
 

 

 

  ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА 1.  

 

 

1. РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА (ОЗНАЧИТЕ ПОЉЕ КОЈЕ ОДГОВАРА ВАШЕМ ЗАХТЕВУ) 2.  

 Поседујем возачку дозволу издату у Републици Србији и подносим захтев за издавање тахографске картице возача 

 Поседујем возачку дозволу издату у другој држави и подносим захтев за издавање тахографске картице возача 

 Поседујем тахографску картицу возача издату у Републици Србији и желим да поднесем захтев за издавање нове 

 Разлог за издавање нове картице:     □ изгубљена       □ украдена       □ неисправна/оштећена 

 Поседујем тахографску картицу возача издату у Републици Србији и желим да је заменим због: 

 □ промена имена/презимена       □ промена адресе       □ промена слике       □ промена возачке дозволе 

 Поседујем тахографску картицу издату у другој држави и подносим захтев за издавање картице у Републици Србији 

Регистарски број картице:  Картица важи до:  

Држава која је издала картицу:  

 Желим да продужим тахографску картицу због истека периода важења 

3.  

 

4.  2. ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ВОЗАЧУ 5.  

Име:  Презиме:  Име једног родитеља:  6.  

ЈМБГ:  Датум рођења:   

 Место рођења:  Држава рођења:   

 Адреса пребивалишта (улица и број):   

 Град:  Поштански број:  Држава:   

 Број телефона:  E-mail адреса:   

 Рег. број личне карте/пасоша*:  Лична карта/пасош* важи: 

до: 
  

 Личну карту/пасош* издао:   

 Број тахографске картице издате у РС  (уколико је већ поседујете):   

 *заокружити документ из којег се уписују подаци у захтев.  
   

 3. ПОДАЦИ ИЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ  

 Рег. број возачке дозволе :  Возачку дозволу издао:   

 Држава која је издала возачку дозволу:  Возачка дозвола важи до:   

 Категорије возила за које поседујете дозволу: 

лу: 

  
   

 4. ПРЕУЗИМАЊЕ КАРТИЦЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ  

 Експозитура у којој предајете захтев /преузимате картицу:   

  Језик картице:    

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – АБС 
Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070 Београд 

 



 
 

Изјављујем: 
 

1. Прочитао/ла сам, разумео/ла и прихватам све услове за добијање тахографске картице, као и начин 
добијања картице и обавезујем се да ћу их се придржавати уколико ми тахографска картица буде издата. 

 
2. Сагласан/на сам да Агенција за безбедност саобраћаја може да користи моје личне податке, у складу са 
одредбама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник 
РС“, број 96/15). 

 
3. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви подаци које сам навео/ла у овом 
захтеву тачни и да су документа која сам приложио/ла веродостојна, што потписом на овом документу и 
гарантујем. 

 
 

Достављена документа којима се потврђује веродостојност података у захтеву: 
(Овај део попуњава службеник који преузима захтев за издавање тахографске картице) 
 

 Оверена фотокопија или испис личне карте возача  

 Оверена фотокопија возачке дозволе возача  

 Тахографска картица возача, подносиоца захтева (уколико је поседује) 

 Доказ да возач не може да достави картицу на увид (Потврда о пријему огласа за оглашавање 
исправе неважећом од стране Службеног гласника Републике Србије) 

 Фотографија возача, подносиоца захтева, формата 45x35 mm, не старија од 6 месеци 

 Докази о извршеним уплатама (3 уплатнице) 

За стране држављане додатно: 

 Оверена фотокопија Потврде о привременом боравку или сталном настањењу у Републици 
Србији 

 Оверена фотокопија радне дозволе,                                важи до: 

 Оверена фотокопија путне исправе (пасош)  

 

Напомена: При попуњавању захтева користити српско писмо. 
   Више информација о издавању тахографских картица можете наћи на: www.abs.gov.rs 
    

 
 

Место и датум: 

 
 

 

У овај оквир 
залепите своју 
фотографију 

ПОТПИС ВОЗАЧА 

 

Потпис мора бити унутар означеног 
простора 

 

 
 
 


