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ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо Вас да је на основу Уредбе о расподели страних дозвола за
међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима («Службени гласник
Републике Србије» бр. 113/2015) у току утврђивање годишњег плана расподеле за 2021.
годину.
У складу са одредбама Уредбе превозник има право да поднесе примедбе на податке
из члана 8. став 6. тачке 1), 2), 3) и 4). Са циљем да се превозницима омогући
благовремени увид у те податке Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије објављује извештаје са подацима који утичу на
утврђивање годишњег плана расподеле за све превознике који су поднели захтев за
утврђивање годишњег плана расподеле за 2021. годину и садржи следеће податке:
1. преглед возног парка превозника на дан 02.11.2020. године (у табели ПРЕГЛЕД
ВОЗНОГ ПАРКА у колони валидност наведен је датум престанка важности
сертификата. Сва возила која немају важећи сертификат у расподели ће бити
третирана без категорије);
2. преглед захтева за годишњи план - количина захтеваних појединачних,
временских и ЦЕМТ дозвола по контингентима;
3. број правилно искоришћених појединачних дозвола по контингентима у периоду
октобар- октобар (01.10.2019.-30.09.2020. године);
4. број возача у радном односу, односно радно ангажованих код превозника;
5. остварен промет у међународном превозу ствари сопственим возним парком;
Број правилно искоришћених појединачних дозвола по контингентима у периоду
октобар- октобар (01.10.2019.-30.09.2020. године) потребно додатно умањити за:



појединачне дозволе преклопљене са вожњама које су обављене ЦЕМТ,
односно временским дозволама (члан 12. став 9. Уредбе),
по две појединачне дозволе на сваком контингенту за сваку појединачну
дозволу која је раздужена као изгубљена, неискоришћена али оверена или
оштећена али неискоришћена (члан 10. став 6. Уредбе).

Захтев са припадајућом таксом, за извештаје о обављеним вожњама ЦЕМТ и
временским дозволама, односно захтев за извештајем о преклопљеним вожњама ЦЕМТ,

временским и појединачним дозволама превозник може поднети заједно са
електронским медијем (УСБ меморија или компакт диск) на који ће бити снимљени
захтевани извештаји најкасније до четвртка, 3.12.2020. године.
Превозник може поднети примедбе на податке из објављених извештаја, односно
извештаје о обављеним вожњама ЦЕМТ и временским дозволама и преклопљеним
вожњама ЦЕМТ, временским и појединачним дозволама, закључно са петком 4.12.2020.
године у писаној форми. Примедбе у вези са бројем возача у радном односу потребно је
достављати заједно са списком возача и припадајућим „МА“ обрасцима, односно
одговарајућим доказима да се возачи налазе у радном односу.

