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1/12/2012. Priručnik o CIM-ovu teretnom listu (GLV-CIM), vrijedi od 1. srpnja 2006. (8. izmjene i  
  dopune) 
 
 
 S valjanošću od 1. siječnja 2013. na snagu stupaju 8. izmjene i dopune Priručnika o CIM-ovu 
teretnom listu (GLV-CIM). 
 
 Predmet ovih izmjena i dopuna je uglavljivanje odredba i uzoraka tiskanica koje ukazuju na novi 
CIM teretni list za kombinirani prijevoz (K-504k).  
 
 Izmjene i dopune bit će obavljene zamjenskim listovima. Izmjene i dopune nalaze se na stranicama   
1-14; Prilog 2, stranice 7-22; Prilog 4a, stranice 1/2 (umjesto Priloga 4); novi Prilog 4b (novi CIM-ov 
teretni list za kombinirani prijevoz); nove tiskanice u Prilozima 7, 8 i 9 (tiskanice CIT 7, CIT 8 i CIT 9). 
Zbog obujma izmjena i dopuna i objavljivanja novih tiskanica cjelokupni propis (sa svim prilozima) 
obuhvaćen je zamjenskim listovima. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2/12/2012. Priručnik o CIM-ovu teretnom listu za kombinirani prijevoz (GLV-TC), vrijedi od                        
  1. srpnja 2006. (stavljanje izvan snage) 
 
 
 S valjanošću od 31. prosinca 2012. stavlja se izvan snage Priručnik o CIM-ovu teretnom listu za 
kombinirani prijevoz (GLV-TC) koji je vrijedio od 1. srpnja 2006. 
 
 Novi teretni list za kombinirani prijevoz (K-504k) kao i odredbe o njegovu popunjavanju uvrštene su 
u Priručnik o CIM-ovu teretnom listu (GLV-CIM). Novi CIM-ov teretni list za kombinirani prijevoz                      
(K-504k) u odnosu na CIM-ov teretni list (K-504) ima razlike u izgledu polja 21, 24, 25 i 30. 
  
 Postojeći teretni list za kombinirani prijevoz (K-504k) vrijedi i dalje ali najkasnije do                  
31. prosinca 2013. što znači da kroz cijelu slijedeću godinu mogu biti u uporabi teretni list za kombinirani 
prijevoz čiji se uzorak nalazi u Priručniku GLV-TC (stari K-504k) i teretni list za kombinirani prijevoz čiji se 
uzorak nalazi u Priručniku GLV-CIM (novi K-504k). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
3/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Slovenije - Hrvatske (SHT – 6300.00), vrijede od 1. siječnja 2012. (izvješće broj 
  2 – stavljanje izvan snage) 
  
 
 S valjanošću od 31. prosinca 2012. stavljaju se izvan snage Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Slovenije - Hrvatske (SHT – 6300.00) koji su 
vrijedili od 1. siječnja 2012.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4/12/2012, Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Slovenije - Hrvatske (SHT – 6300.00), vrijede od 1. siječnja 2013. (stupanje na 
  snagu) 
 
 
 S valjanošću od 1. siječnja 2013. na snagu stupaju Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Slovenije - Hrvatske (SHT – 6300.00). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 



TPI 12/2012 3 

 
5/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Češke/Slovačke/ Mađarske - Slovenije/Hrvatske (CSUKWT- 8352.00), vrijede 
  od 1. siječnja 2012. (izvješće broj 2 – stavljanje izvan snage)  
 
 
 S valjanošću od 31. prosinca 2012. stavljaju se izvan snage Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Češke/Slovačke/ Mađarske - Slovenije/Hrvatske 
(CSUKWT- 8352.00)  koji su vrijedili od 1. siječnja 2012.  
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
6/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Češke/Slovačke/ Mađarske - Slovenije/Hrvatske (CSUKWT- 8352.00), vrijede 
  od 1. siječnja 2013. (stupanje na snagu)  
 
 
 S valjanošću od 1. siječnja 2013. na snagu stupaju Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Češke/Slovačke/ Mađarske - Slovenije/Hrvatske 
(CSUKWT- 8352.00).  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Češke/Slovačke – Slovenije/Hrvatske (CSSKWT- 8500.00), vrijede od                      
  1. siječnja 2012.(izvješće broj 2 – stavljanje izvan snage)  
 
 
 S valjanošću od 31. prosinca 2012, stavljaju se izvan snage Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Češke/Slovačke – Slovenije/Hrvatske 
(CSSKWT- 8500.00) koji su vrijedili od 1. siječnja 2012.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
8/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Češke/Slovačke – Slovenije/Hrvatske (CSSKWT- 8500.00), vrijede od                      
  1. siječnja 2013. (stupanje na snagu) 
 
 
 S valjanošću od 1. siječnja  2013. stupaju na snagu  Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Češke/Slovačke – Slovenije/Hrvatske 
(CSSKWT- 8500.00). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Austrije - Slovenije / Hrvatske (ÖSKWT- 8718.00), vrijede od 1. siječnja 2012. 
  (zvješće broj 2 – stavljanje izvan snage)  
 
 
 S valjanošću od 31. prosinca 2012. stavljaju se izvan snage Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Austrije - Slovenije / Hrvatske (ÖSKWT- 
8718.00) koji su vrijedili od 1. siječnja 2012.  
____________________________________________________________________________________ 
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10/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Austrije - Slovenije / Hrvatske (ÖSKWT- 8718.00), vrijede od 1. siječnja 2013. 
  (stupanje na snagu)  
 
 
 S valjanošću od 1. siječnja 2013. stupaju na snagu Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Austrije - Slovenije / Hrvatske (ÖSKWT- 
8718.00).  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
11/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Njemačke – Slovenije/Hrvatske (DSKT-9983.00), vrijede od 1. siječnja 2012.  
  (izvješće broj 2 – stavljanje izvan snage)  
 
 
 S valjanošću od 31. prosinca 2012. stavljaju se izvan snage Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Njemačke – Slovenije/Hrvatske (DSKT-9983.00)  
koji su vrijedili od 1. siječnja 2012.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
12/12/2012. Posebni uvjeti otpreme s cijenama i kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na 
  području Njemačke – Slovenije/Hrvatske (DSKT-9983.00), vrijede od 1. siječnja 2013.  
  (stupanje na snagu) 
 
 
 S valjanošću od 1. siječnja 2013. stupaju na snagu  Posebni uvjeti otpreme s cijenama i 
kondicijama za prijevoz vagonskih pošiljaka na području Njemačke – Slovenije/Hrvatske (DSKT-9983.00).  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


