
Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и
обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 22/2016 и 89/2016.

Предмет уређивања
Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак издавања дозволе за управљање вучним возилом, образац захтева за издавање
дозволе за управљање вучним возилом, потребна документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за управљање
вучним возилом, образац дозволе за управљање вучним возилом, изглед и садржина обрасца додатног овлашћења, изглед и
садржина обрасца оверене копије додатног овлашћења и изглед и садржина обрасца дозволе за регулисање железничког
саобраћаја.

Поступак издавања дозволе за управљање вучним возилом
Члан 2.

Дозволa за управљање вучним возилом издаје се лицу које испуњава услове прописане законом којим се уређује безбедност и
интероперабилност железнице и које је поднело захтев за издавање дозволе на прописаном обрасцу са потребном документацијом.

Образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом
Члан 3.

Образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.

Потребна документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за управљање
вучним возилом

Члан 4.
Потребна документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за управљање вучним возилом дата је у Прилогу 2, који

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац дозволе за управљање вучним возилом
Члан 5.

Образац дозволе за управљање вучним возилом дат је у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.

Образац додатног овлашћења
Члан 6.

Изглед и садржина обрасца додатног овлашћења дати су у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.

Образац оверене копије додатног овлашћења
Члан 7.

Изглед и садржина обрасца оверене копије додатног овлашћења дати су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.

Образац дозволе за регулисање железничког саобраћаја
Члан 8.

Изглед и садржина обрасца дозволе за регулисање железничког саобраћаја дати су у Прилогу 6, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

Престанак важења прописа
Члан 9.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима дозвола за управљање вучним возилом и за
регулисање железничког саобраћаја ("Службени лист СРЈ", бр. 71/99 и 27/01).

Ступање на снагу
Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од
1.јануара 2017. године

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
















 

ПРИ ЛОГ 3

ДО ЗВО ЛА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛОМ 

I. ФИ ЗИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ДО ЗВО ЛЕ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ 
ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛОМ 

До зво ла за упра вља ње вуч ним во зи лом је фор ма та ID-1, 
утвр ђе ним у стан дар ду SRPS ISO/IEC 7810 Иден ти фи ка ци о не кар-
ти це  – Фи зич ке ка рак те ри сти ке.  

Ме то де за про ве ру осо би на до зво ла за упра вља ње вуч ним 
во зи лом, ка ко би се оси гу ра ло да су оне у скла ду са стан дар дом, 
мо ра ју да бу ду уса гла ше не са стан дар дом SRPS ISO/IEC 10373-1 
Иден ти фи ка ци о не кар ти це  – Ме то де ис пи ти ва ња  – Део 1: Фи зич ке 
ка рак те ри сти ке.

II. МЕ РЕ ПРО ТИВ ФАЛ СИ ФИ КО ВА ЊА

а) Ма те ри јал ко ји се ко ри сти за до зво ле за упра вља ње вуч-
ним во зи лом, оси гу ра ва се од фал си фи ко ва ња ко ри шће њем сле де-
ћих тех ни ка (оба ве зна без бед но сна обе леж ја):

 – под ло ге кар ти ца не ре а гу ју на УВ све тлост; 
 – си гур но сна ша ра по за ди не је на пра вље на на на чин да је 

от пор на на фал си фи ко ва ње ске ни ра њем, штам па њем или ко пи ра-
њем, та ко што се при ме њу је штам па са пре ли ва њем ду ги них бо ја 
са ви ше бој ним за штит ним штам пар ским бо ја ма и по зи тив на и не-
га тив на си гур но сна штам па „gu il loc he”; ша ра не сме би ти са ста-
вље на од основ них бо ја (CMYK), мо ра да са др жи сло же ни ди зајн 
ша ре у нај ма ње две по себ не бо је и мо ра да укљу чи ми кро текст; 

 – оп тич ки про мен љи ви еле мен ти омо гу ћа ва ју од го ва ра ју ћу 
за шти ту од ко пи ра ња и про ме не фо то гра фи је;

 – на ме сту пред ви ђе ном за фо то гра фи ју, си гур но сни ди зајн 
по за ди не и фо то гра фи ја тре ба да се пре кла па ју бар на иви ци фо то-
гра фи је (ша ра ко ја сла би).

б) По ред то га, ма те ри јал ко ји се ко ри сти за до зво ле за упра-
вља ње вуч ним во зи лом, оси гу ра ва се од фал си фи ко ва ња ко ри шће-
њем бар јед не од сле де ћих тех ни ка (до дат на без бед но сна обе леж ја):

 – штам пар ске бо је, ко је се ме ња ју са углом гле да ња;
 – тер мо хро мат ске штам пар ске бо је;
 – спе ци јал ни хо ло гра ми;
 – про мен љи ве ла сер ске сли ке;
 – опи пљи ви зна ци, сим бо ли и ша ре. 
Ко ри шће не тех ни ке тре ба да омо гу ће над ле жним ор га ни ма 

про ве ру ва ља но сти кар ти це без би ло ка кве спе ци јал не опре ме.
Не тех нич ке ме ре за спре ча ва ње фал си фи ко ва ња од но се се на 

пра ће ње си сте ма упра вља ња без бед но шћу, ко ји ус по ста вља ју же-
ле знич ки пре во зни ци и упра вља чи же ле знич ке ин фра струк ту ре у 
скла ду са За ко ном ко јим се уре ђу је без бед ност и ин тер о пе ра бил-
ност же ле зни це.

III. СА ДР ЖИ НА ДО ЗВО ЛЕ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ  
ВО ЗИ ЛОМ 

До зво ла за упра вља ње вуч ним од го ва ра  обра сцу, ре фе рент-
ним бо ја ма (Pan to ne Re flex Blue и Pan to ne Yel low) и ша ра ма да тим 
у по гла вљу VI. овог при ло га.

До зво ла за упра вља ње вуч ним во зи лом са др жи по дат ке на 
обе стра не.

На пред њој стра ни су:
а) ре чи „ДО ЗВО ЛА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ ВО ЗИ-

ЛОМ”, на вр ху;

б) иден ти фи ка ци о на озна ка Ре пу бли ке Ср би је (RS) у скла-
ду са стан дар дом SRPS EN ISO 3166-1 Кoдoви зa прeдстaвљaњe 
имeнa зeмaљa и њихoвих aдминистрaтивних jeдиницa  – Дeo 1: 
Кoдoви зeмaљa  – код ал фа-2, бе ле бо је, у пла вом пра во у га о ни ку у 
гор њем ле вом углу.

в) по да ци спе ци фич ни за из да ту до зво лу за упра вља ње вуч-
ним во зи лом и ну ме ри са ни бро је ви ма ка ко сле ди:

1. пре зи ме но си о ца до зво ле, ко је мо ра да се сла же са оним 
ко је је на ве де но у лич ној кар ти или па со шу;

2. име но си о ца до зво ле, ко је мо ра да се сла же са оним ко је је 
на ве де но у лич ној кар ти или па со шу;

3. да тум и ме сто ро ђе ња но си о ца до зво ле; 
4а да тум из да ва ња до зво ле за упра вља ње вуч ним во зи лом;
4b да тум ис те ка до зво ле за упра вља ње вуч ним во зи лом; 
4c на зив ор га на ко ји је из дао до зво лу за упра вља ње вуч ним 

во зи лом;
4d ре фе рент ни број за по сле ног код ње го вог по сло дав ца (ако 

је до де љен);
5. број до зво ле за упра вља ње вуч ним во зи лом, за сно ван на 

европ ском иден ти фи-ка ци о ном бро ју (EIN  – Euro pean Iden ti fi ca-
tion Num ber). 

При мер бро ја до зво ле: RS 71 2017 0025 
где су:
RS  – слов ни кôд Ре пу бли ке Ср би је;
71  – вр ста до ку мен та (до зво ла за упра вља ње вуч ним во зи лом);
2017  – го ди на из да ва ња;
0025  – ред ни број из да те до зво ле у го ди ни из да ва ња;
6. фо то гра фи ја но си о ца до зво ле;
7. пот пис но си о ца до зво ле. 
г) за ста ва Ре пу бли ке Ср би је и ре чи „РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА”, 

на пла вој под ло зи на дну.
На по ле ђи ни су по да ци спе ци фич ни за из да ту до зво лу за 

упра вља ње вуч ним во зи лом и ну ме ри са ни бро је ви ма ка ко сле ди:
8. (ре зер ви са но);
9. до дат ни по да ци (по ља 9а) и здрав стве на огра ни че ња (по-

ља 9b); 
9а до дат ни по да ци се при ка зу ју у по љи ма под бро јем 9а у 

сле де ћем ре до сле ду:
а.1 ма тер њи је зик но си о ца до зво ле;
а.2 про стор ре зер ви сан за ор ган ко ји из да је до зво лу за упра-

вља ње вуч ним во зи лом,  за евен ту ал не дру ге по дат ке;
9b здрав стве на огра ни че ња се при ка зу ју у по љи ма 9b ко до ви-

ма b.1 и b.2 ко ји има ју сле де ће зна че ње:
b.1  – оба ве зно ко ри шће ње на о ча ра/со чи ва;
b.2  – оба ве зно ко ри шће ње слу шног апа ра та/апа ра та за спо-

ра зу ме ва ње. 
Од го ва ра ју ћи кôд се упи су је у јед но од по ља, а не у по тре бље-

но по ље оста је пра зно.
Ис под ну ме ри са них по ља да та су зна че ња ну ме ри са них по ља 

(1 до 9b). 
На дну зад ње стра не је тра ка пла ве бо је.

IV. СТА ТУС И БРОЈ ДО ЗВО ЛЕ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ  
ВО ЗИ ЛОМ 

Сва кој до зво ли за упра вља ње вуч ним во зи лом до де љу је се 
број. До де ље ни број оста је исти и у слу ча ју об на вља ња, из ме не и 
до пу не, ажу ри ра ња или из да ва ња ду пли ка та.

Ка да се до зво ла за упра вља ње вуч ним во зи лом об на вља на-
кон 10 го ди на, на њој се при ка зу је  но ва фо то гра фи ја и но ви да тум 
ис те ка ро ка ва же ња.

Зах тев за об на вља ње до зво ле за упра вља ње вуч ним во зи лом 
под но си се нај ра ни је 30 да на пре ис те ка ро ка ње ног ва же ња.

До зво ла за упра вља ње вуч ним во зи лом ажу ри ра се у слу ча је-
ви ма ка да до ђе до из ме на по да та ка као што је нпр. про ме на ре фе-
рент ног бро ја за по сле ног.

До зво ла за упра вља ње вуч ним во зи лом ме ња се ка да у то ку 
ва же ња до зво ле тре ба да се еви ден ти ра здрав стве но огра ни че ње, 
што се при ка зу је од го ва ра ју ћим ко до ви ма. 

Све про ме не у ста ту су до зво ле за упра вља ње вуч ним во зи-
лом еви ден ти ра ју се у на ци о нал ном ре ги стру до зво ла за упра вља-
ње вуч ним во зи лом.



V. СПРЕ ЧА ВА ЊЕ КО РИ ШЋЕ ЊА НЕ ВА ЖЕ ЋИХ КАР ТИ ЦА

Ако се по да ци у до зво ли за упра вља ње вуч ним во зи лом про ме не, но си лац до зво ле за упра вља ње вуч ним во зи лом мо ра од мах да 
вра ти кар ти цу ор га ну ко ји ју је из дао, та ко да се она мо же за ме ни ти, а не ва же ћа кар ти ца уни шти ти.

Исти по сту пак се при ме њу је за из гу бље ну до зво лу ко ја је за ме ње на но вом, ако се из гу бље на до зво ла по но во на ђе.

VI. ОБРА ЗАЦ ДО ЗВО ЛЕ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ  
ВО ЗИ ЛОМ 
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