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Предмет: Допуна акта Управе царина број 148- I-030-16-15/4/2016 од 13.04.2016. године
У вези са нејасноћама које су се појавиле у примени одредби Закона о превозу терета у
друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, број 68/15) којим је уређен превоз терета за сопствене
потребе, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нас је својим актом број
344-03-33383/2016-03 од 19. априла 2016. године обавестило следеће:
Одредба члана 3.ст.3-10 Закона којим је уређен превоз за сопствене потребe, ступила је на снагу
и почела да се примењује 12. августа 2015. године.
Ставом 3. наведеног члана прописани су услови који морају бити испуњени при обављању
превоза за сопствене потребе, и то:
1.) да превоз терета није претежна делатност лица које га обавља;
2.) да терет који се превози мора бити у власништву, продат, купљен, узет или предат у
закуп, произведен, дорађен или поправњен од стране истог домаћег привредног друштва,
другог правног лица, предузетника, пољопривредника, односно страног правног лица,
предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе;
3.) да сврха превоза мора бити превоз терета до или од истог домаћег привредног друштва,
другог правног лица, предузетника, пољопривредника, односно страног правног лица,
предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе или њено
премештање било унутар било изван седишта истог домаћег привредног друшзва, другог
правног лица, предузетника, пољопривредника, односно страног правног лица,
предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе;
4.) да теретним возилом или скупом возила који се користи за такав превоз мора управљати
лице радно ангажовано код истог домаћег привредног друштва, другог правног лица или
предузетника као и пољопривредник, односно лице радно ангажовано код истог страног
правног лица, предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе;
5.) да теретно возило или скуп возила мора бити у власништву истог домаћег привредног
друштва, другог правног лица, предузетника, пољопривредника, који обавља превоз за
сопствене потребе и користи на основу уговора о финансијском лизингу или на основу
уговор о закупу који је закључен са привредним друштвом, другим правним лицем,

____________________________________________________________________________
Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића бр. 155 а, 11070 Београд
Тел: 011/2690 822; Факс: 011/2699 722; www.carina.rs

предузетником или физичким лицем коме се седиште, односно пребивалиште налази на
територији Републике Србије.
Документација којом се доказује испуњеност наведених услова, мора се налазити у теретном
возилу или скупу возила и показати на захтев органа који врши надзор у складу са Законом
(фактура; отпремница; фактура-отпремница; доказ о радном ангажовању возача оверен печатом
и потписом овлашћеног лица привредног друштва, другог правног лица, односно предузетника
који врши превоз за сопствене потребе, осим ако је возач предузетник или пољопривредник;
одговарајућа исправа на основу које је могуће утврдити идентитет возача – лична карта, пасош;
одговарајућа дозвола уколико је то предвиђено међународним уговором или другим
међународноправним актом; итд).
Превозом за сопствене потребе сматра се на пр. превоз грађевинског материјала од добављача до
сопствених складишта или превоз од добављача до градилишта на којим лице које обавља
превоз за сопствене потребе изводи грађевинске радове или превоз производа (асфалта и сл) од
сопствених производних погона до градилишта на којима радове изводе треће лице.
У случају када се обавља на пр. превоз грађевинског материјала од добављача до градилишта на
којим грађевинске радове изводи треће лице, такав превоз сматра се јавним превозом.
Напомињемо да одредбе Закона којима је предвиђено да је вођење евиденције домаћег
привредног друштва, другог правног лица, предузетника, односно пољопривредника који
обавља превоз за сопствене потребе поверен општинској, односно градској управи, односно
управи града Београда почињу да се примењујњу од 13. фебруара 2017. године.
Ко: Сектор за примену контроле царинских прописа
Одељење интерне ревизије
Одељење за унутрашњу контролу

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Снежана Карановић
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