„Службени гласник РС”, број 71/17

На основу члана 23. став 8. Закона о превозу терета у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС”, број 68/15),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ И ИЗГЛЕДУ ОБРАСЦА ПОТВРДЕ ЗА ВОЗАЧА И НАЧИНУ
ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОТВРДАМА ЗА ВОЗАЧЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина и изглед обрасца потврде за возача,
као и начин вођења евиденције о потврдама за возаче.
Члан 2.
Потврда за возаче на предњој страни садржи:
1) грб Републике Србије;
2) међународну ознаку Републике Србије;
3) назив органа који издаје потврду за возача;
4) пословно име, седиште, адресу и матични број домаћег превозника
који је поднео захтев за издавање потврде за возача;
5) број лиценце за превоз домаћег превозника;
6) број потврде за возача;
7) податке о возачу (име, презиме, датум и место рођења,
држављанство, врсту, број, датум и место издавања личне исправе,
број, датум и место издавања возачке дозволе као и број социјалног
осигурања);
8) рок важења потврде за возача;
9) место и датум издавања потврде за возача;
10) печат органа надлежног за издавање потврде за возача;
11) потпис овлашћеног лица.
Потврда за возаче на задњој страни садржи извод из законских одредби о
основним правима и обавезама домаћег превозника.
Члан 3.
Изглед обрасца потврде за возача дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Потврда за возача штампа се на посебно заштићеном папиру А4 формата,
светлоружичасте боје, који има елементе заштите у штампи, суви жиг у облику грба
Републике Србије и серијски број.
Члан 4.
Евиденција о потврдама за возаче из члана 2. овог члана води се у електронском
облику.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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Прилог 1. (предња страна)

Република Србија

SRB
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На основу захтева домаћег превозника______________________________________ који
поседује Лиценцу за јавни превоз терета у домаћем и међународном друмском
саобраћају број ___________ издаје се
ПОТВРДА ЗА ВОЗАЧА број ______
која потврђује да је следећи возач:
Име и презиме .......................................................................................................................
Датум и место рођења ................................. Држављанство ..........................................
Врста и број личне исправе .................................................................................................
Датум издавања ............................................ Место издавања ........................................
Број возачке дозволе .............................................................................................................
Датум издавања ............................................ Место издавања .........................................
Број социјалног осигурања ...................................................................................................
радно ангажован за управљање теретним или скупом возила у складу са прописима
Републике Србије којима се уређују услови за запошљавање и превоз терета у друмском
саобраћају.
Посебне напомене: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Потврда важи од.........................................

до ...........................................................

Издата у ....................................................... Дана ........................................................

М.П.
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министарство надлежно за послове саобраћаја

2

потпис овлашћеног лица

2

_________________________________

(задња страна)
Основна права и обавезе домаћег превозника

Потврда за возача је јавна исправа која се издаје домаћем превознику за возача који је
радно ангажован за управљање теретним или скупом возила за које поседује извод
лиценце за јавни превоз терета у међународном друмском саобраћају, а који није
држављанин Републике Србије и који је на располагању домаћем превознику, у складу
са прописима Републике Србије којима се уређују услови за запошљавање и стручно
оспособљавање.
Министарство надлежно за послове саобраћаја издаје потврду за возача на рок од пет
година и потврђује да је тај возач радно ангажован код домаћег превозника у складу са
условима прописаним Законом о превозу терета у друмском саобраћају.
Потврда за возача се одузима у случају:
1) да престане да испуњава услове за издавање потврде за возача;
2) да је поднео нетачне податке потребне за издавање потврде за возача.
Оригинал потврде за возача налази се у теретном или скупу возила, док се оверена
фотокопија потврде за возача чува у стварном и сталном седишту домаћег превозника.
Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора врши контролу
потврде за возача.

