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ЦАРИНАРНИЦА
СВИМ
ПРЕДМЕТ: Закон о превозу путника у друмском саобраћају
Актом Управе царина број 148-04-030-14-19/2015 од 19.08.2015.године обавестили смо
вас да је 12.08.2015.године ступио на снагу Закон о превозу путника у друмском
саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), у даљем тексту Закон. Такође, одредбама
члана 182. Закона прописано је 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 13.2.2017.године.
Члан 15. Закона прописује да се домаћи и међународни превоз обавља се на основу
лиценце за обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају.
Такође, члан 129. Закона прописује да путни лист домаћи или страни превозник, пре
поласка из полазишта попуњава, потписује, оверава и закључује у полазишту после
укрцавања путника у аутобус.
Домаћи, односно страни превозник дужан је да на граничном прелазу да путни лист на
оверу надлежном царинском органу Републике Србије.
Путни лист из става 1. овог члана надлежни царински орган Републике Србије на
граничном прелазу оверава (стављањем печата, датума и потписа) домаћем, односно
страном превознику приликом уласка у Републику Србију и приликом изласка из
Републике Србије.
Закон о превозу путника у друмском саобраћају чланом 153. прописује да је вршење
надзора и контроле дозвола, уверења о оспособљености за обављање међународног
јавног превоза у друмском саобраћају а лиценци и потврда о упису у регистар
привредних друштава у надлежности полицијски службеник на граничном прелазу.
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Имајући у виду да су Уверења о оспособљености за обављање међународног јавног
превоза у друмском саобраћају замењена лиценцама за превоз, као и да надзор лиценци
врши гранична полиција, од 13.02.2017.године ставља се ван снаге акт Управе царина
148-I-030-01-421/2/2016 од 24.8.2016. године, којим је прописана контрола Уверења.
На састанку са представницима Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
одржаном 09.02.2017.године у Управи царина, представници Министарства су нас
обавестили да путни листови још увек нису одштампани, тако да се овера одлаже до
даљњег.
Предње вам се доставља ради једнообразног поступања и примене.
Доставити:
- Свим секторима,
- Одељењу за унутрашњу контролу,
- Одељењу интерне ревизијe;

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Снежана Карановић
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