
Прилог 3. 
Извештај о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла 
 
ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ ЗА ТРГОВИНУ НАФТОМ, 

ДЕРИВАТИМА НАФТЕ, БИОГОРИВИМА И 
КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ 

ТРАНСПОРТ КУПАЦ 

Назив: 
Адреса: 
Место: 
МБ: 
ПИБ: 

ПРЕВОЗНИК 
Назив превозника: 
Адреса: 
Место: 
МБ: 
ПИБ: 

ВЕЛЕТРГОВАЦ* 
СТАНИЦА 
ПОСЛОВНЕ СВРХЕ 
ПРЕДУЗЕТНИК 
ВЕЛЕТРГОВАЦ*/СТАНИЦА/ПОСЛОВНЕ СВРХЕ 
Назив купца: 
Адреса: 
Место: 
МБ: 
ПИБ: 
Број акта којим се доказује обављање енергетске 
делатности: 

Број фактуре:  
Датум фактуре:  
Број отпремнице:  
Датум отпремнице: 

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
Регистарски број возила:  
Возач: 
Број личне карте (ЈМБГ): 

ПРОИЗВОЂАЧ ДЕРИВАТА НАФТЕ 
Назив произвођача: 
Земља порекла: 

ДЕРИВАТ НАФТЕ 
Врста деривата: 
Количина деривата: 
Датум утовара: 
Време утовара: 

  
УВОЗНИК ДЕРИВАТА НАФТЕ 
Назив увозника: 
Адреса: 
Место: 
МБ: 
ПИБ: 

ПРЕДУЗЕТНИК/ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО 
Име и презиме: 
Адреса: 
Број пољопривредног газдинства: 
Број личне карте (ЈМБГ): 

  

  
ОБЈЕКАТ ЗА ВЕЛЕТРГОВИНУ ИЗ КОГА СЕ 
ВРШИ ИСПОРУКА ДЕРИВАТА НАФТЕ 
Адреса: 
Место: 
Број резервоара: 

МЕСТО ИСПОРУКЕ** 
Адреса: 
Број резервоара: 
Датум истовара: 
Време истовара: 

    
ДЕРИВАТ 
Врста деривата: 
Количина деривата: 
Број документа о отпреми робе добављача: 
Датум документа о отпреми робе добављача: 

ДЕРИВАТ 
Врста деривата: 
Количина деривата: 
  
Докази за GASNO ULJE 0,1*** 



*ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ КОЈИ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ НАФТОМ, ДЕРИВАТИМА НАФТЕ, БИОГОРИВИМА И КОМПРИМОВАНИМ 
ПРИРОДНИМ ГАСОМ
** Велетрговац приликом продаје станицама за снабдевање возила и за пословне сврхе попуњава податке о месту испоруке уз претходно прибављене 
доказе о испуњавању прописаних техничких, противпожарних и еколошких захтева за предметни резервоар (Важеће уверење о оверавању мерила чији 
је прилог табела запремине резервоара издато од овлашћеног тела или надлежног органа; Записник или уверење о оверавању справа за мерење течних горива 
односно издате количине течних горива издато од овлашћеног тела или надлежног државног органа; Уверење о оверавању мерне летве издато од овлашћеног 
тела или надлежног државног органа; Уверење о еталонирању термометара издато од надлежног државног органа; Извештај надлежног инспектора да објекти 
и остали уређаји, инсталације или постројења испуњавају услове и захтеве утврђене техничким прописима, прописима о заштити од пожара и експлозија, као 
и прописима о заштити животне средине), односно важеће Уверење о оверавању мерила чији је прилог табела запремине резервоара издато од овлашћеног 
тела или надлежног државног органа; Записник или уверење о оверавању исправа за мерење течних горива односно издате количине течних горива издато 
од овлашћеног тела или надлежног државног органа; Уверење о оверавању мерне летве издато од овлашћеног тела или надлежног државног органа; Уверење 
о еталонирању термометара издато од надлежног органа и Сагласност за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене 
потребе у случају привредних субјеката, предузетника и задруга, најкасније од 1. јула 2018. године. Копије наведених доказа морају се чувати код велетрговца. 
*** Велетрговац приликом продаје дизел горива GASNO ULJE 0,1 наводи достављене доказе којима се потврђује да ће се ово гориво користити у 
прописане сврхе (користи се за погон радних машина, трактора у складу са прописом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, железничких 
возила, као и пловила са дизел мотором). 
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