
 
 

1. ВРСТА ЗАХТЕВА (ОЗНАЧИТЕ  ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОЉЕ) 

 Прво издавање картице радионице 

Означити само у случају да подносилац захтева (техничар) никада није 
раније имао издату картицу радионице у Републици Србији. 

 Обнова рока важења картице радионице 

Захтев за обнову рока важења картице радионице подноси се најраније 
60 дана пре истека рока важења картице. 

 Замена неисправне / оштећене картице 

  Неисправна картица радионице 

  Оштећена картица радионице 

Уз захтев за замену неисправне / оштећене картице радионице 
потребно је приложити и неисправну / оштећену картицу. 

 Замена изгубљене / украдене картице 

  Изгубљена картица радионице 

  Украдена картица радионице 

Уз захтев за замену изгубљене / украдене картице потребно је 
приложити Потврду о пријему огласа о оглашавању исправе 
неважећом издату од Службеног гласника РС. 

 Замена картице радионице 

  Промена пословног имена радионице 

  Промена имена/презимена техничара 

  Није достављен PIN кôд картице 

  Достављен је неодговарајући PIN кôд картице 

ПОДАЦИ О КАРТИЦИ РАДИОНИЦЕ 

Овај податак је обавезно навести осим у случају првог издавања 
картице радионице. 

Број картице:  
 

Рок важења:  
 

 
 

 
 

Држава издавалац:  
 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Уз основни захтев за издавање картице потребно је приложити: 

1. важећа лична карта или пасош техничара радионице 

2. докази о извршеним уплатама за издавање картице 

Оператер ће извршити увид у достављене документе. 

Више информација о начину подношења захтева и потребној 
документацији погледајте на web страници: www.abs.gov.rs 

 

2. ПОДАЦИ О РАДИОНИЦИ 

Назив:  

 

ПИБ:          

 

Матични број:         

 

Законски заступник:  

Ознака радионице: SRB 10 / 

Адреса:  

Град:  

Број телефона:  

E-mail:  

3.  ПОДАЦИ О ТЕХНИЧАРУ РАДИОНИЦЕ 

Презиме:  

Име:  

Име једног родитеља:  

ЈМБГ              

 

Датум рођења:  / / 

Место рођења:  

Адреса:  

Град:  

Држава:  

Број телефона:  

E-mail:  
 

ЛИЧНИ ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

 Лична карта  Пасош  Лична карта за странца 

Рег. број:  

Рок важења:  / / 

Издавалац:  
 

4. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Експозитура за преузимање картице: 

иста експозитура у којој се предаје захтев 

друга:  

Језик картице (за приказ на тахографу): 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТИЦЕ РАДИОНИЦЕ 

За више информација о издавању тахографских картица посетите: www.abs.gov.rs 

ОБАВЕЗНО ПРЕУЗМИТЕ ПОТВРДУ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ 
 



 
 

ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ 

Сврха Износ Подаци за уплату 

Републичка административна такса 330 дин * 
рачун:  840-29779845-18 
прималац:  Буџет Републике Србије 
позив на бр.:  112 - број личне карте или пасоша 

Трошкови за послове у вези са издавањем картице 1.500 дин 
рачун:  840-1068668-71 
прималац:  Агенција за безбедност саобраћаја 
позив на бр.:  112 - број личне карте или пасоша 

Трошкови за израду картице 48 eur (€) ** 

рачун:  980-343-74 
прималац:  Народна банка Србије – Завод за 

израду новчаница и кованог новца – 
Топчидер, Београд, Пионирска 2 

позив на бр.:  090347 - број личне карте или пасоша 

* Износ Р.А.Т. подложан је измени услед усклађивања динарских износа из Тарифе Р.А.Т. 

** У динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева 

Пре вршења уплата информишите се о тачним износима на једној од локација за подношење захтева или на web 
страници Агенције за безбедност саобраћаја: www.abs.gov.rs 

Законски рок за издавање тахографске картице је 30 дана од дана подношења уредног захтева. 
Уобичајени рок у коме се изда тахографска картица је до 10 дана. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ (ПОПУЊАВА СЛУЖБЕНИК КОЈИ ПРИМА ЗАХТЕВ) 
  

 Извршен је увид у личну карту или пасош техничара или је достављена оверена фотокопија исте 

 Достављени су докази о извршеним уплатама цене издавања тахографске картице (3 уплате) 

 Достављена је неисправна / оштећена картица радионице 
 (уколико се подноси захтев за замену неисправне / оштећене картице) 

 Достављена је потврда од Службеног гласника о пријему огласа са оглашавање исправе неважећом 

 (уколико се подноси захтев за замену изгубљене / украдене картице) 
  

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ: 

 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да су подаци које сам навело/ла у захтеву тачни и потпуни а 
документа која сам приложио/ла веродостојна 

 Упознат/а сам и прихватам услове коришћења и употребе тахографске картице прописане одредбама Закона о 
радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, а нарочито да: 

– могу поседовати највише једну важећу картицу радионице; 

– сам дужан/на да користим своју картицу радионице; 

– сам дужан/на да редовно преузимам податке са своје картице радионице; 

– сам дужан/на да се током коришћења картице старам о њеној физичкој безбедности; 

– сам дужан/на да обавестим руководиоца радионице за тахографе о нестанку (губитку или крађи), односно 
неисправности своје картице радионице 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТИЦЕ РАДИОНИЦЕ 

За више информација о издавању тахографских картица посетите: www.abs.gov.rs 

ПОТПИС ТЕХНИЧАРА РАДИОНИЦЕ 

 

 

ПОТПИС МОРА БИТИ УНУТАР ГРАНИЦА 

ПРЕДВИЂЕНОГ ПРОСТОРА 

МЕСТО: 
 

ДАТУМ: 

 

ЗАКОНСКИ  

ЗАСТУПНИК: 

ПОТПИС 


