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Предмет: Контрола уверења о оспособљености за обављање међународног јавног  

                 превоза у друмском саобраћају       

            

Одредбама члана 4. став 2. Закона о међународном превозу у друмском 

саобраћају („Сл. лист СРЈ“ бр. 60/98.....4/2000, и „ Сл гласник РС“ бр. 101/2005...18/2010 

и 68/2015-др.закони), у даљем тексту Закон, прописано је да при обављању 

међународног јавног превоза у друмском саобраћају, у аутобусу, односно теретном 

возилу домаћег превозника, мора се налазити фотокопија уверења о оспособљености за 

обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају. Такође је одредбама 

члана 12. истог Закона прописано да у уверењу о оспособљености за обављање 

међународног јавног превоза морају се налазити регистарске ознаке аутобуса и теретних 

возила којима се обавља међународни јавни превоз, као и да у уверењу издатом једном 

превознику не могу бити исте регистарске ознаке аутобуса и теретних возила које се 

налазе у уверењу издатом другом домаћем превознику.  

Имајући у виду одредбе члана 64. став 2. Закона, којима је прописано да уколико 

царински орган утврди да домаћи превозник при уласку на територију Републике 

Србије, односно изласку из ње, нема у домаћем возилу фотокопију уверења о 

оспособљености за обављање међународног јавног превоза, забраниће излазак, односно  

улазак на територију Републике Србије, односно утврдити повреде одредаба овог 

закона, а у циљу спречавања застоја на граничним прелазима, потребно је да: 

- Царински службеник на граничном прелазу изврши контролу да ли домаћи 

превозник при изласку или уласку на територију Републике Србије, има у 

возилу фотокопију уверења о оспособљености за обављање међународног 

јавног превоза; 

- уколико домаћи превозник не поседује ово уверење, царински службеник 

само утврђује повреду одредбе члана 64. став 2. Закона и о наведеном 

сачињава Записник о утврђеним повредама ( у прилогу), а возило може 

наставити даље кретање; 
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- царински службеник уз Записник о утврђеним повредама, прилаже 

фотокопије докумената (ЦМР, пасош возача, саобраћајна дозвола, царинска 

исправа уколико постоји) и без одлагања доставља Управи царина, Одељењу 

за транзит робе; 

- Одељење за транзит робе, Записник о утврђеним повредама и приложена 

документа, у складу са одредбама члана 64. став 3. Закона, без одлагања 

доставља Министарству  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ради 

предузимања мера из њихове надлежности.  

Подсећамо вас да је актом Управе царина број 148-I-030-16-15/4/2016 од 

13.4.2016. године дато тумачење да домаћи превозник није у обавези да поседује 

уверење о оспособљености у случајевима међународног јавног превоза возилима до 3,5 

тона и 6 тона највеће дозвољене масе, као и за обављање међународног превоза за 

сопствене потребе независно од масе возила. 

Предње вам се доставља ради једнообразног поступања. О наведеном је потребно 

да упознати све учеснике у царинском поступку. 

 

Прилог: Записник  

Доставити: 

- Свим секторима, 

- Одељењу за унутрашњу контролу, 

- Одељењу интерне ревизијe; 
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                                                                                                          Снежана Карановић 


