
 

 

 

 

 

Обавештење о начину подношења захтева за доделу дозвола за превоз 

потхлађеног воћа и свеже печурке 

 

Уредба о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари 

домаћим превозницима («Службени гласник Републике Србије» бр. 113/2015 ) 

чланом 4. став 2. дефинише да се за превоз потхлађеног воћа и свеже печурке 

издваја одређен број дозвола. Овај број дозвола је дефинисан Општим делом 

плана расподеле (члан 8. став 2. тачка 2. Уредбе). 

За добијање дозвола за превоз потхлађеног воћа захтев се може 

подносити само за возила са специјалном надградњом – цистерна за превоз 

хране и то за она возила која постоје у евиденцији овог министарства о возном 

парку предузећа са важећим сертификатима. 

За добијање дозвола за превоз свеже печурке захтев се може подносити 

само за возила са специјалном надградњом – хладњача и то за она возила која 

постоје у евиденцији овог министарства о возном парку предузећа са важећим 

сертификатима. 

Захтев за додељивање дозвола за превоз потхлађеног воћа и свеже 

печурке треба да садржи регистарске ознаке возила којим ће се превози 

обављати, категорију возила као и број и врсту потребних дозвола.  

Превознику ће бити одобрена максимално једна дозвола по комплету 

које је навео у списку возила за обављање превоза свеже печурке и 

потхлађеног воћа осим дозвола из контингента I-b за Е3 које ће се 

одобравати као једна по превознику. 

Дозволе се издају на основу захтева уз који превозник подноси 

фотокопију налога за утовар (транспорт). Пре отпочињања превоза за који је 

додељена дозвола превозник доставља фотокопију међународног товарног листа 

(ЦМР) и јединствене царинске исправе (ЈЦИ).  

У циљу избегавања ситуације евентуалног утовара возила за дестинације 

за које су издвојене дозволе већ расподељене, на захтев за доделу дозвола 

потребно је навести контакт телефон одговорног лица. 

Остале потребне дозволе за обављање превоза превозник подиже на 

основу већ додељених дозвола из годишњег плана за 2016. годину (нпр. 

Немачка билатерално-транзитна и сл.). 

Захтеви за раздужења дозвола добијених за превоз потхлађеног воћа и 

свеже печурке подносе се независно (посебно) од захтева за раздужења осталих 

дозвола. 

При раздужењу дозвола подноси се фотокопија међународног товарног 

листа (ЦМР) и јединствене царинске исправе (ЈЦИ). Оригинали ових 

докумената дају се на увид, осим јединствене царинске исправе за коју може 

бити приложена фотокопија. 

Дозволе издате за превоз потхлађеног воћа и свеже печурке није 

дозвољено користити за друге превозе. 

Све злоупотребе ће бити санкционисане престанком издавања дозвола из 

издвојених  контингената у текућој и наредној години. 



Захтев за додељивање дозвола за превоз: 

 потхлађеног воћа 

 свеже печурке 
Напомена: При подношењу захтева заокружити за које превозе се подноси 

захтев. 
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Потребан број дозвола 
Контингент Потребан број дозвола 

Ab za Е3 (Аустрија билатерална за Е3 

возила) 

 

Аbt za Е2 (Аустрија билатерално-транзитна 

за Е2 возила) 

 

Аbt za Е3 (Аустрија билатералнo-транзитна 

за Е3 возила) 

 

Аbt za Е4 (Аустрија билатералнo-транзитна 

за Е4 возила) 

 

Ib za Е3 (Италија билатерална за Е3 возила)  

 


