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                 Б е о г р а д 

 

 

ЦАРИНАРНИЦА 

 

СВИМ 

 

ПРЕДМЕТ: Закон о превозу терета у друмском саобраћају 

 

Актом Управе царина број 148-04-030-14-20/2015 од 18.08.2015.године обавестили смо 

вас да је 12.08.2015.године ступио на снагу Закон о превозу терета у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), у даљем тексту Закон, и чланове Закона који 

се примењују од дана ступања на снагу Закона. Такође је одредбама члана 70. Закона 

прописано да одређене одредбе овог Закона почињу са применом у року од 18 месеци од 

дана ступања на снагу овог Закона.  С тим у вези у наставку текста, наведене су одредбе 

овог Закона из делокруга надлежности царинског органа, које се примењују од 

12.2.2017.године. 

Члан 6. Закона прописује да јавни превоз терета може обављати домаће привредно 

друштво, друго правно лице или предузетник, на основу лиценце за превоз, и то за:  

1) јавни превоз терета у домаћем друмском саобраћају и  

2) јавни превоз терета у домаћем и међународном друмском саобраћају.  

Лиценца за превоз издаје се са роком важења од 10 година.  

Домаћи превозник дужан је да оригинал лиценце за превоз чува у свом стварном и 

сталном седишту.  

Лиценца за превоз је непреносива, осим у случају статусних промена спајања и 

припајања домаћег привредног друштва.  

Лиценца за превоз није потребна за обављање следећих превоза:  

1) превоз терета за сопствене потребе;  

2) превоз пошиљака и пакета које обавља јавни поштански оператор као универзалну 

поштанску услугу;  

3) превоз возилима која су намењена потребама јавне безбедности, одбране, заштите од 

ванредних догађаја и потребама државних органа, органа аутономне покрајине или 

органа локалне самоуправе, медицинских и хуманитарних превоза;  
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4) превоз специјалним возилима која су после производње била прилагођена посебним 

наменама, па се њима не може обављати превоз терета на исти начин, као са 

неприлагођеним возилима (нпр. возила за превоз пчела, путујуће библиотеке и др.);  

5) превоз терета као претежне делатности, теретним возилом или скупом возила чија 

највећа дозвољена маса не прелази 3.500 кг, којим располаже на основу власништва или 

га користи на основу уговора о финансијском лизингу привредно друштво, друго правно 

лице или предузетник;  

6) превоз који обављају јавна предузећа које су основале јединице локалне самоуправе 

за обављање комуналних делатности  

Члан 16. Закона, прописује да је извод лиценце за превоз непроносив и издаје се као 

прилог уз лиценцу за превоз из члана 6. став 1. овог закона. 

Извод лиценце за превоз садржи податке о издаваоцу, домаћем превознику, матичном 

броју превозника, броју акта из регистра Агенције за привредне регистре, регистарским 

ознакама теретног возила, правном основу коришћења теретног возила, броју лиценце за 

превоз и року важења лиценце за превоз, врсти превоза који се обавлља, врсти извода 

лиценци и датум издавања извода лиценце за превоз, печат и потпис издаваоца. 

Извод лиценце за превоз важи најдуже до истека рока важења лиценце за превоз. 

У превозу терета у међународном друмском саобраћају извод лиценце за превоз важи за 

скуп возила у чијем саставу се налази прикључно возило које није у власништву домаћег 

превозника, односно које му је стављено на располагање на основу уговора о лизингу 

или уговора о закупу или када је прикључно возило регистровано у другој држави. 

Такође, члан 37. Закона прописује да при обављању јавног превоза терета у теретном 

возилу или скупу возила домаћег превозника мора да се налази оригинал извода лиценце 

за превоз, ако је то предвиђено овим законом, као и одговарајуће исправе на основу 

којих је могуће утврдити идентитет возача (лична карта, пасош и сл.) и лиценца возача. 

Међутим, Закон је чланом 67. прописао важење појединачних правних аката, а чланом 

69. прописан је рок за усклађивање послова, којим привредна друштва, друга правна 

лица или предузетници који обављају делатност превоза терета у друмском саобраћају 

су дужни да своје пословање ускладе са овим законом у року од годину дана од дана 

почетка примене овог закона.  

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да Уверења о оспособљености за обављање 

међународног јавног превоза у друмском саобраћају немају рок важности, у прелазном 

периоду од једне године, а у складу са члановима 67. и 69. Закона у употреби ће бити 

Уверења или Лиценце. 

У складу са чланом 41. Закона који се односи на овлашћења царинског органа, став 7. 

прописује да ако царински орган на граничном прелазу, односно на другом месту на 

коме обавља царински надзор утврди да домаћи превозник, односно домаће привредно 

друштво, друго правно лице или предузетник који обавља превоз терета за сопствене 

потребе приликом изласка из државе, нема одговарајући извод лиценце превозника, 

односно друге исправе прописане овим законом, забраниће излазак из државе и о томе 

обавестити Министарство. 

С тим у вези, у случајевима извозног царињења робе, за домаћег превозника у 

унутрашњим царинским испоставама, уз извозну декларацију обавезно је приложити 
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копију Уверења или извод Лиценце. Рубрика 44 извозне декларације попуњава се на 

следећи начин: 

- шифра приложене исправе О99, 

- уписује Уверење или Извод лиценце (у зависности од приложене исправе), 

- број Уверења или извода Лиценце. 

Надлежни царински службеник неће пустити робу у извозни поступак уколико није 

приложена наведена исправа. 

Када транзитни поступак започиње на територији Републике Србије рубрика 44 

транзитне декларације попуњава се на следећи начин: 

- шифра приложене исправе ЗЗЗ, 

- уписује Уверење или Извод лиценце (у зависности од приложене исправе), 

- број Уверења или извода Лиценце. 

Надлежни царински службеник неће пустити робу у поступак транзита уколико није 

приложена наведена исправа. 

У случајевима заједничког транзитног поступка, када транзитни поступак започиње у 

некој од земаља заједничког транзита, контрола поседовања копије Уверење или извода 

лиценце вршиће се на изласку из земље у складу са чланом 41. Закона. 

Акт Управе царина 148-I-030-01-421/2/2016 од 24.8.2016. године, којим је прописана 

контрола Уверења се ставља ван снаге од 12.02.2017.године.  

Предње вам се доставља ради једнообразног поступања и примене. 

Доставити: 

- Свим секторима, 

- Одељењу за унутрашњу контролу, 

- Одељењу интерне ревизијe; 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Снежана Карановић 

 

 

 

 

 


