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Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо Вас да на основу Уредбе о расподели страних дозвола за
међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима («Службени гласник
Републике Србије» бр. 73/13, 94/14 и 98/14) предстоји утврђивање годишњег плана
расподеле за 2016. годину.
Након састанка одржаног 05.10.2015. године са представницима превозника,
Привредном комором Србије и Привредном комором „МТЛ“, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за друмски транспорт, путеве
и безбедност саобраћаја урадило је додатне анализе у вези са учешћем контингента
TR-3zem у расподели ЦЕМТ дозвола за 2016. годину.
Имајући у виду резултате горе поменутих анализа обавештавамо вас да ће
контингенти ЦЕМТ дозвола за 2016. годину, редослед расподеле као и максималне
вредности критеријума за расподелу бити исти као и приликом утврђивања
годишњег плана расподеле за 2015. годину.
Критеријум квалитета возног парка за доделу ЦЕМТ дозвола je 2 возила категорије
„ЕВРО 5 безбедно“ и више за једну ЦЕМТ дозволу.
1. Број бодова за обављене вожње ЦЕМТ дозволама приликом утврђивања
ефикасности за 2015. годину ће се обрачунавати у складу са објављеном
матрицом броја бодова за обављене вожње са вредностима, на интернет
презентацији министарства. Период посматрања коришћења ЦЕМТ дозвола
на основу кога се утврђује ефикасност ће бити од 1. јануара до 30 септембра
(9 месеци), односно у обзир ће се узимати раздужења ЦЕМТ дозвола предата
до 20. октобра 2015. године. За ефикасну ЦЕМТ дозволу потребно је
остварити најмање 80 бодова.
2. Приликом утврђивања фиксног дела плана расподеле за контингенте e5s GRH и e5s H-RUS водиће се рачуна да у наредној години дозвола у фиксном делу
плана буде додељена превозницима који су овим дозволама обављали превозе
за/из треће земље са Грчком, односно билатералне и превозе за/из треће
земље са Русијом.

3. Контингенти ЦЕМТ дозвола у складу са базном квотом која припада
Републици Србији за 2016. годину (181 базна дозвола), вредности
коефицијената за возила категорије „ЕВРО 5 безбедно“ и уведених
територијалних ограничења појединих држава чланица су:
КОНТИНГЕНТИ
e5s A-H
e5s I
e5s GR-H
e5s H
e5s
e5s RUS
УКУПНО

2016
96
282
90
1134
48
160
1810

4. Вредности елиминаторних критеријума (појединачних дозвола) за расподелу
ЦЕМТ дозвола су:
Контингент
ЦЕМТ
дозволе

Потребан број
појединачних
дозвола

Контингент
појединачних
дозвола

40
30
10
10
10
10

Abt
Ib
CZ+GR3zем*
RUS
Fbt+CZ
Fbt+CZ

e5s A-H
e5s I
e5s GR-H
e5s RUS
e5s H
e5s

*елиминаторни критеријум: превозник мора имати барем једну правилно
искоришћену дозволу из контингента GR3zем за учешће у расподели
променљивог дела плана за ЦЕМТ дозволу e5s GR-H.
Легенда:
Abt - представља збир појединачних дозвола Abt za E2, Abt za E3, и Abt za E4;
Ib - представља збир појединачних дозвола Ib, Ib za E3 и Ib za E5;
CZ+GR3zем*- представља збир појединачних дозвола CZbt, CZuni и GR3zем;
RUS - представља збир појединачних дозвола RUSbt, RUSbt za HL и RUS 3zem.
Fbt+CZ - представља збир појединачних дозвола Fbt za E3, CZbt, CZuni;
5. Сортирајући критеријуми - први сортирајући критеријум (S1) на свим врстама
ЦЕМТ дозвола је однос укупног броја возила у категорији са бројем већ
добијених ЦЕМТ дозвола у категорији, док се друга два сортирајућа
критеријума односе на број дозвола релевантних контингената (S2) и број
дозвола за/из 3зем (S3).
6. Редослед расподеле је следећи:
1. e5s A-H
2. e5s I
3. e5s GR-H
4. e5s RUS
5. e5s H
6. e5s

7. Расподела временских дозвола ће се вршити на исти начин као и у 2015.
години са следећим параметрима:
Контингент

Максималан број потребних појединачних
дозвола

Француска годишња бт-за Е3

20 Fbt za E3

Немачка годишња бт

30 (у збиру D bt, D bt za E2, D bt za E3 и D
bt za E5)

Подношење захтева се врши искључиво на формуларима достављеним у
прилогу обавештења у два примерка. Упутство за попуњавање формулара (табела)
се налази уз табеле.
Возила се могу пријавити или одјавити само изјавом о возном парку
предузећа са одговарајућим таксама, те Вас молимо да у ту сврху не користите
Табелу бр.2.
Захтеви се примају од четвртка 15.10.2015. до понедељка 02.11.2015. године у
просторијама шалтер сале (соба број 19а.) СИВ 3, Омладинских бригада 1.,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Прва страна захтева
подноси се на меморандуму предузећа и садржи списак прилога који се подносе уз
захтев.







Садржај прилога:
Табела 1. Изјава о возачима у радном односу предузећа;
Табела 2. Изјава о возилима у возном парку предузећа;
Табела 3. Број и врста потребних појединачних дозвола предузећа за 2016.
годину;
Табела 4. Број и врста потребних временских дозвола предузећа за 2016.
годину;
Табела 5. Број и врста потребних ЦЕМТ дозвола предузећа за 2016. годину;
Изјава о оствареним услугама предузећа у међународном друмском
транспорту робе у периоду 1.10.2014.-30.9.2015. године са наведеним
бројевима фактура и бројевима ЦМР-а.

Изјаву из Табеле 1. и Табеле 2. је потребно доставити са подацима на дан 2.
новембар 2015. године.

