
 

 

Позивамо Вас на састанак превозника  
 

који ће се одржати у петак 5. 10. 2018. године, са почетком у 13 сати, 
у ресторану Паркинга за теретна возила „Truck Stop Tomy“,  у Шимановцима. 

 
Теме састанка су:  

- представљање рада репрезентативног удружења послодаваца друмског саобраћаја Србије, 
„Србијатранспорт“ 

- анализа пословног окружења и ценовник услуга у друмском транспорту,  

- актуелни проблеми у транспортној привреди Србије и иницијативе „Србијатранспорта“ за повећање 
рефакције плаћене акцизе на евро дизел гориво и решавање проблема недостатка возача, 

- Проблем конкурентности у унутрашњем транспорту робе и значај рада Пословодног одбора за 
унутрашњи теретни транспорт Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“, 

 Представићемо Вам предлоге едукације и понуде решења, у смислу подизања квалитета 
пословања и смањења трошкова које „Србијатранспорт“ омогућава својим члановима: 

o Мирко Вучинић – Обука: „Радно време посаде возила и коришћење тахографа“. Ово је област из 
које превозници најчешће плаћају казне. Стручно припремљена обука ће утицати да се овај ниво трошкова 
смањи на најмању могућу меру, а рад запослених подигне на виши ниво. 

o Милан Божовић - Јачање заштитног система превозника са аспекта безбедности саобраћаја. 
Управљање системом безбедности саобраћаја у циљу заштите са аспекта грађанско правне и кривично 
правне одговорности превозника, смањења трошкова експлоатације моторних возила, смањења ризика од 
настанка саобраћајних незгода, као и ризика од настанка саобраћајних незгода и прекршаја које узрокују 
запослени код превозника,   

o Миша Павићевић – Elite academy, Италија - поседује одговарајуће сертификате ЕУ, у сарадњи са 
„Србијатранспортом“ приредила је посебан програм тестирања и обуке за топ менаџере, логистичаре и 
возаче у сектору транспорта. Ове обуке дају одговор на питања мултиплицирања учинка запослених, 
развијање радне етике, лојалности..., у домену управљања људским ресурсима, уз коришћење 
најсавременијих алата за процену личности и метода колективних и персоналних обука. 

o LUKOIL Србија - квалитет ЕКТО дизел горива, понуда посебног квалитета сарадње са 
превозницима, посебни услови продаје за чланове Србијатранспорта, 

o ALEXIN - понуда мобилних бензинских пумпи са надземним резервоаром KRAMPITZ 
TANKSISTEM, генерални заступник обезбеђује све сертификате, елаборат о зонама опасности и Правилник 

за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера. 

o IVECO - европски лидер у сегменту возила са погоном на природни гас. Све тенденције, што 
еколошке, што економске иду у прилог томе да ће најоптималнији погон у наредном периоду бити гас. 
IVECO, је компанија која је у гасном CNG и LNG сегменту изузетно фокусирана на развој, а у прилог томе 
говоре и две битне чињенице: 

   • Развијене погонске групе на CNG погон у лаком, средњем и тешком теретном сегменту. 

   • На сајму ИАА у Хановеру, IVECO се осмелио да не изложи ни једно возило на класични, 
   дизел погон већ искљуциво на CNG, LNG и електричну енергију. 

o GALEB GROUP - прво регистровано приватно предузеће у СФРЈ, највећи домаћи произвођач 
фискалних уређаја, GPS уређаја за сателитско праћење возила, као и мобилних каса за превознике. Уз 
наведене производе, корисницима се нуди могућност потпуне контроле пословања путничког и теретног 
програма. Потврда квалитета, сигурности и одговорности је поверење власника више од 15000 возила у 
оквиру Галебовог GPS система. 

Биће нам изузетна част да се састанемо, погледамо у очи, испричамо и донесемо закључке за 
даље деловање. Ми постојимо ради Вас и радимо у интересу превозника. 

С поштовањем, видимо се у здрављу 5. октобра 2018.године, 

 
С Р Б И Ј А Т Р А Н С П О Р Т 


