












Име и презиме ЈМБГ Бр. ЛК или пасоша 

   

ДРУГИ ТЕСТ 

Студија случаја: Превозник, чије је седиште и база возила у Суботици, треба да 

обави јавни превоз прехрамбених лакокварљивих производа и повраћај 

амбалаже скупом возила у власништву типа тегљач са полуприколицом (са 

надградњом фургон) највеће дозвољене масе 40 t на релацији Суботица – 

Пријепоље – Нова Варош – Сјеница – Суботица. 

Теретно возило којим се обавља превоз има уграђен аналогни тахограф, а возач 

искључиво управља овим возилом. Возач у претходних 60 дана није користио 

боловање, ни годишњи одмор, нити је управљао возилом ван области примене 

Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима. 

а) Која документа од понуђених морају да се налазе у теретном возилу током обављања овог 

превоза? Тачан одговор се бодује са 0,5 позитивних бодова (+ ½ бода), а сваки нетачан 

одговор се бодује са по 0,5 негативних бодова (- ½ бода) (6 бодова) 

Возило (2½ бода) Возач (2½ бода) Превоз (1 бод) 

 Саобраћајна дозвола за 

моторно возило 

 Саобраћајна дозвола за 

прикључно возило 

 Уговор о закупу возила 

 Уверење о исправности 

тахографа не старије од 

годину дана 

 Уверење о исправности 

тахографа не старије од две 

године 

 Потврда о испуњавању тех. 

експлоатационих услова 

(тзв. Бела потврда) 

 ATP сертификат 

 ADR сертификат 

 Извод лиценце за превоз 

за теретно возило 

 Уверење о пореклу возила 

 Пасош 

 Потврда о пријави 

пребивалишта 

 Возачка дозвола 

 Картица возача (ако је 

поседује) 

 Tахографски листићи за 

последњих 28 дана 

 Доказ о радном 

ангажовању 

 Извод из матичне књиге 

рођених 

 ADR сертификат 

 Путни налог 

 Лиценца за обављање 

послова професионалног 

возача 

 Товарни лист ако не 

поседује Отпремницу 

 Царински документ (Т 

документ или TIR карнет) 

 Уверење о пореклу робе 

 Отпремница у случају да 

не поседује Товарни лист  



б) Дати предлог времена почетака и завршетака радних смена и појединачних времена 

управљања за случај ангажовања једног возача. (7 бодова) 

 Празно возило се првог дана превоза у 19:00 увече налази у Суботици, где возач 

завршава коришћење пуног недељног одмора, возач задужује возило и отпочиње утовар 

што укупно траје 1 час. 

 Истовар производа и утовар повратне амбалаже у Пријепољу укупно траје 30 минута. 

 Затим у Новој Вароши обавља истовар производа и утовар повратне амбалаже који 

такође укупно траје 30 минута. 

 На крају у Сјеници обавља истовар производа и утовар повратне амбалаже који траје 

30 минута. 

 За прорачун трошкова сматрати да се возило од Сјенице до Суботице креће пуно 

повратне амбалаже (иако је извршен истовар свих производа и само се враћа амбалажа). 

 По повратку у Суботицу возач завршава свој рад након истовара повратне амбалаже из 

возила и раздужења докумената што укупно траје 1 час. 

 У прорачуну се користе најкраћа времена прописаних пауза (  + ) и одмора ( ), као 

и најдужа прописана времена управљања возилом ( ) и радна времена (  + ). 

 У прорачуну усвојити да је просечна брзина возила на локалном путу: 40 km/h, на 

магистралном путу: 60 km/h, а на аутопуту: 80 km/h. 

 Капацитети резервоара за гориво и за AdBlue су довољни за реализацију овог превоза. 

 Возило се креће по итинереру задатом у следећој табели: 

Итинерер 
Категорија 

пута 
Километража Укупно 

Суботица - наплатна рампа Суботица исток локални  10,0 km 10 km 

наплатна рампа Суботица исток - наплатна рампа Прељина аутопут 300,0 km 310 km 

Наплатна рампа Прељина - Пријепоље магистрални 150,0 km 460 km 

Пријепоље - Нова Варош магистрални 30,0 km 490 km 

Нова Варош - Сјеница магистрални 30,0 km 520 km 

Сјеница - наплатна рампа Прељина магистрални 120,0 km 640 km 

Наплатна рампа Прељина - наплатна рампа Суботица исток аутопут 300,0 km 940 km 

наплатна рампа Суботица исток - Суботица локални 10,0 km 950 km 

У наредној табели написати: 

 времена почетака и завршетака смена (колона 1) 

 времена почетака и завршетака и назив активности возача (колона 2) и 

 означити одговарајући симбол активности возача (у једној од колона 3-6) 

1 2 3 4 5 6 

Време почетка и 

завршетка смене (од – до) 

Активности возача 

(од – до) 
    

Смена 1: 19:00 – 05:45 19:00 – 20:00 Утовар и задужење (Суботица)     

 20:00 – 00:30 Управљање возилом     

 00:30 – 01:15 Пауза     

 01:15 – 03:15 Управљање возилом     

 03:15 – 03:45 Истовар/утовар 1 (Пријепоље)     

 03:45 – 04:15 Управљање возилом     

 04:15 – 04:45 Истовар/утовар 2 (Нова Варош)     

 04:45 – 05:15 Управљање возилом     

 05:15 – 05:45 Истовар/утовар 3 (Сјеница)     

 05:45 – 19:00 Дневни одмор (Сјеница)     

Смена 2: 19:00 – 02:45 19:00 – 23:30 Управљање возилом     

 23:30 – 00:15 Пауза     

 00:15 – 01:45 Управљање возилом     

 01:45 – 02:45 Истовар и раздужење (Суботица)     



в) Израчунати цену овог превоза, са издвојеним трошковима путарина, горива и дневницама 

возача. (7 бодова) 

 Просечна потрошња горива износи: 

‒ за празно возило 24 литра на 100 km 

‒ за возило пуно амбалаже: 28 литара на 100 km 

‒ за возило пуно производа: 32 литра на 100 km 

 Потрошња AdBlue је 5% од потрошње горива. 

Путарина (1 бод): Рачунати са следећим растојањима на аутопутевима под наплатом: 

  Суботица исток (наплатна рампа) - Инђија (наплатна рампа) ................................. 150 km 

 Обреновац (наплатна рампа) - Прељина (наплатна рампа) ...................................... 100 km 

Јед. трошак Укупни трошак 
25 RSD/km 12.500,00 RSD 

УКУПНО: 12.500,00 RSD 

Гориво (3 бода): Јединична цена горива износи 130 RSD по литру без ПДВ, цена AdBlue 

износи 45 RSD по литру. У калкулацију не треба узимати одбитке по основу ПДВ и 

рефакције акцизе. 

Релација 
Растојање 

(km) 

Количина 

горива 
Трошак горива 

Количина 

AdBlue 

Трошак 

AdBlue 

Суботица – Сјеница 520,0 km 166,40 лит. 21.632,00 RSD 8,32 лит. 374,40 RSD 

Сјеница – Суботица 430,0 km 120,40 лит. 15.652,00 RSD 6,02 лит. 270,90 RSD 

УКУПНО: 950,0 km 286,80 лит. 37.284,00 RSD 14,34 лит. 645,30 RSD 

Дневнице (1 бод): Комплетно време чекања на граничном прелазу у прорачуну дневница 

возачу обрачунати у држави из које се иступа. Приликом обрачуна домаћих и девизних 

дневница, период у трајању од 8 до 12 часова (у једној држави) сматра се једном половином 

дневнице, док се период више од 12, а мање од 24 часа сматра једном (пуном) дневницом. 

Број дневница 
Јед. вредност 

дневница 
Укупно 

1 2.500,00 RSD 2.500,00 RSD 

УКУПНО: 2.500,00 RSD 

Остали трошкови износе 55 RSD/km (½ бода)  52.250,00 RSD 

Укупни израчунати трошкови превоза износе: (½ бода)  105.179,30 RSD 

Добит од 10% од израчунатих укупних трошкова превоза (½ бода)  10.517,93 RSD 

Укупна цена превоза износи: (½ бода)  115.697,23 RSD 


