Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 36/2013 од 19.4.2013.
године, а ступио је на снагу 27.4.2013. године.
На основу члана 41. став 2. Закона о транспорту опасног терета ("Службени
гласник РС", број 88/10), Министар саобраћаја доноси

ПРАВИЛНИК
о садржини сертификата о одобрењу за возило и условима
под којима се издаје, односно враћа сертификат о
одобрењу за возило
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина Сертификата о одобрењу за
возило за транспорт одређеног опасног терета, као и услови под којима се издаје,
односно враћа Сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног
терета.

II. САДРЖИНА СЕРТИФИКАТА
Члан 2.
Сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета
(у даљем тексту: Сертификат) садржи предњу и задњу страну, димензија 210 mm x
297 mm (формат А4).
Сертификат је беле боје са ружичастом дијагоналном линијом.
Садржина Сертификата дата је у Прилогу овог правилника који је
одштампан и чини његов саставни део.

Члан 3.
Сертификат, као и подаци у њему исписују се на српском језику, а наслов
Сертификата као и све примедбе, које се уписују у пољу 11. Сертификата, исписују
се и на енглеском језику.

III. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ИЗДАЈЕ, ОДНОСНО ВРАЋА
СЕРТИФИКАТ О ОДОБРЕЊУ ЗА ВОЗИЛО
Члан 4.
Сертификат се издаје ако су испуњени услови прописани Европским
споразумом о међународном друмском транспорту опасног терета - ADR
("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2/10).
За возило које испуњава прописане услове из става 1. овог члана, тело за
оцењивање усаглашености возила намењеног за транспорт одређеног опасног
терета издаје Сертификат, у складу са законом.

Члан 5.
Сертификат се враћа телу за оцењивање усаглашености возила намењеног
за транспорт одређеног опасног терета ако је:
1) возило повучено из експлоатације;
2) возило променило превозника, корисника или власника;
3) истекао рок важности Сертификата;
4) настала материјална промена једног или више техничких
карактеристика возила.

IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 9,
10. и 12. Правилника о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају
("Службени лист СФРЈ", број 82/90).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Број 344-03-00001/2013-01
У Београду, 4. априла 2013. године
Министар,
Милутин Мркоњић, с.р.

ПРИЛОГ
Сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета
СЕРТИФИКАТ О ОДОБРЕЊУ ЗА ВОЗИЛО ЗА
ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
Certificate of approval for vehicles carrying certain dangerous goods
Овај сертификат потврђује да наведено возило испуњава услове прописане Европским споразумом о међународном друмском
транспорту опасног терета (ADR)/This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
4.Регистарски број возила (ако
1.Број сертификата:
2.Произвођач возила:
3.Идентификациони број
постоји):
возила:
5.Назив и пословна адреса превозника, корисника или власника:
6.Опис возила: 1)
7.Ознака/ознаке на возилу према ставу 9.1.1.2 ADR:2)
EX/II
EX/III
FL

OX

AT

MEMU

3)

8.Успоривач:
не примењује се
ефикасност према ставу 9.2.3.1.2 ADR довољна за превозну јединицу укупне масе_t4)
9.Опис возила са трајно причвршћеном цистерном (цистернама)/возила са батеријом посуда (ако постоје):
9.1 Произвођач цистерне:
9.2 Број одобрења за возило са цистерном/батеријом посуда:
9.3 Серијски број произвођача цистерне/Идентификација елемената возила са батеријом посуда:
9.4 Година производње:
9.5 Код цистерне према ставци 4.3.3.1 или 4.3.4.1 ADR-а:
9.6 Посебне одредбе TC и TE према 6.8.4 ADR (ако су применљиве)6):
10.Опасан терет чији је транспорт одобрен:
Возило испуњава услове за транспорт опасног терета који су дефинисани ознаком (ознакама) на возилу, одабраним у пољу 7 овог
сертификата.
10.1 У случају EX/II или
EX/III возила3)

материје из класе 1 укључујући компатибилну групу Ј
материје из класе 1 искључујући компатибилну групу Ј

10.2 У случају возила цистерне/возила са батеријом посуда3)
смеју се транспортовати само супстанце које су дозвољене на основу кoда цистерне и сваке посебне одредбе прецизиране у
пољу 9 овог сертификата5)
или
смеју се транспортовати следеће супстанце (класа, UN број, и, ако је потребно, амбалажна група за опасан терет и
одговарајући назив пошиљке)
Дозвољава се транспорт само оних супстанци које нису подложне опасним реакцијама са материјалима од којих се израђују тело
цистерне или посуда, заптивачи, опрема или заштитне облоге (ако постоје)

11.Примедбе/Remarks:

12.Пуноважан до:

Печат именованог тела које издаје Сертификат
Место, датум, потпис

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Према дефиницијама возила на сопствени погон и приколица Н и О категорија из Анекса 7 на Пречићшену
резолуцију о конструкцији возила (R.Е.3) или Директиве 97/27/ЕC.
Прецртати неодговарајуће.
Означити одговарајуће.
Унети одговарајућу вредност. Вредност од 44 тоне неће представљати ограничење за "регистрација / највећа
дозвољена маса у промету" поље у регистрационој документацији
Супстанце одређене кодом цистерне прецизираним у пољу 9 сертификата или другим кодом цистерне,
дозвољеним у хијерархији која је наведена у ставкама 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, узимајући у обзир посебне одредбе,
ако таквих има.
Не захтева се када су за транспорт одобрене супстанце наведене у пољу 10, под 10.2.

дужење пуноважности
Пуноважност продужена до:

Печат именованог тела која издаје Сертификат, место, датум, потпис:

ПРИМЕДБА: овај сертификат враћа се именованом телу за оцењивање усаглашености возила за
траспорт одређеног опасног терета ако је возило повучено из експлоатације, ако је возило променило
превозника, корисника или власника, ако је истекао рок важности Сертификата и ако је настала
материјална промена једног или више техничких карактеристика возила.

