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Вие сте 
упатен 
возач
Д о к о л к у  в р ш и т е 
транспорт за ограничен 
период во друга земја членка 
на ЕУ различна од онаа каде што е основан вашиот 
работодавец и ги извршувате следните операции, вие сте 
упатен возач.
	● Каботажа. Работодавецот кај кој работите не е основан 

во земјата членка каде што вршите домашен транспорт.
	● Вкрстена трговија. Транспортни операции помеѓу 

две земји членки или земја членка и земја која не е 
членка на ЕУ, а вашиот работодавачот не е основан во 
ниту една од овие земји.

	● Патување без товар. Патување кое се изведува во 
поврзување со каботажа или вкрстена трговија кое 
спаѓа во правилата за упатување.

	● Комбиниран транспорт. Ако првиот или последниот 
дел на комбиниран транспорт е вкрстена трговија или 
каботажа, тогаш сте упатен возач само при изведување 
на тој прв или последен дел.

Во случај на проверка на пат, треба да можете на 
инспекторот да му покажете:
	● копија од декларацијата за упатување (електронска 

или хартиена верзија);
	● докази за транспортни операции кои се одвиваат во 

земјата членка домаќин (на пр. испратница); и
	● записи за тахограф.

Вашиот работодавец мора да се погрижи овие 
ажурирани документи да ги имате на ваше располагање.

На каков надоместок и 
други условите за работа 
има право?

Доколку вкупниот надоместок и 
работните условите се подобри во 
земјата во која сте упатени отколку во 

земјата каде што е основан вашиот 
работодавачот, тогаш имате право на 

повисоко ниво на надоместок и подобри 
работни услови. Ако нивото не е повисоко, 
тогаш се применуваат правилата на земјата 

на основање.

Вие не сте упатен возач
Ако вршите некоја од следните транспортни операции, 
вие не сте упатен возач.
	● Билатерални операции. Транспорт од земјата членка 

каде што е основан вашиот работодавец во друга земја 
(внатре или надвор од ЕУ), или се враќате од која било 
друга земја (внатре или надвор од ЕУ) до земјата 
членка каде што е основан вашиот работодавец.

	● Ограничени дополнителни активности на утовар 
и/или истовар. Во земјите членки или во земјите кои 
не се членки на ЕУ низ кои сте поминале додека се 
спроведувала билатерална операција.

	● Транзит. Преминување на земја членка без никаков 
утовар или истовар.

	● Патување без товар. Ако вашето патување се врши 
во врска со билатерална операција

	● Комбиниран транспорт. Ако првиот или последниот 
дел на комбиниран транспорт е билатерална 
операција, тогаш не сте упатен возач само при 
изведување на тој прв или последен дел.

На каков надоместок и работни 
услови за работа има право?

Кога не сте упатен возач, се применуваат нивоата на 
надоместок и работните услови на земјата членка каде 
што вашиот работодавачот е основан.
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