___________________________________________________
(надлежни орган)

___________________________________________________
(мјесто и датум)

ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ

Назив превозника:

__________________________________________

ЈИБ:

___________________________________________

Одговорно лице:
ЈМБ:

___________________________________________

Адреса сједишта превозника:

___________________________________________

Општина сједишта превозника: ___________________________________________
Тел:
__________________________
Моб:

__________________________

Fax:
E- Mail:

__________________________
__________________________

На основу члана 23. Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за
евидентирање у друмском превозу ("Службени гласник БиХ", број 48/10) подносим:

ЗАХТЈЕВ
За:
издавање картице превозника - први пут
продужење важења картице превозника
промјену података на картици превозника
реиздавање
изгубљене
оштећене

неисправне картице превозника

Уз Захтјев прилажем:
-

Копију судског рјешења са прилозима, а за самосталног превозника рјешење од надлежног органа
јединице локалне самоуправе за вршење дјелатности превоза ствари;
Копија потврде о регистрацији пореског обвезника;
Такса за захтјев (10 КМ Републичке административне таксе);
Доказ о уплати трошкова за издавање картице у износу од 90,00 КМ на жиро рачун Централ профит
банка, ЈРТ – Трезор БиХ – Таксе број: 3380002210018390, сврха уплате: Накнада за израду меморијских
картица за дигитални тахограф, врста прихода 723157, позив на број – попунити са бројевима „0“,
општина – шифра општине пребивалишта (сједишта) уплатиоца, буџетска организација 0902999.

Ако се ради о реиздавању изгубљене картице превозника, поред горе наведеног, прилажем копију огласа о
поништавању важења раније издате картице превозника, објављеног у Службеном гласнику БиХ. Ако је ранија
картица оштећена или неисправна, потребно је исту приложити уз Захтјев.
Изјављујем да су подаци истинити, тачни и потпуни.
Изјављујем да изричито допуштам надлежном органу коришћење података наведених у члану 26. Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и урађајима за
биљежење у друмском превозу и то органима и појединцима који су законом овлашћени за њихово добијање у Босни и Херцеговини или иностранству, прије свега органима за издавање
картица у било којој држави у оквиру споразума АЕТR.
Надлежном органу допуштам да по службеној дужности провјери истинитост ове изјаве, те упореди моје личне податке са подацима из службених евиденција. Изјављујем да сам упознат с
условима издавања и употребе тахографске картице. За своје изјаве предузимам пуну материјалну и кривичну одговорност.
Потписом ове изјаве дајем изричита допуштења за извођење свих радњи повезаних са обрадом података наведених у захтјеву за издавање картица и података добијених из службених
евиденција, што обухвата и право на архивирања, организовања, увид, употребу и пренос тих података за вријеме важења издате картице и након престанка њене валидности, све док је то
потребно за постизање намјена ради којих су подаци прикупљени, обрађени и спремљени.
Даље изјављујем да сам упознат/упозната са чињеницом да ће подаци које ћу дати прености по Босни и Херцеговини и изности у иностранствопутем електронских медија.

______________________________
Потпис овлашћеног лица превозника

