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Upućeni 
ste vozač
Ako obavljate poslove 
p r i j e v o z a  t i j e k o m 
ograničenog razdoblja u 
zemlji članici EU-a koja nije 
zemlja poslovnog nastana vašeg 
poslodavca te obavljate više poslova, vi ste upućeni vozač.
	● Kabotaža. Vaš poslodavac nema poslovni nastan u zemlji 

članici u kojoj obavljate poslove unutarnjeg prijevoza.
	● Prekogranični prijevoz. Poslovi prijevoza između dviju 

država članica ili države članice i zemlje izvan EU-a, pri 
čemu vaš poslodavac nema poslovni nastan niti u jednoj 
od tih zemalja.

	● Putovanje bez tereta. Prijevoz koji se obavlja u vezi s 
kabotažom ili prekograničnim prijevozom koje je 
obuhvaćeno pravilima o upućivanju vozača.

	● Kombinirani prijevoz. Ako su početni ili završni dio 
kombiniranog prijevoza prekogranični prijevoz ili 
kabotaža, tada ste upućeni vozač samo prilikom obavljanja 
početnog ili završnog dijela.

U slučaju provjere na cesti, inspektoru morate pokazati:
	● primjerak izjave o upućivanju (u elektroničkom ili 

papirnatom obliku);
	● dokaz o prijevozu(ima), koji se odvija u državi članici 

domaćinu (npr. teretni list) i
	● zapise tahografa.

Vaš poslodavac dužan je osigurati da su navedeni 
dokumenti ažurirani i vama na raspolaganju.

Na koju plaću i pripadajuće naknade te 
ostale radne uvjete imate pravo?

Ako su opći uvjeti rada i pripadajuća plaća 
te naknade u državi u koju ste upućeni 
bolji nego u državi u kojoj vaš poslodavac 
ima poslovni nastan, imate pravo na veću 
plaću i naknade te bolje radne uvjete. Ako 

navedeni uvjeti nisu bolji, tada se 
primjenjuju pravila države poslovnog 

nastana poslodavca.

Niste upućeni vozač
Ako obavljate bilo koji od niže navedenih poslova prijevoza, 
niste upućeni vozač.
	● Bilateralni prijevoz. Prijevoz iz države članice u kojoj vaš 

poslodavac ima poslovni nastan u drugu zemlju (unutar 
ili izvan EU-a) ili povratak iz bilo koje druge zemlje (unutar 
ili izvan EU-a) u državu članicu u kojoj vaš poslodavac ima 
poslovni nastan.

	● Ograničene dodatne aktivnosti utovara i/ili istovara. 
U državama članicama ili zemljama izvan EU-a kroz koje 
se prolazi tijekom obavljanja bilateralnog prijevoza.

	● Provoz (tranzit). Prolaz kroz državu članicu bez utovara 
ili istovara.

	● Putovanje bez tereta.  Ako se vaše putovanje odvija u 
vezi s bilateralnim prijevozom.

	● Kombinirani prijevoz. Ako je početni ili završni dio 
kombiniranog prijevoza bilateralni prijevoz, tada tijekom 
obavljanja početnog ili završnog dijela prijevoza niste 
upućeni vozač.

Na koju plaću i pripadajuće naknade te 
ostale radne uvjete imate pravo?

Ako niste upućeni vozač, primjenjuju se pravila o plaći i 
naknadama te ostali radni propisi države u kojoj vaš 
poslodavac ima poslovni nastan.
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