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ЦАРИНАРНИЦА 

 

СВИМ 

 

ПРЕДМЕТ: Допуна акта Закон о превозу терета у друмском саобраћају 

 

Актом Управе царина број 148-04-030-01-61/2017 од 06.02.2017.године обавестили смо 

вас о започињању пуне примене Закона о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл. 

гласник РС", бр. 68/2015) од 12.02.2017.године, у даљем тексту Закон. Актом 344-08-

15419/2017-03 од 17.02.2017.године, Министарство за грађевинарство, саобраћај и 

инфраструктуру нам је доставило додатно тумачење Закона, имајући у виду да су 

поједине одредбе Закона, у вези са обављањем међународног билатералног превоза, 

нарочито са суседним државама, уређене на другачији начин, о чему вас обавештавамо. 

Наиме, Закон чланом 67. ставом 2. предвиђа да појединачни правни акти који су издати 

без рока важења, важе наредних годину дана, дакле до 12. фебруара 2018. године. 

Такође, чланом 69. предвиђено је да привредна друштва, друга правна лица или 

предузетници који обављају делатност превоза терета у друмском саобраћају морају да 

ускладе своје пословање са овим Законом у року од годину дана, до 12. фебруара 2018. 

године. 

 Поред наведеног, чланом 16. став 5. предвиђа се да домаћи превозник који је 

регистрован за јавни превоз терета у домаћем саобраћају, може обављати и билатерални 

јавни превоз терета са суседним државама са којима је, сходно међународним уговорима 

и другим међународноправним актима за извршавање међународних уговора, 

предвиђено обављање превоза без дозвола. 

Закон о превозу у друмском саобраћају (Сл. гласник РС, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 

91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) је акт у складу са којим је, до доношења 

Закона о превозу терета у друмском саобраћају, уређивана област превоза у домаћем 

друмском саобраћају и на основу кога су доношена Решења о испуњености услова за 

отпочињање и обављање јавног превоза путника и ствари за домаће превознике. Ова 

решења је доносило министарство надлежно за послове саобраћаја, домаћим 

превозницима којима се дозвољавало обављање превоза у домаћем друмском 

саобраћају. 

С обзиром на чињеницу да Решења о испуњености услова за отпочињање и обављање 

јавног превоза путника и ствари важе наредних годину дана (члан 67. став 2.), што је и 

период у коме су сви привредни субјекти регистровани у Републици Србији, у обавези 
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да ускладе своје пословање са одредбама Закона и добију одговарајућу лиценцу (члан 

69.), потребно је да обавестите контролне органе да у случају обављања билатералног 

јавног превоза терета са суседним државама са којима је, сходно међународним 

уговорима и другим међународноправним актима за извршавање међународних уговора, 

предвиђено обављање превоза без дозвола (члан 16. став 5.), дозвољавају домаћим 

превозницима обављање превоза са Решењем о испуњености услова за отпочињање и 

обављање јавног превоза путника и ствари за теретно возило, којим обављају ове 

превозе. 

Имајући напред наведено у виду, домаћим превозницима у обављању билатералних 

превоза, са суседним земљама са којима је превоз либерализован, омогућава се 

обављање билатералног превоза са Решењем о испуњености услова за отпочињање и 

обављање јавног превоза путника и ствари за теретно возило. 

 У случајевима извозног царињења робе за домаћег превозника у унутрашњим 

царинским испоставама, уз извозну декларацију (Ц1, Ц2 и Ц3),  обавезно је приложити 

копију Уверења / Решења или извод Лиценце. Рубрика 44 извозне декларације попуњава 

се на следећи начин: 

- шифра приложене исправе О99, 

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

- број Уверења / Решења 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 / Решење или Извод лиценце (у зависности од приложене исправе), 

- број Уверења/ Решења или извода Лиценце. 

Надлежни царински службеник неће пустити робу у поступак транзита уколико није 

приложена наведена исправа. 

 Предње вам се доставља ради једнообразног поступања и примене. 

Доставити: 

- Свим секторима, 

- Одељењу за унутрашњу контролу, 

- Одељењу интерне ревизијe; 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Снежана Карановић 

 

 

 

 

 


