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Ви сте 
упућени 
возач
Ако обављате транспортне 
послове у  ограниченом 
периоду у другој држави чланици ЕУ, а не у оној у којој 
је ваш послодавац регистрован, и  обављате следеће 
послове, ви сте упућени возач.
	● Каботажа. Ваш послодавац није регистрован 

у држави чланици ЕУ у којој обављате домаћи превоз.
	● Прекогранична трговина. Операције транспорта 

између две државе чланице ЕУ, или државе чланице 
и земље која није чланица ЕУ, а ваш послодавац није 
регистрован ни у једној од тих земаља.

	● Пут без терета. Путовање које се обавља у вези 
са каботажом или прекограничном трговинском 
операцијом која потпада под правила упућивања 
радника.

	● Операције комбинованог транспорта.  Ако 
први или последњи део операције комбинованог 
транспорта представља операција прекограничне 
трговине или каботаже, онда сте упућени возач само 
онда када обављате тај први или последњи део.

У случају провере на путу, морате бити у могућности да 
покажете инспектору:
	● копију декларације о упућивању (електронску или 

папирну верзију);
	● доказ о транспортним операцијама које се одвијају 

у полазној држави чланици (нпр. товарни лист); и
	● тахографске записе.

Послодавац мора обезбедити да су вам ови документи 
на располагању и да су ажурирани.

На које накнаде и друге  
услове рада имате право?

Ако су укупна зарада и услови рада бољи 
у земљи у коју сте упућени него у земљи 
у  којој је ваш послодавац регистрован, 
онда имате право на виши ниво накнаде и  боље 

услове рада. Ако тај ниво није виши, 
онда се примењују правила државе 

у којој је послодавац регистрован.

Нисте упућени возач
Ако обављате било коју од следећих транспортних 
операција, нисте упућени возач.
	● Билатерална операција. Превоз из државе чланице 

ЕУ у којој је ваш послодавац регистрован у другу 
земљу (унутар или ван ЕУ), или повратак из било које 
друге земље (унутар или ван ЕУ) у државу чланицу 
у којој је ваш послодавац регистрован.

	● Ограничене додатне активности утовара и/или 
истовара. У државама чланицама ЕУ или земљама 
које нису чланице ЕУ кроз које сте прошли током 
извођења билатералне операције.

	● Транзит. Пролазак кроз државу чланицу ЕУ без 
икаквог утовара или истовара.

	● Пут без терета. Ако ваше путовање има везе са 
билатералном операцијом

	● Операције комбинованог транспорта.  Ако 
први или последњи део операције комбинованог 
транспорта представља билатерална операција, онда 
нисте упућени возач само када обављате тај први или 
последњи део.

На које накнаде и услове рада 
имате право?

Када нисте упућени возач, примењују се нивои 
зарада и услови рада у држави чланици у којој је ваш 
послодавац регистрован.


