Broj 46 - Strana 108

SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана 28. став (4) Закона о међународном и
међуентитетском друмском превозу ("Службени гласник
БиХ", бр. 1/02 и 14/03), министар комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине доноси

(3)

ПРАВИЛНИК

О CEMT ДОЗВОЛАМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим правилником прописују се начин утврђивања
годишњег контингента мултилатералних дозвола за
обављање
међународног
превоза
терета
домаћим
превозницима (у даљем тексту: CEMT дозволе), подношење
захтјева, критеријуми за расподјелу и бодовање, коришћење и
повлачење CEMT дозвола, начин извјештавања о коришћењу
CEMT дозвола и сертификати и потврде о усклађености.
Члан 2.
(Дефиниције)
Поједини изрази у смислу овога правилника имају
сљедеће значење:
a) "CEMT дозвола" је мултилатерална дозвола на
основу које је допуштено обављање међународног
превоза
терета
између
држава
чланица
Међународног транспортног форума (International
Transport Forum, у даљем тексту: ИТФ) или у
транзиту преко државне територије једне или више
држава чланица ITF-a возилима која су
регистрована у једној од држава чланица ITF-a, на
основу које је допуштено обављање неограниченог
броја вожњи у одређеном периоду;
б) "дневник вожње" је документ у који се уписују
информације о вожњама извршеним на основу
издате
дозволе,
наведене
хронолошким
редослиједом, укључујући вожње с теретом и без
терета;
ц) сертификат за "EURO V безбједна", "EURO VI
безбједна" или "EEV безбједна" возила је увјерење
о усклађености са техничким одредбама у погледу
емисије буке и издувних гасова те безбједносних
захтјева или увјерење о усклађености са
безбједносним захтјевима за приколицу или
полуприколицу или увјерење о техничкој
исправности моторног возила и приколице или
полуприколице;
д) "CMR образац" је међународни товарни лист и
представља уговор о превозу у складу са
Конвенцијом о уговору за међународни превоз
терета друмом.
Члан 3.
(Сертификати и потврде о усклађености)
(1) Сертификат о усклађености са техничким и
безбједносним условима за "EURO IV безбједно",
"EURO V безбједно", "EEV безбједно" или "EURO VI
безбједно" возило издаје произвођач или овлашћени
представник на четири језика (француском, енглеском и
њемачком језику, као и на једном од службених језика у
Босни и Херцеговини) са трајним роком важења, у
складу са Прилогом број 3. овог правилника.
(2) Сертификат о усклађености прикључног возила са
техничким и безбједносним захтјевима издаје
произвођач или овлашћени представник на четири
језика (француском, енглеском и њемачком језику, као и
на једном од службених језика у Босни и Херцеговини)
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са трајним роком важења, у складу са Прилогом број 4.
овог правилника.
Припрему у погледу штампања сертификата из става (1)
и (2) овог члана обавља Министарство комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Министарство) те на захтјев издаје произвођачу или
овлашћеном представнику.
CEMT потврда о контроли техничке исправности
моторних и прикључних возила издаје се на четири
језика (француском, енглеском и њемачком језику, као и
на једном од службених језика у Босни и Херцеговини)
са
јединственом
нумерацијом
коју
одређује
Министарство, са роком важења од 12 мјесеци, у складу
са Прилогом број 5. овог правилника.
Министарство проводи надзор и контролу у погледу
издавања сертификата из става (1) и (2) овог члана.
Члан 4.
(Квота)
Базна квота CEMT дозвола, коју ITF ставља на
располагање земљама чланицама за сваку годину,
представља основицу за израчунавање годишњег
контингента тако што се дозвола из базне квоте
замјењује одређеним бројем одговарајућих дозвола за
возила одговарајућих EURO карактеристика.
Министарство на основу квалитета и квантитета возног
парка теретних возила, по категоријама којима
располажу превозници, одлуком утврђује годишњи
контингент CEMT дозвола.
CEMT дозвола може бити краткорочна, са роком
важења 30 дана, или годишња, са роком важења од једне
календарске године.
Члан 5.
(Обавезе и ограничења)
CEMT дозволом превозник након прве вожње са
теретом између државе регистрације превозника и друге
државе чланице ITF-a може да изврши највише три
вожње са теретом између држава у које није укључена
држава регистрације превозника, а након којих се
возило мора вратити у државу регистрације превозника,
празно или пуно.
Вожње без терета се не сматрају обављањем превоза.
Уколико је повратак у државу регистрације услиједио у
оквиру транзитне вожње, возач је дужан за ту вожњу у
дневнику вожње у рубрику "Посебне напомене" уписати
слово "Т" те вријеме и мјесто уласка у државу
регистрације превозника.
CEMT дозволу може да користи само превозник
назначен на дозволи и подаци унесени у дозволу не
смију да се мијењају.
Уколико вожња започиње са једном годишњом или
краткорочном дозволом и наставља са другом, издатом
за сљедећи период, обје дозволе морају да се налазе у
возилу током цијеле вожње, а дневник вожње за дозволу
уз коју је вожња завршена мора да садржи информације
о цијелој вожњи, док је возач дужан у рубрици "Посебне
напомене" навести број дозволе уз коју је вожња
започела.
CEMT дозволе, дневници вожњи и припадајући
сертификати и потврде не смију се облагати фолијом
или сличним заштитним слојем.
У дневник вожње уносе се подаци прије почетка сваке
вожње с теретом између сваког мјеста утовара и
истовара те за сваку вожњу без терета, и то: датум
поласка, мјесто утовара, држава утовара, регистарски
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број возила, укупна маса, стање бројила и посебне
напомене.
(8) На дневник вожње назначава се број CEMT дозволе на
коју се исти односи, а подаци унесени у дневник вожње
морају да буду правилно и тачно попуњени, док се све
евентуалне измјене података врше тако да изворни
записи или бројке остану читљиви.
(9) CEMT дозволу може у одређено вријеме да користи
само једно возило те се она мора налазити у возилу од
мјеста утовара до мјеста истовара за вожњу с теретом
или током цијеле вожње возилом без терета која
претходи вожњи возилом с теретом или је слиједи.
(10) За вријеме обављања међународног превоза терета,
уколико се превоз обавља са CEMT дозволом, у возилу
морају да се налазе дозвола, дневник вожње,
сертификати и потврде и исти се морају предочити на
захтјев контролних органа.
Члан 6.
(Посебна ограничења)
(1) CEMT дозвола означена црвеним жигом не може да се
користи на територији државе чланице ITF-a на коју се
жиг односи.
(2) CEMT дозволу означену зеленим жигом могу да
користе возила минимално EURO карактеристике
назначене жигом, при чему возила виших EURO
карактеристика могу да користе дозволе нижих EURO
карактеристика, али не и обрнуто.
(3) Изглед жига из ст. (1) и (2) овог члана дат је у Прилогу
број 1. овог правилника и чини његов дио.
II. ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
CEMT ДОЗВОЛА
Члан 7.
(Подношење захтјева)
(1) Расподјела CEMT дозвола се обавља на основу писаног
захтјева превозника на обрасцу који је дат у Прилогу
број 2. овог правилника и чини његов дио.
(2) Захтјев из става (1) овог члана подноси се Министарству
у периоду од 1. до 15. септембра текуће године и
садржи:
a) назив подносиоца захтјева;
б) број лиценце за обављање међународног друмског
превоза терета;
ц) број дозвола које се траже по врсти;
д) табеларни попис кандидованих вучних, теретних и
прикључних возила;
е) табеларни попис запослених возача пријављених у
ПИО на дан подношења захтјева.
(3) Уз захтјев се доставља:
a) овјерена фотокопија потврде о регистрацији за
свако кандидовано вучно, теретно и прикључно
возило;
б) оригинал или овјерена фотокопија потврде да нема
доспјелих а неизмирених обавеза према надлежној
порезној управи за директне и индиректне порезе
закључно са 30. јуном текуће године;
ц) доказ о намјени за кандидована теретна и
прикључна возила код којих је у потврди о
регистрацији наведен облик каросерије цистерна.
(4) За учествовање у поступку расподјеле CEMT дозвола
подносилац захтјева треба да посједује важећу лиценцу
за обављање међународног друмског превоза терета
најмање једну годину од дана издавања до дана
подношења захтјева, што се не односи на правне
сљеднике превозника.
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Кандидовано возило које нема важећу регистрацију на
дан подношења захтјева неће се бодовати.
Министарство за подносиоце захтјева може по
службеној дужности вршити провјере достављених
података из става (2) и (3) овог члана.
Захтјев превозника који је неблаговремен биће одбачен,
а захтјев за који се утврди да не испуњава услове из
става (4) овог члана биће одбијен.
Уколико се након проведеног инспекцијског надзора
утврди да је превозник користио дозволу која се
разликује од издате CEMT дозволе и/или дневник
вожње и/или било који документ у вези са коришћењем
CEMT дозволе, нови захтјев превозника неће бити
разматран у наредна два периода расподијеле CEMT
дозвола од дана доношења рјешења.
Члан 8.
(Критеријуми за расподјелу)
Критеријуми за расподјелу CEMT дозвола су квалитета
возног парка према EURO карактеристикама, носивост
возила и број запослених возача.
Превознику који је у текућој години дозволу која важи
за Аустрију или Италију или Грчку користио на начин
прописан чланом 14. Правилника и који за вријеме
важења додијељене дозволе има исти или већи број
бодова као у вријеме добијања наведене врсте дозволе,
за наредну годину се додјељује иста дозвола, уколико у
захтјеву не наведе другачије.
Члан 9.
(Бодовање)
За утврђивање припадајућег броја дозвола по
превознику бодовање се обавља према критеријумима
из члана 8. овог правилника.
Према квалитету возног парка, возило "EURO VI
безбједно" вреднује се са 1,0 бодом.
Према носивости возила, осим скупа возила за превоз
путничких аутомобила код којих је прикључно возило
O4 категорије, бодови се умањују на сљедећи начин:
a) за возило или скуп возила носивости веће од 12
тона а мање од 20 тона или једнаке - 40%;
б) за возила или скуп возила носивости веће од 7 тона
и мање од 12 тона или једнаке - 90%;
ц) за возила или скуп возила носивости мање од 7
тона - 100%;
д) за вучна возила без одговарајућег прикључног
возила - 80%;
е) за возила или скуп возила за превоз нафте - 70%.
Према броју запослених возача, за возила без возача
бодови се умањују за 80%.
Уколико подносилац захтјева не достави доказ о
намјени за кандидована теретна и прикључна возила код
којих је у потврди о регистрацији наведен облик
каросерије цистерна, иста ће бити вреднована као
возила за превоз нафте.
Члан 10.
(Бодовање и редослијед расподјеле)
Број бодова за сваку врсту дозволе рачуна се тако што
се укупан број бодова превозника који учествују у
расподјели за ту врсту дозволе подијели са бројем
расположивих дозвола.
Просјечан број бодова за додјелу дозволе (у даљем
тексту: "D") се рачуна по формули:
(укупан број бодова свих превозника) / [3xA (број
расположивих дозвола за Аустрију) +2xI (број
расположивих дозвола за Италију) + (број
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расположивих дозвола за Грчку) + (број расположивих
дозвола које не важе за Аустрију, Италију и Грчку)].
За сваку додијељену дозволу подносиоцу захтјева
укупан број бодова се умањује, како слиједи:
a) за једну CEMT дозволу која важи на територији
Аустрије укупан број умањује се за D помножен са
три;
б) за једну CEMT дозволу која важи на територији
Италије укупан број умањује се за D помножен са
два;
ц) за једну CEMT дозволу која важи на територији
Грчке умањује се за D;
д) за једну CEMT дозволу која не важи на територији
Аустрије, Италије и Грчке умањује се за D, тако да
се све расположиве дозволе расподијеле
превозницима.
Превознику којем је повучена CEMT дозвола због
недовољне искоришћености или коришћења искључиво
за повратне вожње укупан број бодова за наредни
период расподјеле CEMT дозвола умањује се за 20%.
Поступак расподјеле дозвола по нижим EURO
карактеристикама проводи се како слиједи:
a) расподјела CEMT дозвола које важе за Аустрију;
б) расподјела CEMT дозвола које важе за Италију;
ц) расподјела CEMT дозвола које важе за Грчку;
д) расподјела CEMT дозвола које не важе за
Аустрију, Италију и Грчку.
Уколико два или више превозника имају исти број
бодова који је довољан за додјелу CEMT дозволе
одређене врсте, дозвола ће се додијелити оном
превознику који има више запослених возача.
Члан 11.
(Објава расподјеле дозвола)
Министарство на порталу за друмски превоз
transportnedozvole.gov.ba (у даљем тексту: портал),
најкасније до 1. новембра текуће године, објављује
листу превозника који учествују у поступку расподјеле
дозвола, са укупним бројем бодова и траженим бројем
дозвола, по врсти.
На листу из става (1) овог члана превозник може да
изјави приговор Министарству у року од осам дана од
дана њене објаве.
Министарство, најкасније до 30. новембра текуће
године, доноси рјешење о расподјели CEMT дозвола за
наредну годину по врсти дозволе, са подацима о броју
припадајућих бодова, врсти и броју додијељених
дозвола по превознику и исто се објављује на порталу.
Против рјешења Министарства из овог члана превозник
има право жалбе Жалбеном савјету при Савјету
министара Босне и Херцеговине.
Члан 12.
(Резервна листа)
По окончању поступка расподјеле, Министарство на
основу преосталих бодова објављује на порталу
резервну листу превозника по врсти дозвола, према
којој се врши расподјела евентуално непреузетих,
враћених и повучених дозвола.
На превозника којем је у току текуће године у складу са
чланом 16. Правилника повучена додијељена CEMT
дозвола неће се примијенити одредбе става (1) овог
члана.
Члан 13.
(Преузимање додијељене дозволе)
Превозник је дужан додијељену дозволу преузети
најкасније до 15. јануара.

(2)

Utorak, 27. 7. 2021.

Министарство на CEMT дозволи наводи назив и
сједиште превозника.
III. КОРИШЋЕЊЕ CEMT ДОЗВОЛЕ И
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 14.
(Мјерила искоришћености дозвола и вођење евиденције)
(1) CEMT дозвола није довољно искоришћена уколико:
a) дозволом која важи за Аустрију, превозник
мјесечно не обави најмање шест вожњи са теретом,
од којих 50% према Аустрији, укључујући транзит;
б) дозволом која важи за Италију, превозник мјесечно
не обави најмање четири вожње са теретом, од
којих 50% према Италији, укључујући транзит;
ц) дозволом која важи за Грчку, превозник мјесечно
не обави најмање четири вожње са теретом, од
којих 50% према Грчкој, укључујући транзит;
д) осталим дозволама, које нису наведене под тач. а),
б) и ц) овог става, превозник мјесечно не обави
најмање двије вожње под теретом.
(2) Вожњом под теретом не подразумијева се вожња за
коју, према билатералном споразуму, није потребна
дозвола.
(3) Превозник сваку вожњу хронолошки уписује у дневник
вожње који се чува најмање годину дана од дана
престанка важења додијељене дозволе.
(4) Копије листова из дневника вожње из става (3) овог
члана, са копијом CMR обрасца за вожње са теретом,
одвајају се и достављају Министарству најкасније до 20.
у мјесецу, за претходни мјесец.
(5) Изузетно од става (4) овог члана, превозник може
доставити Министарству скениране листове из дневника
вожње и CMR обрасце на e-mail: inspektorat@mkt.gov.ba
најкасније до 20. у мјесецу, за претходни мјесец.
(6) За превозника који благовремено не достави документе
из става (4) или (5) овог члана сматраће се да, у смислу
става (1) овог члана, није довољно искористио дозволу.
IV. ПОВЛАЧЕЊЕ CEMT ДОЗВОЛЕ
Члан 15.
(Оштећење, губитак или крађа CEMT дозволе)
(1) Оштећену дозволу превозник доставља у Министарство
и за исту може да му се изда замјенска дозвола.
(2) Превозник који изгуби CEMT дозволу или му она буде
украдена, дужан је да исту, као неважећу, објави у
"Службеном гласнику БиХ".
(3) Изгубљена или украдена дозвола може да се замијени
другом дозволом за преостали период важења.
Члан 16.
(Повлачење дозволе)
(1) Министарство повлачи издату CEMT дозволу
превознику у случају недовољне искоришћености,
коришћења искључиво за повратне вожње или
уписивања нетачних података у дневник вожње.
(2) Министарство повлачи све издате CEMT дозволе
превознику у случају:
a) коришћења дозволе која је проглашена неважећом;
б) да се додијељена дозвола уступи, изнајми или на
било који други начин пренесе другом превознику;
ц) престанка важења лиценце за обављање
међународног превоза терета;
д) да
је
превознику
доказано
коришћење
фалсификованих CEMT дозвола и/или дневника
вожње и/или било којег документа у вези с
коришћењем CEMT дозволе.

Utorak, 27. 7. 2021.
(3)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Министарство поништава повучену CEMT дозволу, а
превозник је дужан да у року од осам дана
Министарству достави дозволу која је повучена.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
(Прелазне одредбе)
(1) Члан 7. став (4) примјењује се од 1. јануара 2022. године.
(2) Изузетно од одредби члана 9. став (2), с обзиром на
квалитет возног парка према EURO карактеристикама,
бодовање се обавља за "EURO V безбједно" или "EEV
безбједно" возило са 0,6 бодова за 2022. годину и 0,2
бода за 2023. годину.
(3) Даном ступања на снагу овог правилника престаје
важити Правилник о CEMT дозволама ("Службени
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гласник БиХ", бр. 52/17, 80/18 и 72/20), као и одредбе
Правилника о критеријумима, поступку и начину
расподјеле страних дозвола за превоз терета домаћим
превозницима ("Службени гласник БиХ", бр. 35/02,
79/09 и 83/14) у дијелу који се односи на CEMT дозволе.
Члан 18.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-02-2-2045/21
16. јула 2021. године
Министар
Сарајево
Др Војин Митровић, с. р.
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