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ДЕО 1 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА 

Захтев за издавање тахографске картице возача подноси возач лично, у једној од 

експозитура Дунав осигурања или Дунав аута. Тахографску картицу преузима возач 

лично у експозитури која је наведена у захтеву.  

 

Изузетно, у случају да возач није у могућности лично да преда захтев/преузме картицу 

може да овласти друго лице да у његово име преда захтев/преузме картицу. Овлашћење 

мора да буде оверено од стране надлежног органа за оверу. 

 

1. РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

У овом, првом, делу захтева потребно је означити једно поље (кућицу) које према опису 

највише одговара разлогу подношења захтева за издавање тахографске картице. 

Препоручује се да се поље испред разлога за подношење захтева означи знаком „✔“ или 

„✘“. Захтев се штампа на једном листу двострано! 

(1) „Поседујем возачку дозволу издату у Републици Србији и подносим захтев за 

издавање тахографске картице возача“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева има возачку дозволу издату у 

Републици Србији, први пут подноси захтев и није раније поседовао тахографску 

картицу возача. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација: 

 Оверена фотокопија личне карте* на старом обрасцу или биометријске личне 

карте без чипа, од стране државног органа за оверу или се врши испис података 

из личне карте на лицу места у експозитури, уколико је биометријска лична карта 

са чипом; 

 Оверена фотокопија возачке дозволе од стране државног органа за оверу; 

 Фотографија (видети Део 5); 

 Доказ о извршеним уплатама (видети Део 6). 

*Напомена: уколико подносилац захтева није у могућности да достави доказ о личној 

карти (губитак личне карте), уз захтев се може приложити оверена фотокопија путне 

исправе односно пасоша.  

 

 

Општи услов за издавање тахографске картице возача је да подносилац 

захтева у последњих шест месеци има непрекидан привремени боравак или 

стално пребивалиште у Републици Србији. 

Картица возача се издаје на период не дужи од 5 (пет) година. 
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(2) „Поседујем возачку дозволу издату у другој држави и подносим захтев за 

издавање тахографске картице возача“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева има возачку дозволу која није издата у 

Републици Србији, први пут подноси захтев и није раније поседовао тахографску 

картицу возача. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација: 

 Оверена фотокопија личне карте* на старом обрасцу или биометријске личне 

карте без чипа, од стране државног органа за оверу или се врши испис података 

из личне карте на лицу места у експозитури, уколико је биометријска лична карта 

са чипом; 

 Оверена фотокопија возачке дозволе од стране државног органа за оверу; 

 Фотографија (видети Део 5); 

 Доказ о извршеним уплатама (видети Део 6). 

*Напомена: уколико подносилац захтева није у могућности да достави доказ о личној 

карти (губитак личне карте), уз захтев се може приложити оверена фотокопија путне 

исправе односно пасоша. 

Уколико је подносилац захтева страни држављанин потребно је да поред горе 

наведених докумената (изузев оверене фотокопије личне карте) приложи и следећу 

документацију: 

 Оверена фотокопија важеће путне исправе (пасоша), прве стране и стране на којој 

је одобрење боравка / настањења; 

 Оверена фотокопија Уверења о привременом или сталном боравку у Републици 

Србији, издату од МУП-а Републике Србије; 

 Оверена фотокопија радне дозволе, издате од Националне службе за 

запошљавање Републике Србије. 

Возач је дужан да пријави губитак или крађу картице возача надлежним органима државе 

у којој су се губитак или крађа догодили.  

(3) „Поседујем тахографску картицу возача и желим да поднесем захтев за 

издавање нове“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева поседује тахографску картицу возача која 

је оштећена или неисправна, или је поседовао картицу која је украдена или 

изгубљена. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) или (2) Дела 1 и: 

У случају када је картица возача оштећена или неисправна односно 

украдена или изгубљена, возач је дужан да у року од 7 (седам) дана поднесе  

нов захтев издавање картице. 
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 Тахографска картица возача, уколико је иста оштећена или неисправна; 

 Потврда о пријему огласа за оглашавање исправе неважећом од стране Службеног 

гласника Републике Србије, уколико је картица изгубљена или украдена. 

У случају да је тахографска картица неисправна / оштећена, подносилац захтева може 

да поднесе Захтев за рекламацију тахографске картице. 

У случају губитка или крађе тахографске картице неопходно је исту прогласити 

неважећом огласом у Службеном гласнику Републике Србије.  

Више информација о оглашавању картице неважећом на веб адреси:  

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-

mali-oglasi 

(4)  „Поседујем тахографску картицу возача и желим да је заменим због промене 

имена / презимена / адресе / слике / возачке дозволе“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева променио име, презиме, адресу 

пребивалишта, возачку дозволу или је битније променио лични изглед. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) или (2) Дела 1 и: 

 Доказ који сведочи о промени неког од наведених података. 

Под доказом који сведочи о промени неког од личних горе наведених података сматрају 

се: 

 У случају промене имена, презимена и адресе пребивалишта доказ је лична карта 

возача (са унетим изменама наведених личних података), и потребно је 

доставити оверену фотокопију личне карте, или испис података уколико је 

документ са чипом; 

 У случају промене возачке дозволе доказ је нова возачка дозвола, и потребно је 

доставити оверену фотокопију возачке дозволе; 

 У случају битније промене личног изгледа доказ је нова фотографија на којој је 

представљен тренутни изглед возача, подносиоца захтева. 

Тахографска картица која се мења, у овом случају, предаје се у тренутку преузимања 

нове картице возача.  

Возач није у обавези да приликом промене адресе пребивалишта и / или вађења нове 

возачке дозволе мења важећу тахографску картицу коју поседује. 

Код промене имена и / или презимена, као и изразито видне промене физичког изгледа 

возач мора да поднесе захтев за нову тахографску картицу. 

(5) „Поседујем тахографску картицу возача издату у другој држави и подносим 

захтев за издавање тахографске картице возача у Републици Србији“ 

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
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Ово поље се означава када подносилац захтева има картицу возача која није издата у 

Републици Србији и жели да је замени за нову, која се издаје у Републици Србији. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) или (2) Дела 1. 

У случају да возач већ поседује важећу инострану картицу он је дужан да ту 

информацију наведе у захтеву (број важеће иностране картице, рок важења, државу 

која је издала картицу). Уколико возач ову информацију не наведе у захтеву његов 

захтев ће бити одбијен! 

Инострана важећа картица која се мења, у овом случају, предаје се у тренутку 

преузимања нове картице возача издате у РС.  

(6) „Желим да продужим тахографску картицу возача због истека периода 

важења“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева жели да обнови картицу возача која је 

пред истеком периода важења или је истекла. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) или (2) Дела 1. 

Тахографска картица којој се обнавља период важења предаје се у тренутку преузимања 

нове картице.  

Уколико возач жели да обнови своју картицу, тј. да му иста буде обновљена пре истека 

периода важења, потребно је да поднесе захтев најкасније 15 дана пре датума истека 

картице.  

2. ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ВОЗАЧУ 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Пожељно је да се унесу два начина за контактирање (телефон и e-mail адреса) ради 

контактирања подносиоца захтева у случају проблема са захтевом. 

При уношењу података треба обратити пажњу да сви подаци на захтеву одговарају 

подацима из личне карте. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела, осим података о e-mail адреси 

и броју телефона уколико подносилац захтева није у могућности да обезбеди те 

податке! 

3. ПОДАЦИ ИЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ 

Потребно је унети податке из возачке дозволе, доставити оверену фотокопију возачке 

дозволе. 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела! 
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4. ПРЕУЗИМАЊЕ КАРТИЦЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Подносилац захтева за издавање тахографске картице возача потребно је да унесе 

податке о експозитури Дунав осигурања или Дунав аута у којој предаје захтев/преузима 

картицу, и језик картице. 

Језик картице представља језик који ће дигитални тахограф препознати као жељени и на 

коме ће се приказивати подаци на дигиталном тахографу, када је у уређај убачена 

тахографска картица возача. 

Обавезани подаци за унос из овог дела су „Експозитура у којој се предаје 

захтев/преузима картица“ и „Језик картице“! 

5. ИЗЈАВА И ПОТПИС 

У овом делу захтева потребно је да подносилац захтева својим потписом на дну полеђине 

обрасца потврди да је прочитао, разумео и прихватио све наведене услове. 

Потпис у целини мора бити унутар простора означеног за потпис иначе ће се захтев 

сматрати неуредним! 

 

Пример: 

 

 

 

ПОТПИС ВОЗАЧА 
 

ПОТПИС ВОЗАЧА 

   

Потпис мора бити унутар 

означеног простора 

 Потпис мора бити унутар 

означеног простора 

 

Пожељно је да се захтев потпише на лицу места, пред службеником који 

преузима захтев! 
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ДЕО 2 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ РАДИОНИЦЕ 

Захтев за издавање тахографске картице радионице подноси техничар радионице на чије 

име ће картица бити издата. Захтев мора бити оверен печатом радионице на полеђини 

обрасца, на дну стране. 

Захтев се предаје у једној од експозитура Дунав осигурања или Дунав аута. Техничар 

радионице подноси захтеви и преузима картицу лично. Одговарајући PIN код за 

тахографску картицу се шаље поштом на адресу која је наведена у захтеву као адреса за 

достављање PIN кода. 

Изузетно, у случају да техничар није у могућности лично да поднесе захтев/преузме 

картицу може да овласти друго лице да у његово име преда захтев/преузме картицу. 

Овлашћење мора да буде оверено од стране надлежног органа за оверу. 

 

 

1. РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

У овом делу захтева потребно је означити једно поље (кућицу) које према опису највише 

одговара разлогу подношења захтева за издавање тахографске картице. 

Препоручује се да се поље испред разлога за подношење захтева означи знаком „✔“ или 

„✘“. Захтев се штампа на једном листу двострано! 

(1)  „Подносим захтев за прву тахографску картицу радионице“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева није раније поседовао тахографску 

картицу радионице. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација: 

 Оверена фотокопија личне карте* на старом обрасцу или биометријске личне 

карте без чипа, од стране државног органа за оверу или се врши испис података 

из личне карте на лицу места у експозитури, уколико је биометријска лична карта 

са чипом; 

 Копија Лиценце техничара за обављање послова у радионици за тахографе, издата 

од Агенције за безбедност саобраћаја; 

 Копија Дозволе радионице за обављање послова у вези са тахографом и 

граничником брзине, издата од Агенције за безбедност саобраћаја; 

 Доказ о извршеним уплатама (видети Део 6). 

Тахографска картица за радионице издаће се само радионицама за 

тахографе које имају дозволу за рад издату од стране Агенције за безбедност 

саобраћаја! 

Картица радионице се издаје на период не дужи од 1 (једне) године. 
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*Напомена: уколико подносилац захтева није у могућности да достави доказ о личној 

карти (губитак личне карте), уз захтев се може приложити оверена фотокопија путне 

исправе односно пасоша. 

(2) „Поседујем тахографску картицу радионице и желим да поднесем захтев за 

издавање нове“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева поседује тахографску картицу радионице 

која је оштећена или  неисправна, или је поседовао тахографску картицу радионице 

која је украдена или изгубљена. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1, и: 

 Тахографска картица радионице, уколико је иста оштећена или неисправна; 

 Потврда о пријему огласа за оглашавање исправе неважећом од стране Службеног 

гласника Републике Србије, уколико је картица изгубљена или украдена. 

У случају губитка или крађе тахографске картице неопходно је исту прогласити 

неважећом огласом у Службеном гласнику Републике Србије.  

Више информација о оглашавању картице неважећом на веб адреси:  

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-

mali-oglasi 

(3)  „Подносим захтев за издавање нове тахографске картице јер: није ми 

достављен PIN код / PIN код који ми је достављен је неодговарајући“ 

Ово поље се означава када подносиоцу захтева издата картицу радионице и достављен 

PIN код који не одговара тој картици или уопште није достављен PIN код 
(одговарајући PIN код за тахографску картицу се шаље поштом на адресу која је наведена 

у захтеву као адреса за достављање PIN кода.) 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже и: 

 тахографска картица радионице, за коју није достављен PIN код или је достављен 

PIN код који не одговара тој картици. 

У случају да није достављен PIN код и ако је адреса у захтеву одговарајућа, или је 

достављени PIN код који не одговара тој картици, није потребно вршити поновну 

уплату ради издавања нове картице. 

(4) „Поседујем тахографску картицу радионице и желим да је заменим због 

промене назива радионице / адресе радионице / имена или презимена 

техничара“ 

Ово поље се означава када је подносиоцу захтева издата тахографска картица радионице, 

а након тога је промењен назив, адреса радионице, име или презиме техничара 

радионице. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1 и: 

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
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 Доказ који сведочи о промени неког од наведених података. 

Под доказом који сведочи о промени неког од личних горе наведених података сматрају 

се: 

 У случају промене назива или адресе радионице доказ је извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, за радионицу, након измене ових података у 

Агенцији за привредне регистре; 

 У случају промене имена или презимена техничара у радионици доказ је лична 

карта техничара радионице (са унетим изменама наведених личних података). 

Радионица није у обавези да приликом промене адресе седишта / огранка мења важећу 

картицу коју поседује. 

Код промене назива радионице / имена и презимена техничара, радионица мора да 

поднесе захтев за нову картицу. 

Тахографска картица која се мења, у овом случају, предаје се у тренутку преузимања 

нове картице радионице.  

(5) „Желим да продужим тахографску картицу радионице због истека периода 

важења“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева жели да обнови картицу радионице која 

је пред истеком периода важења или је истекла. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1. 

Тахографска картица којој се обнавља период важења предаје се у тренутку преузимања 

нове картице.  

Уколико техничар жели да обнови своју картицу, тј. да му иста буде обновљена пре 

истека периода важења, потребно је да поднесе захтев најкасније 15 дана пре датума 

истека картице. 

2. ПОДАЦИ О РАДИОНИЦИ 

Потребно је унети податке из Дозволе радионици издате од Агенције за безбедност 

саобраћаја и исту доставити на увид. 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела! 

3. ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧАРУ У РАДИОНИЦИ 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Пожељно је да се унесу два начина за контактирање (телефон и e-mail адреса) ради 

контактирања подносиоца захтева у случају проблема са захтевом. 
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При уношењу података треба обратити пажњу да сви подаци на захтеву одговарају 

подацима из личне карте. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела, осим података о e-mail адреси 

и броју телефона уколико нисте у могућности да обезбедите те податке! 

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КАРТИЦЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Подносилац захтева за издавање тахографске картице радионице потребно је да унесе 

податке о експозитури Дунав осигурања или Дунав аута у којој предаје захтев/преузима 

картицу, адресу на коју жели да се достави одговарајући PIN код, и језик картице. 

На адресу, коју подносилац захтева наведе у захтеву, биће достављен одговарајући PIN 

код након личног преузимања картице.  

Наведена адреса у захтеву не може бити адреса радионице! 

Језик картице представља језик који ће дигитални тахограф препознавати као жељени и 

на коме ће се приказивати подаци на дигиталном тахографу, када је у уређај убачена 

меморијска картица радионице. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела! 

5. ИЗЈАВА, ПОТПИС И ПЕЧАТ 

У овом делу захтева потребно је да подносилац захтева својим потписом на дну полеђине 

обрасца потврди да је прочитао, разумео и прихватио све наведене услове. 

Потпис у целини мора бити унутар простора означеног за потпис иначе ће се захтев 

сматрати неуредним! 

Радионица, односно руководилац радионице оверава захтев печатом на полеђини 

обрасца, на дну стране, на месту предвиђеном за то. 

Пример: 

 

ПОТПИС ТЕХНИЧАРА У 

РАДИОНИЦИ 

 ПОТПИС ТЕХНИЧАРА У 

РАДИОНИЦИ 

   

Потпис мора бити унутар 

означеног простора 

 Потпис мора бити унутар 

означеног простора 

Картица се преузима лично у некој од експозитура Дунав осигурања или 

Дунав аута, а PIN код се шаље поштом на адресу коју је техничар навео у 

свом захтеву. 

Захтев се мора потписати на лицу места, пред службеником који преузима захтев! 
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Захтев за издавање тахографске картице превозника попуњава одговорно лице 

превозника на чије име ће картица бити издата. Превозник, односно одговорно лице 

превозника оверава захтев печатом превозника на полеђини обрасца, на дну стране. 

Захтев се предаје у једној од експозитура Дунав осигурања или Дунав аута. Захтев 

подноси одговорно лице превозника лично и преузимање картице се такође врши 

лично. 

Изузетно, у случају да одговорно лице превозника, на чије име ће картица бити издата, 

није у могућности лично да поднесе захтев/преузме картицу може да овласти друго лице 

да у његово име преда захтев/преузме картицу. Овлашћење мора да буде оверено од 

стране надлежног органа за оверу. 

 

1. РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

У овом, првом, делу захтева потребно је означити једно поље (кућицу) које према опису 

највише одговара разлогу подношења захтева за издавање тахографске/их картице/а. 

Препоручује се да се поље испред разлога за подношење захтева означи знаком „✔“ или 

„✘“. Захтев се штампа на једном листу двострано! 

(1)  „Подносим захтев за прву тахографску картицу превозника“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева први пут подноси захтев и није раније 

поседовао картицу превозника. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација: 

 Оверена фотокопија личне карте* на старом обрасцу или биометријске личне 

карте без чипа, од стране државног органа за оверу или се врши испис података 

из личне карте на лицу места у експозитури, уколико је биометријска лична карта 

са чипом; 

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, за превозника, не старији од 6 

(шест) месеци; 

 Доказ о извршеним уплатама (видети Део 6). 

У случају тахогарфских картица превозника могуће је аплицирати за 

издавање више од једне картице. Све картице ће се издати на име једног или 

више одговорног лица. Највећи број картица које се могу издати једном 

превознику је 62. 

Картица превозника се издаје на период не дужи од 5 (пет) година. 
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*Напомена: уколико подносилац захтева није у могућности да достави доказ о личној 

карти (губитак личне карте), уз захтев се може приложити оверена фотокопија путне 

исправе односно пасоша. 

 

(2) „Поседујем тахографску картицу превозника и желим да поднесем захтев за 

издавање нове“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева поседује картицу превозника која је 

оштећена или неисправна, или је поседовао картицу која је украдена или изгубљена. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1 и: 

 Тахографска картица превозника, уколико је картица неисправна или оштећена; 

 Потврда о пријему огласа за оглашавање исправе неважећом од стране Службеног 

гласника Републике Србије, уколико је картица изгубљена или украдена. 

У случају губитка или крађе тахографске картице неопходно је исту прогласити 

неважећом огласом у Службеном гласнику Републике Србије.  

Више информација о оглашавању картице неважећом на веб адреси:  

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-

mali-oglasi 

 

(3) „Поседујем тахографску картицу превозника и желим да је заменим због 

промене назива / адресе / имена/презимена одговорног лица за картицу“ 

Ово поље се означава када је подносиоцу захтева издата картица превозника а након тога 

је промењен назив, адреса превозника, име или презиме одговорног лица 

превозника за картицу. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1 и: 

 Доказ који сведочи о промени неког од наведених података 

Под доказом који сведочи о промени неког од личних горе наведених података сматрају 

се: 

 У случају промене назива или адресе превозника доказ је извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, за превозника, након измене ових података у 

Агенцији за привредне регистре, 

У случају када је картица превозника оштећена или неисправна или 

украдена или изгубљена, одговорно лице превозника је дужано да без 

одлагања обавести Агенцију за безбедност саобраћаја о томе.  

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
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 У случају промене имена или презимена одговорног лица превозника за картицу 

доказ је лична карта одговорног лица (са унетим изменама наведених личних 

података) и потребно је доставити оверену фотокопију личне карте, или испис 

података уколико је документ са чипом. 

Превозник није у обавези да приликом промене адресе седишта / огранка мења важећу 

картицу коју поседује. 

Код промене назива превозника / имена и презимена одговорног лица превозника за 

тахографску картицу, превозник мора да поднесе захтев за нову картицу. 

Тахогарфске картица која се мења, у овом случају, предаје се у тренутку преузимања 

нове картице превозника.  

(4) „Желим да ми се изда још тахографских картица превозника“ 

Ово поље се означава када је подносиоцу захтева издата тахографска/е картица/е 

превозника, а након тога му је потребно још картица превозника. 

Највећи број картица које се могу издати једном превознику је 62. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1 (изузев извода из регистра Агенције за привредне регистре, за 

превозника), и: 

 Једна тахографска картица превозника која вам је издата, на увид. 

(5) „Желим да продужим тахографску картицу превозника због истека периода 

важења“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева жели да обнови картицу превозника која 

је пред истеком периода важења или је истекла. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1. 

Тахографска картица којој се обнавља период важења предаје се у тренутку преузимања 

нове картице.  

Уколико превозник жели да обнови своју картицу, тј. да му иста буде обновљена пре 

истека периода важења, потребно је да поднесе захтев најкасније 15 дана пре датума 

истека картице.  

2. ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ 

Потребно је унети податке из извода из регистра Агенције за привредне регистре и остале 

тражене податке. 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела! 
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3. ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАХОГРАФСКУ КАРТИЦУ ПРЕВОЗНИКА 

Потребно је унети податке о лицу запосленом код превозника које ће бити одговорно за 

картице превозника и на чије име ће се картице издати. 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Пожељно је да се унесу два начина за контактирање (телефон и e-mail адреса) ради 

контактирања подносиоца захтева у случају проблема са захтевом. 

При уношењу података треба обратити пажњу да сви подаци на захтеву одговарају 

подацима из личне карте. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела, осим података о e-mail адреси 

и броју телефона уколико подносилац захтева не може да обезбеди те податке! 

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КАРТИЦЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Подносилац захтева за издавање тахографске картице превозника потребно је да унесе 

податке о експозитури Дунав осигурања или Дунав аута у којој предаје захтев/преузима 

картицу, и језик картице.  

Језик картице представља језик који ће дигитални тахограф препознавати као жељени и 

на коме ће се приказивати подаци на дигиталном тахографу, када је у уређај убачена 

тахографска картица. 

Обавезан је унос оба података из овог дела! 

5. ИЗЈАВА, ПОТПИС И ПЕЧАТ 

У овом делу захтева потребно је да подносилац захтева својим потписом на дну полеђине 

обрасца потврди да је прочитао, разумео и прихватио све наведене услове. 

Потпис у целини мора бити унутар простора означеног за потпис иначе ће се захтев 

сматрати неуредан! 
 

Превозник, односно одговорно лице превозника оверава захтев печатом превозника на 

полеђини обрасца, на дну стране, на месту предвиђеном за то. 

Пример: 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА ЗА КАРТИЦУ 

ПРЕВОЗНИКА 

 ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА ЗА КАРТИЦУ 

ПРЕВОЗНИКА 

  
 

Потпис мора бити унутар 

означеног простора 

 Потпис мора бити унутар 

означеног простора 

Пожељно је да се Захтев потпише на лицу места, пред службеником који  преузима захтев! 
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ДЕО 4 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА 

Захтев за издавање тахографске картице надзорног органа попуњава службено лице - 

контролор у надзорном органу на чије име ће картица бити издата.  

Захтев се предаје у једној од експозитура Дунав осигурања или Дунав аута. Захтев 

подноси службено лице - контролор лично и преузимање картице се такође врши лично, 

осим ако није другачије договорено уз сагласност Агенције за безбедност саобраћаја. 

1. РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

У овом, првом, делу захтева потребно је означити једно поље (кућицу) које према опису 

највише одговара разлогу издавања картице. 

Препоручује се да се поље испред разлога за подношење захтева означи знаком „✔“ или 

„✘“. Захтев се штампа на једном листу двострано! 

(1)  „Ово је мој први захтев за издавање тахографске картице надзорног органа“ 

Ово поље се означава када подносилац захтева раније није поседовао картицу надзорног 

органа 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација: 

 Оверена фотокопија личне карте* на старом обрасцу или биометријске личне 

карте без чипа, од стране државног органа за оверу или се врши испис података 

из личне карте на лицу места у експозитури, уколико је биометријска лична карта 

са чипом; 

 Одговарајући доказ из којег се могу преузети подаци о надзорном органу: назив 

и адреса; 

 Фотографија службеног лица – контролора (видети Део 5). 

 Доказ о извршеним уплатама (видети Део 6). 

*Напомена: уколико подносилац захтева није у могућности да достави доказ о личној 

карти (губитак личне карте), уз захтев се може приложити оверена фотокопија путне 

исправе односно пасоша. 

(2) Поседујем тахографску картицу надзорног органа и желим да поднесем захтев 

за издавање нове 

Ово поље се означава када подносилац захтева поседује картицу која је оштећена или  

неисправна, или је поседовао картицу која је украдена или изгубљена. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1 и: 

 Тахографска картица надзорног органа, уколико је картица неисправна или 

оштећена; 

 Потврда о пријему огласа за оглашавање исправе неважећом од стране Службеног 

гласника Републике Србије, уколико је картица изгубљена или украдена. 

Картица надзорног органа се издаје на период не дужи од 2 (две) године. 
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У случају губитка или крађе тахографске картице неопходно је исту прогласити 

неважећом огласом у Службеном гласнику Републике Србије.  

Више информација о оглашавању картице неважећом на веб адреси:  

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-

mali-oglasi 

(3) Поседујем тахографску картицу надзорног органа и желим да ми буде издата 

друга због промене имена/презимена / адресе / слике 

Ово поље се означава када подносиоцу захтева издата картица а након тога је промењено 

име или презиме, адреса пребивалишта, или је битније променио лични изглед. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 1 и: 

 Доказ који сведочи о промени неког од наведених података; 

Тахографска картица која се мења, у овом случају, предаје се у тренутку преузимања 

нове картице надзорног органа.  

Под доказом који сведочи о промени неког од личних горе наведених података сматрају 

се: 

 У случају промене имена, презимена и адресе пребивалишта доказ је лична карта 

службеног лица (са унетим изменама наведених личних података), и потребно је 

доставити оверену фотокопију личне карте, или испис података уколико је 

документ са чипом, као и оригинал на увид; 

 У случају битније промене личног изгледа доказ је нова фотографија на којој је 

представљен тренутни изглед подносиоца захтева. 

(4) Желим да продужим тахографску картицу због истека периода важења 

Ово поље се означава када подносилац захтева жели да обнови картицу која је пред 

истеком периода важења или је истекла. 

У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже одговарајућа документација из 

тачке (1) Дела 4. 

Надзорни орган није у обавези да приликом промене адресе мења важећу картицу коју 

поседује. 

Код промене имена и / или презимена, као и изразито видне промене физичког изгледа 

службеног лица на чије има гласи картица, надзорни орган мора да поднесе захтев за 

нову картицу. 

Тахографска картица којој желите да обновите период важења предаје се у тренутку 

преузимања нове картице са продуженим периодом важења.  

Уколико надзорни орган, односно службено лице жели да обнови своју картицу, тј. да 

му иста буде обновљена пре истека периода важења, потребно је да поднесе захтев 

најкасније 15 дана пре датума истека картице 

 

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi
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2. ПОДАЦИ О НАДЗОРНОМ ОРГАНУ 

Потребно је унети податке о називу и адреси надзорног органа, као и податке о контакт 

особи запосленој код надзорног органа. 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела! 

3. ПОДАЦИ О СЛУЖБЕНОМ ЛИЦУ 

Податке је потребно унети читко, штампаним словима, на српском језику, на местима 

предвиђеним за то. 

Пожељно је да се унесу два начина за контактирање (телефон и e-mail адреса) ради 

контактирања подносиоца захтева у случају проблема са захтевом. 

При уношењу података треба обратити пажњу да сви подаци на захтеву одговарају 

подацима из личне карте, пошто се иста мора предати на увид ради провере података. 

Обавезан је унос свих тражених података из овог дела, осим података о e-mail адреси 

и броју телефона уколико нисте у могућности да обезбедите те податке! 

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КАРТИЦЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Подносилац захтева за издавање картице превозника потребно је да унесе податке о 

експозитури Дунав осигурања или Дунав аута у којој предаје захтев/преузима картицу. 

Језик картице представља језик који ће дигитални тахограф препознавати као жељени и 

на коме ће се приказивати подаци на дигиталном тахографу, када је у уређај убачена 

картица. 

Обавезани подаци за унос из овог дела су „Експозитура у којој се предаје 

захтев/преузима картица“ и „Језик картице“! 

5. ИЗЈАВА, ПОТПИС И ПЕЧАТ 

У овом делу захтева потребно је да подносилац захтева својим потписом на дну полеђине 

обрасца потврди да је прочитао, разумео и прихватио све наведене услове. 

Потпис у целини мора бити унутар простора означеног за потпис иначе ће се Захтев 

сматрати неважећим! 

  

 Пример: 

 
 

ПОТПИС СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

ПОТПИС СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

   

Потпис мора бити унутар означеног 
простора 

 Потпис мора бити унутар означеног 
простора 

 

Пожељно је да се Захтев потпише на лицу места, пред службеником који  га преузима! 
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ДЕО 5 – ПРИПРЕМА ФОТОГРАФИЈЕ 

Фотографија која се доставља уз захтев за издавање тахографске картице мора да буде: 

1. у боји, 

2. димензија 35 x 45 mm (као за пасош), 

3. приказано лице подносиоца захтева, сликано спреда, тако да је лице видљиво и да 

заузима 70-80% висине фотографије, 

4. задовољавајућег квалитета, 

5. адекватно осветљење, без сенки и рефлексије, 

6. равномерно осветљена позадина, једнобојна, светле и благо контрастне боје у 

односу на боју лица. Позадина не сме бити тамна. 

Позиција за фотографију се налази на полеђини обрасца захтева, на централној позицији 

на дну стране. 

 
Фотографију је потребно залепити у оквир предвиђен за то тако да фотографија није ни 

на који начин прекривена нечим.  

 

 

 

Место и датум: 

 
 

 

У овај оквир 
залепите своју 
фотографију 

ПОТПИС ВОЗАЧА 

 

Потпис мора бити унутар означеног 
простора 
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ДЕО 6 – ДОКАЗИ О УПЛАТАМА

При подношењу захтева за издавање тахографске картице потребно је, уз остала 

неопходна документа, доставити и одговарајуће, валидне доказе о реализованим 

уплатама. 

Приликом вршења уплата које се односе на трошкове израде картице, трошкове у вези 

са издавањем картица, републичку административну таксу, наведени уплатилац на 

налогу за уплату, односно налогу за пренос мора да буде исто физичко лице, 

привредно друштво, предузетник или правно лице које је подносилац захтева. 

То значи да: 

1. приликом подношења захтева за издавање тахографске картице возача

уплатилац мора бити возач - подносилац захтева, на чије име се издаје картица;

2. приликом подношења захтева за издавање тахографске картице радионице

уплатилац мора бити привредно друштво, предузетник или правно лице

(радионица) које подноси захтев;

3. приликом подношења захтева за издавање тахографске картице надзорног

органа уплатилац мора бити службено лице - подносилац захтева;

4. приликом подношења захтева за издавање тахографске картице превозника

уплатилац мора бити привредно друштво, предузетник или правно лице које

подноси захтев.

Доказ о реализованој уплати накнаде за привредна друштва или 

предузетнике мора бити оригинална потврда или извод пословне банке 

оверен печатом банке! 

Доказ о реализованој уплати накнаде за физичка лица мора бити 

оригинални налог за уплату (страна 1) оверен печатом банке или поште. 



Уз захтев је потребно доставити три доказа о реализованим уплатама и то: 

I  За трошкове израде тахографске картице: 

 Рачун број:  360-3146-68  

 Износ:  40 Евра + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу 

НБС на дан подношења захтева 

 Сврха уплате:  Трошкови израде тахографске картице 

 Прималац:  Paneleven group d.o.o. 

 

Пример уплатнице за физичка лица: 

 
 

II Трошкови за послове у вези са издавањем тахографске картице:  

 Рачун број:  840-1068668-71 

 Износ:  1.500,00 РСД 

 Позив на број:  110 

 Сврха уплате: Трошкови за послове у вези са издавањем тахографске картице  

 Прималац:  Агенција за безбедност саобраћаја 

Пример уплатнице за физичка лица: 
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III Уплата републичке административне таксе за захтев према тарифном броју 1: 

Рачун:  840-29779845-18 

Износ:  310,00 РСД 

Број модела: 97 

Позив на број:  59-013 

Сврха уплате:  Републичка административна такса 

Прималац:  Република Србија 

Пример уплатнице за физичка лица: 

= 310, 00


