
 

Табела 1.: Изјава о возачима у радном односу предузећа ________________________________________________ нa дан ___. ___. ______. 

Редни 

број 
Име Презиме 

Јединствени матични број грађанина 

(ЈМБГ) 

Категорије за коју 

возач поседује 

возачку дозволу 

АДР 

сертификат 

Картица за 

дигитални 

тахограф 

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

 
  

 

                

         Потпис и печат 

______________________________________

 



 

Упутство за попуњавање табеле 1. 

1. У колони „Категорије за које возач поседује возачку дозволу“ уписујете све категорије за које важи возачка дозвола возача. 

2. У колони „АДР сертификат“ уписујете врсту обуке коју је возач прошао, уколико возач поседује АДР сертификат за превозни особље и руковаоце опасним материјама: 

Тип обуке 

Основна обука 

Специјалистичка обука за опасне материје из класе I 

Специјалистичка обука за опасне материје из класе VII 

Специјалистичка обука за цистерне 

3. У колони „Картица за дигитални тахограф“ потребно је навести да ли возач поседује картицу за дигитални тахограф 

4. Свака страница изјаве мора бити потписана од стране директора или одговорног лица и оверена печатом предузећа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Табелу не користити за пријаву или одјаву возила из возног парка Потпис и печат _____________________________  

 

 

 

 

Табела 2.: Изјава о возилима  у возном парку предузећа __________________________________________________нa дан ___. ___. ______. 

Регистарски 

број 
Тип возила Надградња Категорија Сертификати 

Национални 

број 

сертификата 

Власништво Трајање закупа 

Врста 

тахографског 

уређаја 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 

    
(__, __, __) 

SRB  _ _ _ _ _  
oд _________ 

дo _________ 
 

Kласе:_________ 



 

Упутство за попуњавање табеле 2. 

1. У колони «Регистарски број» уписујете 

регистарску ознаку возила. 

Препорука: прво наведите регистарске ознаке 

прикључних возила (полуприколица и приколица) и то 

по растућем низу – од најмањег ка највећем броју, а 

затим регистарске ознаке вучних возила (камиона и 

тегљача) такође по растућем низу. 

2. У колони «Тип возила» уписујете тип возила: 

Тип возила 

Полуприколица 

Приколица 

Камион 

Тегљач 
 

4. У колони «Категорија» уписујете категорију возила: 

Категорија 

Евро 6 безбедно возило 

Евро 5 безбедно возило 

Евро 4 безбедно возило 

Евро 3 безбедно возило 

Зеленије и безбедно возило 

Зелено возило 

Без сертификата 

Прикључно са сертификатом 
 

9. У колони «Врста тахографског уређаја» уписујете: 

Врста тахографског уређаја 

дигитални 

аналогни 
 

 

5. У колони «Сертификати» уписујете сертификате које возило поседује (ако поседује) 

У поље «( _ ,_ ,_ )» уписујете бројеве сертификата из 

«Правилника о исправама и техничким и техничко-

експлоатационим условима које морају испуњавати 

теретна возила и аутобуси којима се обавља међународни 

јавни превоз у друмском саобраћају» 

У поље «класе» уписујете класе опасних материја за које возило 

поседује АДР сертификат. 

3. У колони «Надградња» уписујете надградњу возила  

Напомена: За возила типа «тегљач» надградња не 

постоји, и поље се поништава са «X» 

Надградња 

Церада 

Цистерна 

Цистерна за превоз хемикалија или 

прашкасте робе 

Цистерна за превоз хране 

Фургон 

Хладњача 

Кипер 

Комби возило 

Плато 

Возило за превоз дрва 

Возило за превоз конфекције 

Возило за превоз путничких аутомобила 

Возило за превоз стоке 

Остало 
 

Број Сертификат 

1 Потврда за “зелено возило” 

2 Потврда “А” за “зеленије и безбедно” 

3 Потврда “Б” за “зеленије и безбедно” 

4 Потврда ”A” за “евро 3 безбедно” 

5 Потврда ”Б” за “евро 3 безбедно” 

6 Потврда за прикључно возило 

7 “Бела потврда” 

8 Потврда ”A” за “евро 4 безбедно” 

9 Потврда ”Б ” за “евро 4 безбедно” 

10 Потврда ”A” за “евро 5 безбедно” 

11 Потврда ”Б ” за “евро 5 безбедно” 

12 Потврда ”A” за “евро 6 безбедно” 

13 Потврда ”Б ” за “евро 6 безбедно” 
 

Класа Опис класе опасних материја 

1 Експлозивне материје 

2 Гасови; збијени, течни или растворени под притиском 

3 Запаљиве течности 

4.1 Запаљиве чврсте материје 

4.2 Материје склоне самопаљењу 

4.3 Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове 

5.1 Оксидирајуће материје 

5.2 Органски пероксиди 

6.1 Отрови 

6.2 Инфективне материје 

7 Радиоактивне материје 

8 Корозивне (нагризајуће) материје 

9 Остале опасне материје 
 

6. У колони «Национал број сертификата» уписујете број од пет цифара који је добијен приликом националне нумерације 

сертификата 

7. У колони «Власништво» уписујете по ком се основу возило налази у возном парку 

Власништво 

У власништву 

Лизинг 

Закуп 
 

8. У колони «Трајање закупа» уписујете период трајања ( од, до), уколико је возило у возном парку по основу закупа или лизинга 

10. Свака страница изјаве мора бити потписана од стране директора или одговорног лица и оверена печатом предузећа 



 

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОЗВОЛА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

Табела 3.: Број и врста потребних дозвола предузећа  ________________________________ за 

2017. годину

 

Контингент Ознака 
Врста 

дозволе 
Количина 

Аустрија A 
б  

бт  

Aлбанија АL 

3зем   

б  

бт  

Азербејџан AZ бт  

Белгија B уни  

Бугарска BG 3зем   

Босна и 

Херцеговина 
BIH 3зем  

Белорусија BY 

3зем   

б  

т  

Црноморска 

економска 

сарадња 

BSEC бт  

Кипар CY 
3зем  

бт  

Чешка CZ 
бт  

уни  

Немачка D бт  

Данска DK 
3зем  

бт  

Шпанија E 
б  

т  

Естонија ЕST бт  

Француска F бт   

Финска FIN 
3зем   

б  

Грузија GE бт  

Грчка GR 

3зем  

б  

лучка  

т  

Мађарска H 

3зем  

б  

т  

Хрватска HR уни  

Италија I 

б  

б за ПП  

т  

Иран Iran 

3зем  

б  

т  

Киргистан KGZ бт  

Казахстан KZ 
3зем  

бт  

 

 

Легенда: 

б - билатерална 

т - транзитна 

бт- билатерално-транзитна 

3зем - за/из треће земље 

луч - лучка 

уни - универзална (б, т и 3зем) 

б ХЛ- билатерално-транзитна за надградњу 

возила хладњачa 

б за ПП- билатерална дозвола за италијанске 

полуприколице 

                     Потпис и печат 

 

Контингент Ознака 
Врста 

дозволе 
Количина 

Луксембург L 
бт  

уни  

Литванија LT 
3зем  

бт  

Летонија LV уни  

Молдавија MD 
3зем  

бт  

Македонија MK 

3зем  

б  

т  

Црна Гора MNE 3зем  

Норвешка N  бт  

Холандија NL уни  

Пољска PL 
бт  

3зем  

Румунија RO 
3зем  

бт  

Русија RUS 

3зем  

б  

б ХЛ  

т  

Словачка SK 3зем  

Турска TR 

3зем  

бт  

т  

Украјина UA 

3зем  

бт  

т  



 

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ВРЕМЕНСКИХ ДОЗВОЛА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

Табела 4.: Број и врста потребних дозвола предузећа  ________________________________ за 

2017. годину 

 

 

 

Контингент годишњих дозвола Захтевани број дозвола 

CZ-bt god  

D-bt za E3 god  

F-bt za E3 god  

NL-uni za E4 god  

 

 

Легенда: 

CZ-bt god- Годишња билатерално-транзитна дозвола за територију Чешке, 

D-bt za E3 god- Годишња билатерално-транзитна дозвола за територију Немачке, 

F-bt – god za E3- Годишња билатерално-транзитна дозвола за територију Француске, 

NL-uni za E4 god- Годишња универзална дозвола за територију Холандије. 

 

Напомена: 

За сваку додељену временску дозволу врши се умањење одређеног броја појединачних дозвола 

из годишњег плана превозника. 

 

 

 

 

 

    Потпис и печат 

______________________ 

 

 



 

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕМТ ДОЗВОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Табела 5.: Број и врста потребних дозвола предузећа  ________________________________ за 

2017. годину 

 

 

Контингент ЦЕМТ дозвола Захтевани број дозвола 

e5s- A-H  

e5s- I  

e5s- GR-H  

e5s- RUS  

e5s- H  

e5s  
 

Значење ознака контингента ЦЕМТ дозвола: 

e5s - A-H 
ЦЕМТ дозвола за превоз ствари за “ ЕВРО5 безбедно ” возило која не важи на територији Италије, Грчке и Руске 

Федерације 

e5s - I 
ЦЕМТ дозвола за превоз ствари за “ ЕВРО5 безбедно ” возило која не важи на територији Аустрије, Грчке и Руске 

Федерације и Мађарске 

e5s - GR-H 
ЦЕМТ дозвола за превоз ствари за “ЕВРО5 безбедно“ возило која не важи на територији Аустрије , Италије и Руске 

Федерације 

e5s - RUS 
ЦЕМТ дозвола за превоз ствари за “ЕВРО5 безбедно“ возило која не важи на територији Аустрије, Италије, Грчке и 

Мађарске  

e5s - H 
ЦЕМТ дозвола за превоз ствари за “ЕВРО5 безбедно“ возило која не важи на територији Аустрије, Италије, Грчке и Руске 

Федерације 

e5s ЦЕМТ дозвола за превоз ствари за “ЕВРО5 безбедно“ возило која не важи на територији Аустрије, Италије, Грчке, Руске 

Федерације и Мађарске 

 

 

 

 

        Потпис и печат 

_____________________ 

 



 

МЕМОРАНДУМ ПРЕДУЗЕЋА СА СВИМ ПОДАЦИМА 

(АДРЕСА, СЕДИШТЕ, ПИБ...) 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 
            Изјављујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да је 

предузеће______________(назив, седиште) ____________   у периоду од 01.10.2015. до 

30.09.2016. године, са сопственим возним парком евидентираним у истом периоду 

код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, извршило услуге 

превоза на међународним релацијама у износу од _______________________, 

словима _______________________________________. 

  
У прилогу достављам табеларни преглед фактурисане реализације са 

бројевима фактура и бројевима припадајућих ЦМР уговора у извештајном периоду 

на ___(број)___ страница. 

                  

Напомена: У датом прегледу обавезно навести бројеве фактура и ЦМР 

уговора, није потребно навести назив налогодавца и искључити фактуре и ЦМР 

уговоре од организације превоза (посредовање). Износ девизних фактура 

навести у динарској валути, књижено на дан фактурисања по званичном средњем 

курсу динара. 

 

 

 

 Место и датум                                                                                              Директор 

 

______________ ____________ 



 

 

ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ  01.10.2015. - 30.09.2016. 
    

 ОД УСЛУГА ПРЕВОЗА МЕЂУНАРОДНОГ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА РОБЕ 

 ИЗВРШЕНИХ ВОЗИЛИМА ЕВИДЕНТИРАНИМ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ 

 У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

    

 

РБ БРОЈ ФАКТУРЕ 
ИЗНОС ФАКТУРЕ У 

ДИНАРИМА 
БРОЈ ПРИПАДАЈУЋЕГ ЦМР ОБРАСЦА 

       

       

       

       

       

       

       

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                     Потпис и печат 

    ______________ 


