
 

 

 

Приликом подношења захтева за издавање тахографске картице потребно је, уз 
остала неопходна документа, доставити и одговарајуће, валидне доказе о 
реализованим уплатама трошкова за издавање картице. 

Трошкови за издавање тахографске картице обухватају следеће: 

1) републичка административна такса; 

2) трошкови за послове у вези са издавањем картице; 

3) трошкови за израду картице. 

 

 

 

У зависности од врсте картице то значи следеће-: 

1. приликом подношења захтева за издавање картице возача уплатилац 
мора бити возач - подносилац захтева, на чије име се издаје картица; 

2. приликом подношења захтева за издавање картице превозника 
уплатилац мора бити правно лице или предузетник који подноси захтев; 

3. приликом подношења захтева за издавање картице радионице уплатилац 
мора бити правно лице или предузетник (радионица) који подноси 
захтев; 

4. приликом подношења захтева за издавање картице надзорног органа 
уплатилац мора бити надзорни огран коме се издаје тахографска картица. 

 

НАПОМЕНА:  

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРИ

УПЛАТА ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ 

Приликом вршења уплата уплатилац мора да буде исто физичко лице, 
предузетник или правно лице које је подносилац захтева. 

Доказ о реализованој уплати за правна лица 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Број документа за идентификацију је регистарски број личног документа (личне карте, пасоша 
или личне карте за странца) којим је потврђен идентитет подносиоца захтева (који је приложен на 
увид) и који је наведен у захтеву за издавање картице 

Рачун:………………. 840-29779845-18 

Износ: ……………… 320,00 РСД 

Позив на број: …. број документа за 
идентификацију 

Сврха уплате: ….. Републичка 
административна такса  

Прималац: ………. Република Србија 

Рачун:………………. 840-1068668-71 

Износ: ……………… 1.500,00 РСД 

Позив на број: …. 110–број документа за 
идентификацију 

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

Прималац: ………. Агенција за безбедност 
саобраћаја 

Рачун:………………. 980-343-74 

Износ: ……………… 48 евра (40 евра + ПДВ) 
(у динарској противвредности по средњем курсу 
НБС на дан подношења захтева) 

Позив на број: ……………………………………………… 

картица возача:  
090345–број документа за идентификацију 

картица превозника:  
090346–број документа за идентификацију 

картица радионице:  
090347–број документа за идентификацију 

картица надзорног органа:  
090348–број документа за идентификацију 

Сврха уплате: ...... Трошкови израде 
тахографске картице 

Прималац: ………. Народна банка Србије - Завод 
за израду новчаница и 
кованог новца - Топчидер 

ПРИМЕРИ УПЛАТНИЦА И ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ 


