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ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ  

ДОЗВОЛЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ 

Подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име:  

Седиште:  Матични број:  
 

Подаци о дозволи радионице за чију измену се подноси захтев 

Број дозволе радионице:  

Датум издавања дозволе радионице:  
 

Подаци о објектима радионице (уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене објекта радионице) 

Адреса на којој се налази објекат радионице:  

Катастарска општина:  

Број катастарске парцеле:  
 

Контакт подаци 

Број телефона:  Статичка IP адреса:  

E-mail:  
 

Разлог за подношење захтева за измену дозволе радионице 

  промена објекта радионице за тахографе 

 промена послова радионице, и то:    

  Почетак обављања Престанак обављања  

 Уградња тахографа    

 Активација тахографа    

 Контрола тахографа    

 Преглед тахографа    

 Демонтажа тахографа    

 Оправка тахографа    

 Накнадна уградња граничника брзине    

 губитак алата за жигосање 
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Напомена: 

На основу достављених података Агенција за безбедност саобраћаја ће, по потреби, прибавити:  

- препис или извод из листа непокретности парцеле на којој се налазе објекти радионице; 

- копију плана катастарске парцеле на којој се налазе објекти радионице. 

У случају да изричито изјавите да ћете горе наведена документа прибавити сами Агенција за 

безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција. 

Изјављујем 

 

 

 

 

 

 
потпис овлашћеног лица подносиоца захтева 

 

 

Обавештење: 

У случају промене објеката радионице и у случају промене послова радионице, где је потребно 

утврдити да ли постоје прописани објекти и да ли су испуњени услови за објекте, тачан датум 

утврђивања испуњености услова за измену дозволе радионице за тахографе биће заказан након 

прибављања горе наведене документације. 

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) прописано 

је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке 

о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.  

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, 

а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се 

тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.  

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 

о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 

изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:   

Датум: ______/______/________  год. 
  

  потпис овлашћеног лица подносиоца захтева 
 


