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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дописом број: 011-00- 
91/2018-03 од 02.02.2018. године, подсетило је Управу царина да је 12. фебруара 2017. 
године почела пуна примена Закона о превозу терета у друмском саобраћају (,,Сл. Гласник 
РС“, број 68/15), као и Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС 
број 68/15) и обавестила о следећем:

Одредбе члана 67. став 2. Закона о превозу терета у друмском саобраћају и члана 177. 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописују да уверења о оспособљености 
за обављање одређене врсте међународног јавног превоза важе до 12.02.2018.године, а у 
том периоду сви привредни субјекти, прегистровани у Републици Србији, имали су 
обавезу да ускладе своје пословање са одредбама Закона и прибаве одговарајуће лиценце 
за обављање јавног превоза терета (члан. 69. и члан 176. поменутих закона).

Обављање међународног превоза терета, у друмском саобраћају, дозвољено је домаћим 
превозницима који су ускладили своје пословање са одредбама Закона и добили лиценцу 
за међународни јавни превоз, а до 12.02.2018. године, и превозницима који нису 
прибавили лиценце али поседују важеће Уверење о оспособљености за обављање 
одређене врсте међународног јавног превоза.

Имајући у виду да је, услед комплексне продедуре издавање лиценци и превођења 
међународног и унутрашњег транспорта путника и ствари на европске стандарде мали 
број превозника комплетирао процедуру, прибавио лиценцу и ускладио своје пословање 
са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају и Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају, у циљу омогућавања даљег несметаног функционисања токова 
робе и људи у Србији и одржавања општег интереса корисника услуга превоза, 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је одлуку да, у складу 
са чланом 139. став 3. Закона о општем управном поступку, превозницима, који у овом 
тренутку имају важеће уверење односно решење о јавном превозу, а у међувремену су 
поднели захтев за издавање лиценце, изда привремено решење, на основу кога се 
дозвољава обављање домаћег и међународног јавног превоза теретним возилима и 
аутобусима, до момента прибављања лиценце од стране подносиоца захтева.

Исто вам се доставља ради знања и једнообразне примене.
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