
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА

Датум: 24.12.2013.
Београд

                                         
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо  Вас  да  je  на  основу  Уредбе  о  расподели  страних  дозвола  за 
међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима («Службени гласник 
Републике Србије» бр. 73/13) утврђен годишњи план расподеле за 2014. годину. 
Сходно  Члану  8.  став  6.  објављујемо  утврђен  појединачни план
расподеле за 2014. годину који садржи:

1. преглед  возног  парка  превозника  и  бодованих  комплета  на  дан 
01.11.2013. године са важећим сертификатима на дан 23.12.2013. године.

2. број возача у радном односу;
3. проценат  коришћења  возног  парка  по  захтеваним  контингентима 

појединачних дозвола;
4. остварен промет по возилу у међународном превозу ствари сопственим 

возним парком;
5. просечан остварен промет по возилу на основу Члана 17. и 19. Уредбе;
6. захтевану количину дозвола по захтеваним контингентима појединачних 

дозвола;
7. број  дозвола  из  фиксног  дела  годишњег  плана  по  захтеваним 

контингентима  појединачних  дозвола,  умањен  за  утврђено  учешће 
фиксног дела плана прописано Општим делом плана расподеле за 2014. 
годину;

8. број  дозвола из  променљивог  (варијабилног)  дела  годишњег  плана  по 
захтеваним контингентима појединачних дозвола;

9. број  појединачних  дозвола који је умањен (на основу додељених ЦЕМТ 
дозвола ) из годишњег плана расподеле;

10. број  појединачних  дозвола  који  је  умањен  (на  основу  додељених 
временских  дозвола)  из  годишњег  плана  расподеле  (односи  се  на 
временске  дозволе  за  Републику  Француску,  Републику  Немачку  и 
Републику Бугарску );

11. број  појединачних  дозвола  којим  се  допуњује  фиксни  део  годишњег 
плана превозника на основу Члана 20. Уредбе;

12. укупан  број  дозвола у годишњем плану по захтеваним контингентима 
појединачних дозвола;

13. захтевану количину дозвола по захтеваним контингентима  временских 
дозвола;

14. укупан  број  дозвола у годишњем плану по захтеваним контингентима 
временских дозвола;

15. захтевану  количину  дозвола  по  захтеваним  контингентима  ЦЕМТ 
дозвола;

16. укупан  број  дозвола у годишњем плану по захтеваним контингентима 
ЦЕМТ дозвола.



Преузимање  додељених  ЦЕМТ  дозвола  почиње  у  среду 25.12.2013. 
године на следећи начин:
За  сваку  додељену  ЦЕМТ  дозволу  предаје  се  појединачни  захтев са 
административном таксом од 280,00 динара у писарници (соба 19а). Приликом 
преузимања дозвола потребно је доставити административну таксу од 21.730,00 
динара за  сваку ЦЕМТ дозволу и печат  предузећа.  За  све приложене уплате 
неопходно је доставити извод са рачуна оверен печатом банке.
Министарство саобраћаја у циљу обезбеђивања услова превозницима у складу 
са  њиховим  стварним  потребама  ће  омогућити  да  се  изврши  замена  ЦЕМТ 
дозвола које су додељене годишњим планом расподеле.  Појединачне дозволе 
које су умањене превозницима на основу додељене ЦЕМТ дозволе неће бити 
враћене у план расподеле без обзира на извршену замену.
Замена  ЦЕМТ  дозвола  ће  бити  омогућена  искључиво  за  дозволе  које  нису 
преузете. Захтеве за замену је потребно да поднесу оба превозника до петка 27. 
децембра 2013. године или после 8. јануара 2014. године.

Појединачне и временске дозволе
Преузимање дозвола ће се вршити сукцесивно како се дозволе буду достављале 
Министарству. Приликом  преузимања  временских  дозвола  потребно  је 
доставити  административну  таксу  од  1.360,00  динара  за  сваку  временску 
дозволу и печат предузећа.  За све приложене уплате неопходно је доставити 
извод са рачуна оверен печатом банке.

Уз годишњи план расподеле стављамо на увид:
• Општи  део  годишњег  плана  расподеле  за  2014.  годину  са  назнаком 

критичности контингената.
• Преглед расподеле ЦЕМТ и временских дозвола по контингентима.
• Листа  чекања  за  ЦЕМТ дозволе  по контингентима  биће објављена  након 

извршених замена ЦЕМТ дозвола
• Листа  превозника  чији  су  захтеви  за  ЦЕМТ  дозволе  искључени  из 

утврђивања годишњег плана расподеле за 2014. годину због недостављања 
тражене документације као доказ о изласку из финансијске блокаде.

 
Превозник Матични број Блокада од
AC Zdravković d.o.o, Svilajnac 17275119 17.01.2013
Agrarija d.o.o, Opornica 7625995 31.12.2012
Avalatrans d.o.o,Beograd 07728433 29.12.2011
Delfa Trade,Beograd 17245783 01.10.2012
Dual Impex,Subotica 8275874 11.12.2012
Gac Prevoz,Bečej 8688214 12.08.2013
Jamis pro d.o.o, Novi Sad 7642466 28.01.2011
Jasinje d.o.o,Čačak 6244858 21.06.2013
Jugoagent a.d, Beograd 7034318 26.06.2012
Kačar-Company d.o.o, Novi Pazar 17286048 18.02.2013
Koncern Farmakom M.B.Šabac-AD Mlekara,Šabac 7171366 17.04.2013
Kvatro Trans d.o.o, Niš 17181637 25.02.2013
Lang-T d.o.o, Bečej 8703183 03.02.2012
Meteor Trans d.o.o, Beograd 17489143 15.11.2012
MP Transport,Čačak 17187295 26.04.2013
Partnertrans 2,Novi Sad 17175718 12.06.2013
Preduzeće Pal Komerc 7 d.o.o, Mudrakovac-Kruševac 6150098 13.12.2010
Spektar,Čačak 6987168 26.08.2013
Tejić Transport,Novi Sad 8243972 13.12.2010
Tra Duga d.o.o,Sombor 8199990 31.07.2013
Trajković d.o.o, Ristovac 7573146 11.07.2012
Trans Komerc Sistem d.o.o, Kragujevac 6338135 10.09.2012
Transport Kostović d.o.o, Kraljevo 7602596 12.08.2011



Табела 1. Број расподељених временских дозвола

Расподела Немачких  годишњих дозвола је извршена на основу: 
1. Захтева  превозника  -превозник  учествује  у  расподели  контигената 

годишњих дозвола које је захтевао; 
2. Броја возила у категорији -за доделу једне годишње дозволе одређеног 

контингента,  утврђен је потребан број  возила одређене категорије  (1,3 
возила  у  категоријама  ЕВРО3  безбедно,  ЕВРО4  безбедно и  ЕВРО5 
безбедно); 

3. Броја појединачних дозвола у годишњем плану-за доделу једне годишње 
дозволе одређеног контингента, утврђен је потребан број појединачних 
дозвола који износи  у збиру 25 (Dбт, Dбт -за Е2, Dбт -за Е3, Dбт -за Е4, 
Dбт -за Е5). 

Расподела Француских годишњих дозвола је извршена на основу: 
4. Захтева  превозника  -превозник  учествује  у  расподели  контигената 

годишњих дозвола које је захтевао; 
5. Броја возила у категорији -за доделу једне годишње дозволе одређеног 

контингента,  утврђен је потребан број  возила одређене категорије  (1,5 
возила  у  категоријама  ЕВРО3  безбедно,  ЕВРО4  безбедно и  ЕВРО5 
безбедно); 

6. Броја појединачних дозвола у годишњем плану-за доделу једне годишње 
дозволе одређеног контингента, утврђен је потребан број појединачних 
дозвола који износи  у збиру 14 (Fбт-за Е3). 

Расподела Бугарских годишњих дозвола је извршена на основу: 
1. Захтева  превозника  -превозник  учествује  у  расподели  контигената 

годишњих дозвола које је захтевао; 
2. Укупног  броја  возила -за  доделу  једне  годишње  дозволе  одређеног 

контингента,  утврђен је потребан број возила (1 возилo у категоријама 
возило, зеленије и безбедно, ЕВРО3 безбедно ЕВРО4 безбедно и ЕВРО5 
безбедно); 

3. Броја појединачних дозвола у годишњем плану-за доделу једне годишње 
дозволе одређеног контингента, утврђен је потребан број појединачних 
дозвола који износи  у збиру 8 (BG-бт+ BG-бт SP).

Контингент ЦЕМТ дозвола Број дозвола 
e5s-A-H 96
e5s-I-H 282

e5s-GR-H 90
e5s-H 464

e5s 188
e5s-H-RUS 670

Укупно ЦЕМТ дозвола: 1790
       Табела 2. Број расподељених ЦЕМТ дозволa

Контингент временских 
дозвола

Број
дозвола

Расподељено у 
фиксном делу

Расподељено у 
променљивом делу

Немачка годишња  бт-за Е3 200 - 200
Француска годишња бт-за Е3 70 - 70
Бугарска годишња  бт 200 - 200



Расподела ЦЕМТ дозвола је извршена на основу:

1. Захтева  превозника  -  превозник  учествује  у  расподели  контигената 
ЦЕМТ дозвола које је захтевао;

2. Броја  возила у категорији  -  за  доделу једне ЦЕМТ дозволе одређеног 
контингента,  утврђен  је  потребан  број  возила  одређене  категорије 
(Табела 3.);

3. Броја појединачних дозвола у годишњем плану- за доделу једне ЦЕМТ 
дозволе одређеног контингента, утврђен је потребан број појединачних 
дозвола (Табела 3.);

      

Tабела 3. Услови за добијање ЦЕМТ дозволе у варијабилном делу плана

Kритеријум
/контингент

e5s 
A-H

e5s 
GR-H

e5s 
I

e5s e5s
H 

e5s 
H-RUS

Abt елиминаторни 40
Ib елиминаторни 30
GRb и Dbt
елиминаторни

20

Fbt, CZbt и PLbt
елиминаторни

15*

Fbt, CZbt 
елиминаторни

15**

PLbt, RUSbt и Dbt
елиминаторни

8

Возила 1,5

8-  представља збир појединачних дозвола PLbt, RUSbt, RUSbt-HL, Dbt, Dbt 
za E2, Dbt za E3, Dbt za E4, Dbt za E5
15*-  представља збир појединачних  дозвола  Fbt  za  E3,  CZb,  CZbt,  CZuni, 
PLbt
15**- представља збир појединачних дозвола Fbt za E3, CZb, CZbt, CZuni
20-  представља збир појединачних дозвола GRb, Dbt, Dbt za E2, Dbt za E3, 
Dbt za E4, Dbt za E5
30- представља збир појединачних дозвола Ib, Ib za E3, Ib za E5 и Ib za EV 
40- представља збир појединачних дозвола Abt za E2, Abt za E3,Abt za E4 и 
Abt za E5

Значење колона у табели   Преглед расподеле ЦЕМТ дозвола за   e  5  s A  -  H  :  
Е1- Број возила у категорији
Е2- Број  аустријских  дозвола  у  периоду  октобар-октобар  (Abt  za  E2,  Abt  za 
E3,Abt za E4 и Abt za E5) и број дозвола који је враћен по основу додељеног и 
преузетог ЦЕМТ e5s A у 2013. години;
S1- Однос укупног броја возила са бројем већ добијених ЦЕМТ дозвола ;
S2- Број аустријских дозвола у периоду октобар-октобар (Abt za E2, Abt za E3, 
Abt za E4, Abt za E5, Аvoz и возне карте по основу комбинованог превоза) и број
дозвола који је враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ  e5s A у 2013. 
години;
S3- Број дозвола за/из 3 земље (BG 3zem, BIH 3 zem, GR 3 zem, H 3 zem, MK 3
zem, RO 3 zem, UA 3 zem).



Значење колона у табели Преглед расподеле ЦЕМТ дозвола за   e  5  s I  :  
Е1- Број возила у категорији
Е2- Број италијанских дозвола у периоду октобар-октобар (Ib, Ib za E3, Ib za E5 
и  Ib za  EV)  и  број  дозвола који  је  враћен по основу додељеног и преузетог 
ЦЕМТ e5s I у 2013. години;
S1- Однос укупног броја возила са бројем већ добијених ЦЕМТ дозвола;
S2- Број италијанских дозвола у периоду октобар-октобар (Ib, Ib za E3, Ib za E5 
и Ib za EV и број дозвола који је враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ 
e5s I у 2013. години;
Број дозвола за/из 3 земље (BG 3zem,  BIH 3  zem,  GR 3  zem,  H 3  zem,  MK 3
zem, RO 3 zem, UA 3 zem).

Значење колона у табели Преглед расподеле ЦЕМТ дозвола за   e  5  s     GR  -  H  :  
Е1- Број возила у категорији
Е2- Број дозвола (GRb, Dbt, Dbt za E2, Dbt za E3, Dbt za E4, Dbt za E5) и број 
дозвола који је враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ e5s GR-H у 2013. 
години
S1- Однос укупног броја возила са бројем већ добијених ЦЕМТ дозвола 
S2- Број дозвола (GRb, Dbt, Dbt za E2, Dbt za E3, Dbt za E4, Dbt za E5) и број 
дозвола који је враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ e5s GR-H у 2013. 
години;
S3- Број дозвола за/из 3 земље (BG 3zem, BIH 3 zem, GR 3 zem, H 3 zem, MK 3 
zem, RO 3 zem, UA 3 zem).

Значење колона у табели Преглед расподеле ЦЕМТ дозвола за   e  5  s  -  H  :  
Е1- Број возила у категорији
Е2- Број дозвола (Fbt za E3, CZb, CZbt, CZuni, PLbt) 
S1- Однос укупног броја возила са бројем већ добијених ЦЕМТ дозвола
S2- Број  дозвола (Fbt za E3,  CZb,  CZbt,  CZuni,  PLbt  ) и број дозвола који је 
враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ e5s -H у 2013. години;
S3- Број дозвола за/из 3 земље (BG 3zem, BIH 3 zem, GR 3 zem, H 3 zem, MK 3 
zem, RO 3 zem, UA 3 zem)

Значење колона у табели Преглед расподеле ЦЕМТ дозвола за   e  5  s  :  
Е1- Број возила у категорији
Е2- Број дозвола (Fbt za E3, CZb, CZbt, CZuni) и број дозвола који је враћен по 
основу додељеног и преузетог ЦЕМТ e5s у 2013. години;
S1- Однос укупног броја возила са бројем већ добијених ЦЕМТ дозвола
S2- Број дозвола (Fbt za E3, CZb, CZbt, CZuni) и број дозвола који је враћен по 
основу додељеног и преузетог ЦЕМТ e5s у 2013. години;
S3- Број дозвола за/из 3 земље (BG 3zem, BIH 3 zem, GR 3 zem, H 3 zem, MK 3 
zem, RO 3 zem, UA 3 zem)

Значење колона у табели Преглед расподеле ЦЕМТ дозвола за   e  5  s     H  -  RUS  :  
Е1- Број возила у категорији
Е2- Број дозвола (PLbt, RUSbt, RUSbt-HL, Dbt, Dbt za E2, Dbt za E3, Dbt za E4, 
Dbt za E5) и број дозвола који је враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ 
e5s H-RUS у 2013. години;
S1- Однос укупног броја возила са бројем већ добијених ЦЕМТ дозвола
S2- Број дозвола (PLbt, RUSbt, RUSbt-HL, Dbt, Dbt za E2, Dbt za E3, Dbt za E4, 
Dbt za E5) и број дозвола који је враћен по основу додељеног и преузетог ЦЕМТ 
e5s H-RUS у 2013. години;
S3- Број дозвола за/из 3 земље (BG 3zem, BIH 3 zem, GR 3 zem, H 3 zem, MK 3 
zem, RO 3 zem, UA 3 zem).



Значење колона у табели Преглед расподеле временских дозвола за   Dbt za E3   
god  :  

Е1- Број возила у категорији умањен за број добијених ЦЕМТ дозвола;
Е2- Број немачких дозвола у периоду октобар-октобар (Dбт, Dбт -за Е2, Dбт -за 
Е3, Dбт -за Е4, Dбт -за Е5)
S1- Број немачких дозвола у периоду октобар-октобар (Dбт, Dбт -за Е2, Dбт -за 
Е3, Dбт -за Е4, Dбт -за Е5)
S2-Однос броја возила у категорији умањен за број добијених ЦЕМТ дозвола са 
бројем већ добијених временских дозвола

Значење колона у табели Преглед расподеле временских дозвола за   Fbt za E3   
god  :  
Е1- Број возила у категорији умањен за број добијених ЦЕМТ дозвола;
Е2- Број  француских  дозвола  у  периоду  октобар-октобар  (Fbt  za  E3)  и број 
дозвола који је враћен по основу добијене француске годишње дозволе Fbt za E3 
god  у 2013. години;

S1-  Број  француских  дозвола  у  периоду  октобар-октобар  (Fbt  za  E3)  и број 
дозвола који је враћен по основу добијене француске годишње дозволе Fbt za E3 
god  у 2013. години.
S2- Однос броја возила у категорији умањен за број добијених ЦЕМТ дозвола са 
бројем већ добијених временских дозвола;

Значење колона у табели Преглед расподеле временских дозвола за   BGbt-god  :  
Е1- Укупан број возила умањен за број добијених ЦЕМТ дозвола;
Е2- Број дозвола (BG-бт+ BG-бт SP) и број дозвола који је враћен по основу 
добијене бугарске годишње дозволе BGbt-god  у 2013. години;
S1- Број дозвола (BG-бт+ BG-бт SP) и број дозвола који је враћен по основу 
добијене бугарске годишње дозволе BGbt-god  у 2013. години;
S2- Однос свих возила са бројем већ добијених временских дозвола BGbt-god;

У Београду 

24.12.2013. године 


