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ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Дана 15.03.2020. године у Републици Србији уведено је ванредно стање услед 

проглашења COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу. 

Одлуком о проглашењу COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном 

болешћу прописано је стварање услова за несметано одвијање међународног превоза 

терета у друмском саобраћају.  

Имајући у виду наведено овим путем вас обавештавамо о мерама који сваки возач 

теретног моторног возила мора да се придржава у циљу спречавања ширења заразе 

изазване вирусом SARS-CoV-2. 

Сваки возач теретног моторног возила за време радног времена мора бити 

максимално заштићен, без обзира да ли је у камиону, поред камиона (за време утовара 

односно истовара), у пословним просторијама превозника за кога ради и сл. По 

завршетку радног времена а пре доласка у место пребивалишта односно место 

боравишта, сваки возач код себе мора поседовати доказ да је непосредно пре тога 

завршио превоз или доказ да је кренуо на исти (путни налог, тахографски листић, испис 

и сл). Доласком у место пребивалишта односно место боравишта,  сваки возач теретног 

моторног возила мора бити у самоизолацији до наредног одласка на пут. Возачи 

теретних моторних возила морају се за време самоизолације сваког дана јављати 

надлежном здравственом центру како би пријавили своје здравствено стање. 

Такође, министарство је обавештењем од 20. марта 2020. године апеловало свим 

домаћим превозницима о свакодневном кршењу возача Одлуке о проглашењу COVID-19 

превозећи путнике у кабини теретних моторних возила. Овим путем вас подсећамо да је 

чланом 14. Закона о превозу терета у друмском саобраћају прописано да је између 

осталог један од услова како би превозник добио лиценцу и одговарајући број радно 

ангажованих возача по теретном возилу односно скупу возила. Како би спречили даље 

кршење Одлуке о проглашењу COVID-19 ово министарво вас обавештава да је сваки 

возач дужан да у кабини теретног моторног возила поред остале документације поседује 

и уговор о раду, односно уговор о радном ангажовању. Према возачима који крше мере 

које је донела Влада Републике Србије као и према особама које немају статус возача, 

биће спроведене одговарајуће мере. 

О даљим информацијама, како буду пристизале овом министарству, у вези са 

ванредним стањем услед проглашења COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

заразном болешћу, бићете додатно обавештавани. 

Срдачан поздрав, 

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја 


