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Правила 
о времену 
одмора
Пуни дневни период одмора
Пуни дневни период одмора траје најмање 11 сати.
Можете га поделити на два периода:
1. један непрекинути период од најмање 3 сата; и
2. један непрекинути период од најмање 9 сати.

Скраћени дневни период одмора
Мање од 11 сати, али најмање 9 сати. Између било која 
два периода одмора током недеље могу се искористити 
највише три смањена дневна периода одмора.
Морате потпуно искористити период дневног одмора 
у року од 24 сата након завршетка претходног дневног или 
недељног периода одмора.
Нови период од 24 сата почиње када поново почнете да 
радите након што сте искористили дневни или недељни 
период одмора.

Дневни одмор у случају вишечланих радних 
тимова
У року од 30 сати од краја дневног или недељног периода 
одмора, морате искористити нови дневни период одмора 
од најмање 9 сати ако сте ангажовани у оквиру вишечланог 
радног тима.
Ово важи за сваког возача у тиму.

Недељни одмор
Пуни недељни период одмора траје најмање 45 сати. 
Смањени недељни период одмора траје најмање 24 сата, 
али мање од 45 сати.
Недељни одмор мора почети најкасније 144 сата (6 x  24 
сата) након претходног недељног периода одмора. 
У  2 узастопне фиксне недеље (од понедељка до недеље) 
морате искористити најмање:

 ● два пуна недељна периода одмора (најмање по 45 сати); 
или

 ● један пуни недељни период одмора (минимално 45 сати) 
и један скраћени недељни период одмора (минимално 
24 сата).

Ако искористите скраћени недељни период одмора, то 
скраћење се мора надокнадити коришћењем еквивалентног 
непрекинутог периода одмора који је повезан са другим 
периодом одмора од најмање 9 сати пре краја треће 
недеље, након недеље када је дошло до скраћења.



Даља правила  
недељног одмора  
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Пуни недељни одмор не можете да 
користите у возилу.

 ● Послодавац мора да плати одговарајући смештај са адекватним 
условима за спавање и санитарним чвором, где се можете 
одморити.

 ● Послодавац мора да вам омогући да се вратите, у периоду од 
сваке 3 или 4 узастопне недеље (у зависности од тога да ли 
сте имали два узастопна скраћена недељна одмора), на једно 
од следећа два места где ћете искористити свој пуни недељни 
одмор:
1. Оперативни центар фирме вашег послодавца у држави 

чланици ЕУ у којој се иначе налазите; или
2. Ваше пребивалиште, ако се разликује од седишта фирме 

вашег послодавца.

Правила о времену 
вожње
Дневно време вожње
Максимално 9 сати. Можете да прекорачите 9 сати, али 
не више од два пута недељно, и то само до максимума 
од 10 сати.

Недељна/двонедељна вожња
Максимално 56 сати у  једној недељи. Не више од 
90 сати током 2 недеље.

Пауза
Након вожње од 4,5 сата, морате направити паузу од 
најмање 45 минута (осим ако не искористите период 
одмора). 
Пауза се може поделити на два дела и  мора се 
направити током 4,5 сата вожње. Пауза се може 
поделити на следећи начин:
1. најмање 15 минута, за први део; и
2. најмање 30 минута, за други.



Прекиди због трајекта/воза
Пуни дневни период одмора или скраћени недељни период 
одмора може се прекинути ако стеу пратњи возила које се 
превози трајектом или возом.

 ● Дозвољена су вам највише два прекида, укупно не дуже од 
1 сата.

Током овог скраћеног недељног периода одмора морате имати 
приступ кабини за спавање, кревету или кушет-колима. 
Овај изузетак се односи само на пуне недељне периоде одмора 
ако је планирано да путовање траје најмање 8 сати и возач има 
приступ кабини за спавање.
Не можете да проведете део свог пуног недељног одмора 
у  возилу пре укрцавања на трајект/воз и/или након 
искрцавања са трајекта/воза.

Ако сте возач који ради 
у међународном теретном 
транспорту:

 ● можете искористити два узастопна скраћена 
недељна периода одмора у иностранству, под 
условом да у  било које 4 узастопне недеље 
искористите најмање четири недељна периода 
одмора;

 ● најмање два од тих периода одмора морају бити 
пуни недељни периоди одмора;

 ● након два узастопна скраћена недељна периода 
одмора послодавац мора да вам организује рад 
на начин који вам омогућава да се вратите на 
једну од локација наведених у  претходном 
одељку (тачке 1. и  2), у  недељи након 
пуног недељног периода одмора од 
преко 45 сати искоришћених као 
надокнада;

 ● та надокнада се мора 
искористити непосредно 
пре пуног недељног 
одмора у  наредној 
недељи.



Гранични прелази
Чим се први пут зауставите, ручно забележите симбол земље 
у коју улазите након што сте прешли границу државе чланице ЕУ. 
Ово прво стајалиште мора бити на најближем могућем месту за 
заустављање на самој граници или после ње.
Ако прелазите границу државе чланице ЕУ трајектом или 
возом, онда морате унети симбол земље у луци или на долазној 
станици.

Дневна почетна/завршна 
локација
Од вас се тражи да забележите симболе земаља у  којима је 
започео и завршио се дневни период рада.

Коришћење прекидача 
за избор режима
Ако се прописи о радном времену возача за теретна или путничка 
возила односе на вас, онда морате правилно користити 
тахограф да бисте забележили све активности.

У одређеним околностима, недељни период одмора 
се може одложити до краја 12. дана за возаче на 
појединачном међународном путовању.
  Ако је возило опремљено аналогним 

тахографом, овај изузетак се не примењује.
  Одмор треба искористити на следећи начин:

 ● најмање 45 сати пре путовања;
 ● најмање један пуни и један скраћени недељни 

период одмора узастопно (69 сати), или два 
пуна недељна периода одмора (45 сати + 
45 сати), након путовања.

Ако корис тите скраћени недељни 
период одмора, то скраћење се 

мора надокнадити еквивалентним 
периодом одмора који се узима 
у целини и везано с другим периодом 
одмора пре краја треће недеље, 
након завршетка периода скраћења 
одмора.

Возила са једним возачем: ако возите 
између 22.00 и  6.00 сати, можете 

возити највише 3 сата без паузе.

За превоз  
путника важи  
„правило 12 дана”.
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