
ЗАКОН О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ 
И ТАХОГРАФИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 96/15) 

- ИЗДВОЈЕНЕ ОДРЕДБЕ – 

 

 

ЧЛАН 17. 

У случају оштећења тахографског листића, односно оштећења или 
неисправности картице возача, који садрже евидентиране податке, возач чува 
оштећени листић, односно оштећену или неисправну картицу возача заједно са 
резервним тахографским листићем који користи у сврху замене. 

Ако је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или 
украдена, тада возач: 

1) на почетку дневног времена управљања возилом, штампа дневни испис са 
возила којим управља и на полеђини тог штампаног исписа: уписује 
податке којима се утврђује његов идентитет (име и презиме, број возачке 
дозволе, односно број картице возача) и потписује се; правовремено 
евидентира остало радно време, време расположивости, време пауза и 
одмора; 

2) по завршетку дневног времена управљања возилом, штампа дневни испис 
са возила који садржи времена која су евидентирана на тахографу или 
уписује на полеђини исписа време управљања возилом, остало радно време, 
време расположивости, време пауза и одмора која је користио од штампања 
исписа на почетку дневног времена управљања возилом уколико их 
тахограф није евидентирао, као и податке којима се утврђује његов 
идентитет (име и презиме, број возачке дозволе, односно број картице 
возача) и потписује се. 

ЧЛАН 21. 

Ако је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или 
украдена, возач подноси захтев за издавање картице возача Агенцији у року од 
седам дана. 

Возач је дужан да пријави губитак или крађу картице возача надлежним 
органима државе у којој су се губитак или крађа догодили. 

Уз захтев из става 1. овог члана, возач је дужан да оштећену или неисправну 
картицу возача врати Агенцији. 

Уз захтев из става 1. овог члана, возач је дужан да Агенцији приложи доказ о 
пријави губитка или крађе картице возача. 

За случај из става 1. овог члана, возач може да настави да управља возилом без 
картице возача највише 15 календарских дана, односно до повратка у седиште 
превозника, под условом да поднесе доказ да током тог периода не може да 
користи картицу возача, односно да је не може пружити на увид. 

ЧЛАН 16. СТАВ 2. 

Возач не сме да користи оштећену, неисправну или неважећу картицу возача. 


