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            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                  Управа царина 

Сектор за царинске поступке и процедуре  

              148-04-030-16-6/2/2017 

                10.02.2017. године 

                    Б е о г р а д 

 

 

Ц А Р И Н А Р Н И Ц А 

               СВИМ 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима дозвола за међународни друмски превоз ствари преко 

територије Републике Србије за 2017. годину 

   

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре актом брoj:344-03-6202/2017-03 од 

01.02.2017.године информисало је Управи царина о  контингентим дозвола које су издали за 

стране превознике за међународни друмски превоз ствари за 2017. годину. Такође, у прилогу 

достављамо специмене за све врсте размењених дозвола. 

        

          

1. Азербејџан: 

 1001 билатерално-транзитних  дозвола без накнаде 000001 - 000100 

 

2. Албанија: 

-    2002  билатерално – транзитних  дозвола без накнаде 000001 - 000200 

-    5003 билатералних дозвола (''euro 2'') без накнаде 000001 - 000500 

-    2004 дозвола за и из трећих земаља (''eуро 2'')  уз накнаду 000001 - 000200 

 

3. Аустрија: 

 1 0005  дозвола билатералних (''euro 3'') без накнаде 000001 - 001000 

 6 5006  дозвола билатералних (''euro 5'') без накнаде 000001 - 006500 

 1 0007  дозвола билатерално - транзитних (''euro 2'') без накнаде 000001 - 001000 

 6 0008  дозвола билатерално - транзитних (''euro 3'') без накнаде 000001 - 006000 

                                                 
1  Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за коришћење путеве 
2  Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за коришћење путеве 
3 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „зеленија и безбедна“ возила (CEMT 

резолуција CEMT/CM(2005)9/FINAL). Доказ за то мора бити у возилу.  
4  Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „зеленија и безбедна“ возила (CEMT 

резолуција CEMT/CM(2005)9/FINAL). Доказ за то мора бити у возилу. 
5 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира 

територију своје земље. 
6 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 5 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира 

територију своје земље. 
7 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „зеленија и безбедна“ возила (CEMT 

резолуција CEMT/CM(2005)9/FINAL). Доказ за то мора бити у возилу. Важи и за превоз за/из треће земље уколико при 

превозу транзитира територију своје земље. Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за коришћење путева. 
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 6509     дозвола билатерално - транзитних (''euro 4'') без накнаде 000001 - 000650 

 

4. Белгија: 

 6000 универзалних  дозвола без накнаде 000001 - 006000 

 

5. Белорусија: 

 350010 билатералних дозвола                                                 уз накнаду           000001 - 003500 

 1000  транзитних дозвола                                                        уз накнаду        000001 - 001000 

 400    дозвола за и из трећих земаља                                      уз накнаду         000001 - 000400 

 25  дозвола за ванлинијски превоз путника                          уз накнаду          000001 - 000025  

  

6. Босна и Херцеговина: 

 900 дозвола за и из трећих земаља                                         без накнаде         000001 - 000900 

 300 ванлинијских дозвола за наизменични превоз путника, уз накнаду        000001 - 000300 

 

7. Бугарска: 

 800 дозвола за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 000800 

 600 дозвола ванлинијских (наизм. превоз путника) уз накнаду 000001 - 000600 

 

8. Црна Гора: 

 4000 дозвола за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 004000 

 1000 дозвола ванлинијских (наизм. превоз путника) без накнаде 000001 - 001000 

 

9. Данска: 

 400 дозвола билатералних      без накнаде 000001 - 000400 

 500 дозвола          транзитних                                                  уз накнаду        000001 - 000500 

  10 дозвола           за и из трећих земаља                                уз накнаду        000001   -  000010 

 

10. Естонија: 

 100 дозвола билатералних без накнаде 000001  -   000100 

 20011дозвола билатералних (''eуро 2'')      без накнаде 000001  -   000200 

 

11. Грчка: 

 8000 дозвола билатералних уз накнаду 000001 - 008000 

 34000 дозвола транзитних уз накнаду 000001 - 034000 

 24000 дозвола транзитних без накнаде 000001 - 024000 

 

12. Грузија: 

- 100  дозвола билатерално - транзитних уз накнаду 000001 - 000100 

 

13. Италија:  

  200 дозвола билатералних  без накнаде 000001 - 000200 

 300012  дозвола билатералних  (''euro 3'') без накнаде 000001 - 003000 

                                                                                                                                                                         
8 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира 

територију своје земље. Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за коришћење путева. 
9 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 4 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира 

територију своје земље. Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за коришћење путева. 
10  Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира територију своје земље са плаћањем 

накнаде за коришћење путева 
11  Важи само за теретна возила која одговарају стандардима за „зеленије и безбедно“возило (CEMT резолуција 

CEMT/CM(2001)9/FINAL). Доказ за то мора бити у возилу.  
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 850013 дозвола билатералних  (''еуро 5'') без накнаде 000001 - 008500 

 50014  дозвола транзитних (''euro 3'') без накнаде 000001 - 000500 

 350015 дозвола транзитних (''еуро 5'') без накнаде 000001 - 003500 

 2100 дозвола        билатералних (за комбиновани превоз)   без накнаде       000001 - 002100 

 120016 дозвола ванлинијских без накнаде 000001 - 001200 

       -     30 дозвола ванлинијских (наизм. превоз путника)            без накнаде        000001 - 000030 

 

14. Иран: 

 1500 дозвола билатералних без накнаде 000001 - 001500 

 1500 дозвола транзитних уз накнаду 000001 - 001500 

 100 дозвола          за и из трећих земаља уз накнаду 000001 - 000100 

 

15. Кипар: 

 100 дозвола билатералних уз накнаду 000001 - 000100 

 100 дозвола транзитних уз накнаду 000001 - 000100 

 20 дозвола за и из трећих земаља уз накнаду 000001 - 000020 

 

16. Киргистан: 

- 100  дозвола билатерално - транзитних  уз накнаду 000001 - 000100 

  

17. Казахстан: 

- 200  дозвола билатерално - транзитних уз накнаду 000001 - 000200 

-  20  дозвола  за и из трећих земаља                               уз накнаду 000001  000010 

 

18. Летонија:  

 200 дозвола за и из трећих  земаља уз накнаду 000001 - 000200 

 

19. Литванија: 

 1500 дозвола билатерално - транзитних без накнаде 000001 - 001500 

 150 дозвола за и из трећих земаља уз накнаду 000001 - 000150 

 

20. Луксембург: 

 18017 дозвола билатерално – транзитних                        без накнаде 000001 - 000180 

 20 дозвола за и из трећих земаља уз накнаду 000001 - 000020 

 

21. Молдавија: 

- 300  дозвола билатерално - транзитних уз накнаду 000001 - 000300 

- 30 дозвола за и из трећих земаља уз накнаду 000001 - 000030 

 

22. Македонија: 

 5000 дозвола билатералних без накнаде 000001 - 005000 

 5000 дозвола транзитних без накнаде 000001 - 005000 

 300 дозвола за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 000300 

 600 дозвола ванлинијских (наизм. превоз путника) без накнаде 000001 - 000600 

                                                                                                                                                                         
12 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу.  
13 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 5 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. 
14 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу.  
15 Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 5 безбедна“ возила (ITF резолуција 

ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. 
16  ''Кружна вожња'' и ''Улазак пуног, излазак празног'' 
17  Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за коришћење путева 
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23. Немачка: 

 20018 дозвола билатерално-транзитних уз накнаду 000001 - 000200 

 300019 дозвола  билатерално - транзитних (''еуро 3'') уз накнаду 000001 - 003000 

 350020дозвола  билатерално - транзитних (''еуро 5'') уз накнаду 000001 - 003500 

   200 дозвола билатерално-транзитних, временских уз накнаде 000001 - 000200 

 

24. Норвешка: 

- 300  дозвола билатерално - транзитних уз накнаду 000001 - 000300 

 

25. Пољска: 

 1000021дозвола билатерално- транзитних без накнаде 000001 - 010000 

     100 дозвола за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 000100 

 

26. Румунија: 

 21000 дозвола билатерално-транзитних без накнаде 000001 - 021000 

 500022 дозвола билатералних-транзитних  (''еуро 3'') без накнаде 000001 - 005000 

 300 дозвола за и из трећих земаља без накнадe 000001 - 000300 

 30023 дозвола за и из трећих земаља (''eуро 3'') без накнадe 000001 - 000300 

 200    ванлинијских (наизм. превоз путника) уз накнаду 000001 - 000200 

 

27. Руска Федерација:  

 8500 дозвола  билатерално без накнаде 000001 - 008500 

 2000 дозвола  билатерално за хладњаче без накнаде 000001 - 002000 

 50 дозвола   за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 000050 

 

28. Словачка: 

 300 дозвола за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 000300 

 100 дозвола ванлинијских (ул. празног, изл. пуног) без накнаде 000001 - 000100 

 

29. Словенија: 

 75 дозвола ванлинијских (ул. празног, изл. пуног) без накнаде 000001 - 000075 

 

30. Турска: 

 28000 дозвола билатералнo-транзитних без накнаде 000001 - 028000 

 70000 дозвола транзитних уз накнаду 000001 - 070000 

 1000 дозвола за и из трећих земаља                                без накнаде 000001 - 001000 

 1000 дозвола ванлинијских (наизм. превоз путника) уз накнаду 000001 - 001000 

 

31. Украјина: 

 430024  дозвола билатералнo-транзитних без накнаде 000001 - 004300 

 600 дозвола за и из трећих земаља без накнаде 000001 - 000600 

                                                 
18  Важи за превоз из/за треће земље уколико при превозу  транзитира територију своје земље. Подлеже плаћању 

накнаде за коришћење путева. 
19 Важи само за возила која испуњавају посебне услове (видети полеђину дозволе) и располажу доказом о томе. 

Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира територију своје земље 
20 Важи само за возила која испуњавају посебне услове (видети полеђину дозволе) и располажу доказом о томе. 

Важи и за превоз за/из треће земље уколико при превозу транзитира територију своје земље 
21  Важи за превоз из/за треће земље уколико при превозу транзитира територију своје земље 
22  Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила 

(ITF резолуција ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. 
23  Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила 

(ITF резолуција ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. 
24  Транзитни превоз подлеже плаћању накнаде за путеве 
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 800 дозвола          за и из трећих земаља („еуро3“)               без накнаде 000001 - 000800 

 

32. Финска: 

-     300  дозвола билатерално - транзитних уз накнаду 000001 - 000300 

 100 дозвола за и из трећих земаља                                уз накнаду        000001 - 000100 

  

33. Француска:  

 400025 дозвола билатерално - транзитних(''eуро 3'')         без накнаде 000001 - 004000 

 70 дозвола билатерално-транзитних, временских без накнаде 000001 - 000070 

 

34. Холандија: 

 4000 дозвола универзалних   без накнаде 000001 - 004000 

  400 дозвола универзална, временских без накнаде 000001 - 000400 

      

35. Хрватска: 

 750026 дозвола      за и из трећих  земаља (''eуро 2'')            без накнаде 000001   -  007500 

 4500 дозвола  ванлинијских (за повремени превоз)     без накнаде       000001 - 004500 

 

36. Чешка: 

 12000 дозвола билатерално - транзитних без накнаде 000001 - 012000 

 1150 дозвола универзалних без накнаде 000001 - 001150 

 100 дозвола ванлинијских (ул. празног, изл. пуног) без накнаде 000001 - 000100 

      -     200 дозвола ванлинијских (наизм. превоз путника) без накнаде 000001 - 000200 

 

37. Шпанија:  

 1650 дозвола билатералних без накнаде 000001 - 001650 

   500 дозвола транзитних уз накнаду 000001 - 000500 

 

     

ПРИЛОГ: Као у тексту 

 

 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                                 Снежана Карановић 

 

 

 

                                                 
25  Важи само за теретна моторна  возила која одговарају стандардима из обрасца А за „еуро 3 безбедна“ возила 

(ITF резолуција ITF/TMB/TR(2008)12). Доказ за то мора бити у возилу. 

       (Могу приликом повратка – у транзиту – преузети терет у Србији ради превоза у Француску) 
26  Важи само за теретна возила која одговарају стандардима за „еуро 3 безбедна“ возила (CEMT резолуција 

CEMT/CM(2005)9/FINAL). Доказ за то мора бити у возилу. 


