
 
Упутство  

за добијање потврда о испуњавању техничких и техничко-технолошких 
услова које мора испуњавати теретно возило или скуп возила  

 
На основу Правилника о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора 

испуњавати теретно возила или скуп возила којим се обавља превоз у друмском саобраћају и 
о обрасцима потврда о испуњавању ових услова  („Службени гласник РС“ бр. 14/17), 
Министарство издаје Потврдe ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за 
коришћење у друмском саобраћају и означава потврде јединственом нумерацијом. 

Подела возила по категоријама дата је у чл. 2 Правилника.  
За „зелена“ возила Потврду за „зелено“ возило Министарство означавања  јединственом 

нумерацијом и не издаје Потврдe ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за 
коришћење у друмском саобраћају. 

За возила виших категорија, сходно чл. 14. Правилника, Министарство издаје Потврду 
ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају 
за возила која имају једну од потврду из чл. 3 – 13. Правилника и врши означавање  
јединственом нумерацијом.  

У прилогу је дат предлог захтева који се подноси Министарству у коме је ово 
прецизирано.  

За возила која не задовољавају ниједну од категорија наведених у чл. 2. Правилника као 
и за возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 кг, не издају се потврде нити се 
врши означавање потврда јединственом нумерацијом.   

Сви превозници који желе да добију наведену потврду ЦЕМТ и/или да им се потврда  
означи јединственом нумерацијом, потребно је да читко попуне и да поднесу захтев за свако 
возило појединачно Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, канцеларија 
19А, СИВ-III, Ул. Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд. 

Уз захтев је потребно приложити: 

1. Фотокопију важеће регистрационе налепнице са које се може утврдити важност 
регистрације (регистрација мора важити најмање месец дана у односу на дан 
подношења захтева); 

2. Фотокопију саобраћајне дозволе (Не мора бити оверена. Уколико се возило користи 
по основу уговора о финансијском лизингу или уговора о закупу, у саобраћајној 
дозволи мора бити уведен и корисник односно закупац предметног возила, у складу 
са Законом о безбедности саобраћаја); 

3. Административну таксу за захтев, молбу, предлог и други поднесак (тарифни број 1) 
и таксу по захтеву за нумерацију националним бројем или продужење рока важења 
сертификата за теретно или прикључно возило (тарифни број 11), у складу са 
обавештењем о Републичким административним таксама које се налази на интернет 
презентацији Министарства: 
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Administrativne%20takse%20i%20naknade%2
005.06.2019-pdf_1.pdf  

4. Потврде из чл. 3–13. Правилника које издаје произвођач или овлашћени представник 
произвођача у Републици Србији, (оригинал и једна фотокопија); 

5. Приликом поновног издавања већ нумерисаних сертификата (у случају промене 
категорије возила или нумерисања актуелних сертификата) потребно је доставити 
старе потврде. 

 
 

Београд, 05.06.2019. године 
 
 
 



Република Србија       Број  ___________________  
Mинистарство грађевинарства, саобраћаја                     Датум _______________ 
и инфраструктуре 
Канцеларија 19А 
Бул. Омладинских бригада бр. 1                                                                             
11000 Београд                                                                                 
 
 

(назив и адреса подносиоца захтева/матични број) 

 

На основу Правилника о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати 
теретно возила или скуп возила којим се обавља превоз у друмском саобраћају и о обрасцима потврда 
о испуњавању ових услова  („Службени гласник РС“ бр. 14/17) (у даљем тексту: Правилник) подноси  
 

З А Х Т Е В 
У циљу1): 
 
I  Означавања  јединственом нумерацијом сходно чл. 14. Правилника Потврде за „зелено“ 

возило (у прилогу) из чл. 2. Правилника (односи се само на „зелена“ возила);   

II Добијања Потврде ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у 
друмском саобраћају сходно чл. 14. Правилника за возила која имају потврду из чл. 3–13. 
Правилника (у прилогу) и означавања  јединственом нумерацијом, (односи се на сва возила 
осим „зеленог“) 

                    ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ: 
Марка и тип возила:            ________________________________________ 

Врста возила:                       ________________________________________ 

VIN ознака возила:               ________________________________________ 

 Тип мотора/Бр.Мотора2):      ________________________________________ 

Регистарски број возила:    ________________________________________ 

 Година производње возила: ________________________________________ 
 

Изјављујемо да преузимамо све обавезе које произилазе из поступка спровођења Правилника, односно 
посебних захтева према Уредби о хомологацији возила („Службени лист СРЈ“ бр.51/98). Уз овај 
Захтев (у два примерка) подносимо потребну техничку документацију према Прилогу I (у два 
примерка). 
 

Уприлогу: 
- Потврда за „ЗЕЛЕНО“ возило 
- Потврда за „ЗЕЛЕНИЈЕ И БЕЗБЕДНО“` возило 
- Потврда за „ЕУРО 3“ безбедно возило 
- Потврда  за „ЕУРО 4“ безбедно возило 
- Потврда  за „ЕУРО 5“ безбедно возило 
- Потврда  за „ЕЕV“ безбедно возило 
- Потврда  за „ЕУРО 6“ безбедно возило 
- Потврда за прикључно возило 
- Доказ о уплати таксе                                                                         За подносиоца захтева: 

                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                    (функција) 

                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                 (име и презиме) 

____________________________ 
1) Потребно означити заокруживањем редног броја 
2)  Не примењује се на приколице (полуприколице) 


