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Предмет:  Став пословодног одбора у смислу базне квоте ЦЕМТ дозвола за 

2018. годину 
  

 
 
Поштовани, 
 
Након састанка оджаног 03.10.2017. год. у Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Пословодни одбор за међународни друмски транспорт 
Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ Београд, на својој седници 
која је оджана 09.10.2017.године је разматрала прелазак броја ЦЕМТ дозвола за Еуро 6 
возила и до садашње ставове Србијатранспорта у овом смислу. 

У складу са вашим дописом од 21. априла 2017. године везаног за достављање 
предлога базне квоте ЦЕМТ дозвола за 2018. годину доставили смо Вам наш став 28. 04. 
2017. год мишљења и тада смо предложили да прелазак броја ЦЕМТ дозвола за Еуро 6 
возила треба да биде 30% укупног броја ЦЕМТ дозвола. 

Наш став је да држава може да добије повећање броја ЦЕМТ дозвола за један број 
возила веће категорије (Еуро 6) и да треба то и да искористимо у мери да не угрозимо 
предузећа која ефикасно користе већ постојеће ЦЕМТ дозволе. 

Констатујемо да смо после већег броја састанака и тумачења могућности и 
ефеката увођења процента базне квоте ЦЕМТ дозвола за Еуро 6 возила, били доведени у 
заблуду и да смо тако променили свој став, који је достављен Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дописом од 23.06.2017. год где је подржан 

став Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се за 2018. годину не 

ради прерасподела базнe квотe ЦЕМТа за возила ЕВРО 6 безбедно. 

 

 

 

 



 

Имајући све у виду, на састанку Пословодни одбор за међународни друмски 
транспорт Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ Београд на 
својој седници која је одржана 09.10.2017.године, у интересу транспортне привреде 
Србије, донет је закључак да треба да се уведе прелазак броја ЦЕМТ дозвола за 
Еуро 6 возила у укупном броја ЦЕМТ дозвола. 

Овакав закључак треба да буде спроведен с обзиром да обезбеђује значајне 
бенефите превозницима који обављају услуге превоза терета у међународном друмском 
саобраћају и омогућава повећање обима транспортног рада. Увођењем одређеног 
процента ЦЕМТ дозвола за Езро 6 возила неопходно је изменити Уредбу о расподели 
међународних дозвола домаћим превозницима у смислу креирања правичнијих услове 
расподеле дозвола у складу са европским прокламованим принципима. 

 

Инсистирамо да Пословна удружења (а тиме и превознике), путем електронске 
поште, буду редовно и благовремено обавештена о свим информацијама, чињеницама, 
подацима, као и обавештењима која се оглашавају на огласној табли у министарству. 
Инсистирамо и очекујемо да се успоставе механизми редовне и транспарентне 
комуникације са привредом и да нас редовно обавештавате.  

Тражимо да се пословним удружењима на месечном нивоу доставља, стање 
дозвола које нису преузете и стање, број дозвола који није раздужен (искоришћен) по 
контигентима и свим врстама међународних дозвола. Транспарентан рад институција 
је од великог интереса за привреду.  

 
 

Срдачан поздрав, 
 
 

 
Београд  10. 10. 2017. год  Пословно удружење друмског 

саобраћаја „Србијатранспорт“ Београд 
   

 
 

  Горан Алексић мастер инг.саобраћаја 
 


