
ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ 

 Развијена чула ( чуло вида);
 Емоционална стабилност и отпорност на стрес;
 Координација покрета;
 Физичка спремност;
 Комуникацијске способности;
 Спремност на адекватну реакцију
 Издржљивост;

ОДГОВОРНОСТИ ВОЗАЧА 

 Припрема возила;
 Праћење потреба сервиса;
 Преузимање превозне документације;
 Утовар-истовар робе;
 Контрола робе;
 Извјештавање о превозу;
 Превоз људи;
 Наплата превоза;

 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА….. 

УВИЈЕК ТРАЖЕНО 
ЗАНИМАЊЕ… 

ЈУ САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА 

ДОБОЈ 
Ул. Цара Душана бр. 18 

Телефони : 
Директор   053/242-275 

Педагог/психолог 053/202-920 
Секретар   053/223-872 

Рачуноводство   053/227-272  

Тел/факс : 053/242-275 
053/223-872 

E-mail : ss42@skolers.org 

ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ РАДА 
САОБРАЋАЈ 

ВОЗАЧ 
МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА
III, трогодишња стручна школа 



Осим општих циљева, знања образовни програм 
ученицима омогућава стицање практичних и 
теоријских знања за обављање  послова 
ВОЗАЧА МОТОНИХ ВОЗИЛА 

Стручне квалификације 

 Припремање возила за извршење транспортног
задатка;

 Преузимање превозне документације;
 Постављање возила на мјесто утовара и преузимање

терета; 
 Познаје основне карактеристике саобраћајних

средстава;
 Познаје савремене захтјеве транспорта;
 Познаје грађевинске елементе пута;
 Познаје осносвне конструктивне елементе моторних

возила, њихове дијелове и агрегате;
 Познаје начин рада, функције дијелова и склопова;
 Схвата потребе правилног руковања и одржавања

моторних возила у цјелини;
 Познаје дијагностику техничког стања и одржавања

моторних возила;
 Оспособљен је за управљање моторним возилом у 

свим саобраћајним условима;
 Познаје основне карактеристике у саобраћају и утицај

понашања на безбједност саобраћаја; 
 Познаје своје обавезе приликом вршења увиђаја

саобраћајних незгода;
 Користи и врши обраду транспортне документације,

путног налога и друге документације;
 Бира превозно средство у складу са транспортним

задатком.
 Уочава настале кварове на возилима и по могућности

их самостално отклања;

Гдје се могу запослити возачи моторних 
возила??? 

Посао возача моторних возила можете наћи у 
сваком сегменту привредног друштва: војска, 
грађевинарство, медицина, угоститељство, 
транспорт……… 

Возачи моторних возила могу се запослити у свим 
предузећима која се баве превозом робе или путника као 
и у свим предузећима која посједују сопствени возни 
парк, али могу отворити и сопствено предузеће. 

ОПИС ПОСЛОВА 

Возачи моторних возила управљају моторним возилима у 
циљу превоза робе и путника. 

Возачи на почетку рада при преузимању возила морају 
провјерити исправност возила и уређаја на возилу, 
посебно са аспекта безбједности саобраћаја. 

Возачи сами одлучују о брзини, претицању, скретању, 
успоравању, убрзању. Од тога зависи безбједност самих 
возача као и безбједност свих учесника у саобраћају. 

Радни услови 

Радно вријеме возача је ограничено законским 
одредбама. 
Возачи проводе велики дио времена на путу  изван 
мјеста боравка. 
Рад возача је лаган физички рад, а оно што може 
изазвати напор јесте исти положај тијела. 
Нови типови  возила лакши су за управљање. 


