
Образац 1.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

Београд 

Булевар Михајла Пупина 2 

ЗАХТЕВ 

1. за издавање дозволе за управљање туристичким возом 

2. за продужавање важности дозволе за управљање туристичким возом 

3. за замену дозволе за управљање туристичким возом 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) презиме: 

ЈМБГ: 

Датум рођења: 

Место рођења, држава: 

ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ 

Место: 

Поштански број: 

Улица и кућни број: 

Телефон/Моб: 

Е-маил: 

ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНО ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ 

Датум издавања дозволе: 

Број издате дозволе: 

Назив и седиште правног лица у коме је возач запослен: 

   

 

НАПОМЕНА: Обавезно прочитати упутство за подношење захтева на полеђини овог обрасца. 

У _______________, дана ____/____/_______. године 

Захтев примио    Потпис подносиоца захтева 

_____________________       

      

      

Потпис мора бити унутар означеног простора  

(пуно име и презиме) 



УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Образац захтева попунити читко штампаним словима.  

Заокружити редни број испред назива захтева који возач туристичког воза подноси. 

За издавање дозволе за управљање туристичким возом, уз попуњени образац захтева потребно је 

приложити: 

1) две идентичне фотографије у боји, димензија 30x25 мм, које нису старије од шест месеци и 

2) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за управљање туристичким возом, по важећој 

тарифи. 

За продужавање важности дозволе за управљање туристичким возом, уз попуњени образац захтева 

потребно је приложити: 

1) дозволу за управљање туристичким возом, 

2) фотокопију личне карте, 

3) фотокопију возачке дозволе, 

4) доказ да подносиоцу захтева није изречена мера забране управљања моторним возилом, 

5) фотокопију лекарског уверења о здравственој способности возача моторних возила друге групе у 

смислу Правилника о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених 

категорија моторних возила ("Службени гласник РС", број 83/11), које није старије од шест месеци, 

6) две идентичне фотографије у боји, димензија 25x30 мм, које нису старије од шест месеци и 

7) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за управљање туристичким возом, по важећој 

тарифи. 

За замену дозволе за управљање туристичким возом, уз попуњени образац захтева потребно је 

приложити: 

1) изјаву о разлозима и околностима због којих се тражи замена дозволе за управљање туристичким 

возом, потписана од стране подносиоца захтева и  

2) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за управљање туристичким возом, по важећој 

тарифи.  
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