
ИЗВОД ИЗ УПУТСТВА О КОРИШЋЕЊУ ЦЕМТ ДОЗВОЛА 

ЦЕМТ дозволу може,  у  исто  време,  да  користи само једно возило.  ЦЕМТ дозвола,  као  и  дневник 
путовања, морају се налазити у возилу између места утовара и места истовара у току превоза натовареним 
возилом или у току празне вожње.

Превознику је дозвољено обављање друмског превоза ствари са ЦЕМТ дозволом у земљама чланицама 
ЦЕМТ-а и може обавити максимално  3 вожње натовареним возилом ван земље регистрације, након чега је 
обавезан повратак пуног или празног возила у земљу регистрације или у транзиту  преко територије земље 
регистрације (доказује се печатом царинског органа Републике Србије приликом уласка/изласка из земље, док 
је транзит потребно приказати у пољу 7 (напомене) великим словом Т (транзит) као и место и време уласка на 
територију земље регистрације). 

ЦЕМТ дозвола се може користити у транзиту преко земље, за коју постоји ограничење у коришћењу, у 
комбинацији са појединачном  дозволом или неким другим видом превоза (нпр. комбиновани превоз).

У случају када ЦЕМТ дозволу користи возило у закупу или лизингу у возилу се мора налазити:

- Уговор о закупу или лизингу или оверени извод из тог уговора (где је наведeн датум, период важења 
уговора и VIN oзнака возила), 

- Уговор о ангажовању возача (или оверен извод) или новији одсечак листе за плату. 

ЦЕМТ дозволу може одузети надлежни орган који  је  дозволу  издао у  случајевима озбиљних, 
односно поновљених прекршаја као и у следећим случајевима:

- недовољног коришћења,
- коришћења искључиво за билатералне превозе,
- коришћења искључиво за превозе за/из трећих земаља.
 У случајевима поновљених прекршаја превознику се забрањује коришћење ЦЕМТ дозвола на 

период од најмање две године. 

ПОПУЊАВАЊЕ ДНЕВНИКА ПУТОВАЊА

Листови у дневнику путовања попуњавају се пре почетка сваке вожње са теретом као и за сваку празну 
вожњу. Наредна вожња уписује се у дневник испод печата који се односе на претходну вожњу. 

У случају збирне вожње одговарајуће етапе морају бити назначене у колонама 1, 2, 3, 5 и 6 користећи 
знак „+“.

РАЗДУЖЕЊЕ ЛИСТОВА ИЗ ДНЕВНИКА ПУТОВАЊА

Дневник путовања садржи 50 нумерисаних самокопирајућих листова.  Листови из дневника путовања 
(искључиво  зелени примерак  листа,  односно  копија)  се  отцепљују  и  достављају  Министарству  за 
инфраструктуру (Одељењу за међународни транспорт) у року од  20 дана по истеку сваког календарског 
месеца, уз уредно попуњен захтев за раздужење. Бели примерак листа (оригинал) остаје у дневнику до истека 
важности ЦЕМТ дозволе.

Захтев за раздужење копије листова дневника (видети табелу у прилогу) мора да садржи следеће податке: 
број  ЦЕМТ дозволе чији се листови раздужују,  календарски месец  када су обављене вожње,  број листа из дневника 
путовања који се раздужује, редни број вожње по листу који се раздужује (пуне и празне вожње), датум поласка и датум 
доласка возила, држава утовара и држава истовара,  регистарске ознаке возила (вучног/теретног и прикључног),  стање 
бројача (километража) у поласку и доласку, маса превезеног терета (са  CMR-a); за празну вожњу у рубрику се уписује 
нула (), докази о обављеној вожњи: улазни печат, излазни печат (са ознаком земље и датумом са печата) и бр. CMR-а (у 
прилогу је дат пример уредно попуњеног захтева за раздужење).

Билатерална вожња са суседним земљама доказује се улазним/излазним печатом.

Билатерална вожња,  са  осталим земљама,  доказује  се  са  два  печата  земље која  се  транзитира (улазним и 
излазним). На пример: билатерална вожња са Италијом доказује се са два печата Хрватске и улазним печатом Италије или 
са CMR-ом.

Превоз за/из треће земље доказује се искључиво CMR-ом (оригинал на увид).


