АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
1. Одређивање проблема које закон треба да реши:
Током примене Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“,
бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и Закона о међународном превозу у друмском
саобраћају („Службени лист СРЈ“, бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/00 и „Службени гласник
РС“, бр. 101/05 и 18/10) уочени су следећи проблеми:
1) Проблем „сиве економије“ на саобраћајном тржишту;
А) Према подацима којима располаже Министарство, последњих неколико година,
престао је са радом одређени број превозника који су покривали велики део саобраћајног
тржишта Републике Србије, а на територијама локалне самоуправе и округа у коме се
налазило њихово седиште били су доминантни превозници, и то: Ракета из Ужица,
Аутопревоз из Врњачке Бање, 7. јули из Шапца, Аутопревоз из Лознице, Сремекспрес из
Сремске Митровице, Тополатранс из Бачке Тополе, Аутобанат из Зрењанина, АТП
Војводина из Новог Сада, Аутосаобраћај из Неготина, Тимас из Зајечара, Југопревоз из
Јагодине, Велмортранс из Ћуприје, Југопревоз из Параћина, Аутотранспортно Пирот из
Пирота, Југекспрес из Лесковца, Аутосаобраћај из Крагујевца. Престанком рада наведених
предузећа велики број захтева корисника за јавним линијским превозом путника, посебно
у дневним миграцијама није могао бити задовољен, због тога што није било обезбеђеног
превоза. Такође велики број лица који је био запослен у овим привредним друштвима,
првенствено возача, остао је без запослења. Наведено стање је један од узрока појаве „сиве
економије“ на саобраћајним тржиштима јер су:
- незапослени возачи, који познају саобраћајно тржиште и потребе путника за
превозом на одређеним релацијама, су почели нелегално да обављају јавни превоз и то
најчешће путничким возилима;
- привредна друштва која су регистрована у АПР-у за обављање делатности превоза
путника незаконито обављају превоз, јер нису од министарства добила одговарајуће
одобрење за обављање јавног линијског превоза путника које је предуслов за пружање
услуга ради задовољена потреба за дневним миграцијама на релацијама на којима није
било обезбеђеног превоза.
Иако су напред наведена привредна друштва престала са радом у посматраном
периоду, према подацима АПР-а, који су приказани у Табели 1, значајно је порастао број
привредних друштава регистрованих за обављање делатности превоза путника (шифра
делатности 49.31-градски и приградски копнени превоз путника и 49.39-остали превоз
путника у копненом саобраћају).
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Табела.1.
Број привредних друштава регистрованих за обављање делатности
превоза путника у друмском саобраћају
година
2011.
број привредних 596
друштава
укупан
број 24.071
запослених

2012.
579

2013.
644

23.212

22.297

Само у периоду од годину, односно у 2013. години, у овој делатности регистровано
је 65 нових привредних друштава која се у Министарсту нису појавила са захтевом за
добијање решење о испуњености услова за отпочињање и обављање линијског превоза
путника, као одобрења за обављање делатности превоза путника, што је услов за добијање
регистрованог и овереног реда вожње којим би на законит начин приступили
саобраћајном тржишту које је престанком рада наведених превозникa остало без пружаоца
услуга.
Према подацима Министарства, број привредних друштава којима је издато
решење о испуњености услова за отпочињање и обављање линијског превоза путника од
2011. до 2015. године незнатно се разликовао, односно није примећено повећање броја
захтева за добијање наведеног решења од стране новооснованих привредних друштава,
иако је њихов број према подацима АПР-а порастао. Наиме, Министарство је издало, у
2011. години 209, у 2012. години 204, у 2013. години 186, односно у 2014. години 191
решење о испуњености услова за отпочињање и обављање линијског превоза путника.
Б) Оцењено је да је узрок пораста „сиве економије“ на саобраћајном тржишту и
одредба члана 9. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11). Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 31/11) измењен је услов у
погледу возила којим је дозвољено обављање ванлинијског превоза путника тако што је
предвиђено да се тај превоз више не може обављати путничким возилима са девет места за
седење, укључујући и место за седење возача. Према подацима Инспекције за друмски
саобраћај та возила се и даље користе на саобраћајном тржишту, али на незаконит начин
јер њихови власници не могу да добију дозволу за рад тим возилима.
Према подацима из априла месеца 2015. године добијеним од Министарства
унутрашњих послова број путничких возила са девет места за седење износи 9.657. Поред
овог податка значајно је да, такође према подацима МУП-а, број путничких возила са осам
места за седење износи 3.769, са седам места 22.676, а са шест места 6.392.
Из наведених података види се да је број од 42.494 путничких возила са шест до
девет места за седење, изузетно велики а представља број возила која могу да се користе
за незаконито обављање превоза јер иста не могу да се користе за законито обављање
јавног превоза.
2) превозници који испуњавају услове за обављање ванлинијског превоза путника
незаконито обављају линијски превоз;
У вршењу инспекцијског надзора уочено је да су прописана контролна документа у
обављању ванлинијског превоза која издаје превозник недовољна јер не омогућавају
контролу броја обављених уговорених превоза, па су на тај начин превозници у
могућности да избегавају плаћање прописаних пореских обавеза. Такође је уочено да се
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под видом ванлинијског превоза обавља линијски превоз, што је због непостојања
контролних докумената које издаје држава тешко доказати.
Такође према подацима МУП-а број регистрованих аутобуса је 9140, од чега је
1300 аутобуса у власништву физичких лица (где су укључени и аутобуси који су
регистровани на предузетнике који сходно важећим прописима могу да обављају само
домаћи ванлинијски превоз), што представља број аутобуса која могу да се користе за
незаконито обављање линијског превоза, јер законом није дозвољено предузетницима да
обављају домаћи линијски превоз.
3) злоупотреба доминантног положаја пружалаца станичних услуга на
релевантном тржишту
По природи делатности коју обављају аутобуске станице и узимајући у обзир да у
највећем броју места у Републици Србији станичне услуге пружа само једна аутобуска
станица евидентно је да привредни субјекти који управљају аутобуским станицама имају
доминантан положај на релевантном тржишту. Управљачи аутобуских станица, у великом
броју случајева злоупотребљавали су овај положај тај начин што су неоправдано
повећавали цене станичних услуга које пружају путницима и превозницима имајући у
виду да је законска обавеза превозника да користи услуге аутобуске станице која је унета
у ред вожње. Проблем је постао уочљив када је укупан број путника на собраћајном
тржишту почео значајније да опада, јер је пружалац услуга услед смањене добити због
мањег броја продатих карата настојао да ту разлику надокнади повећањем цене услуге
пријема и отпреме аутобуса, као и повећањем цене перонске карте за путника.
Према подацима Републичког завода за статистику уочљив је константан пад броја
превезених путника у периоду од 2009. године до 2013. године, а исти тренд настављен је
и у 2014. години, што је приказано у следећим табелама:
Табела 2. Број превезених путника у друмском саобраћају на годишњем нивоу, од
2009. до 2013. године
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
број превезених путника,
путнички километри,
хиљ.
мил.
Превоз путника
2009

86624

6227

2010

79844

6317

2011

78096

6592

2012

77235

6606

2013

72047

6695

Извор података: Републички завод за статистику
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Табела 3. Број превезених путника у друмском саобраћају по кварталима у 2014.
години
2014. година
1.
2.
3.
4.

број превезених путника у
Републици Србији, хиљ.
15.546
15.294
14.688
15.881

квартал
квартал
квартал
квартал

Извор података: Републички завод за статистику

4) неадекватно коришћење овлашћења јединица локалне самоуправе у одређивању
стајалишта која могу да се користе за линијски превоз
У поступку регистрације и овере редова вожње у међумесном превозу који се
води у Министарству уочено је да поједине јединице локалне самоуправе, у прописаном
периоду усаглашавања нових редова вожње, као и у периоду регистрације редова вожње
доносе одлуке о промени стајалишта за међумесни превоз чиме ометају поступак
регистрације и превознике онемогућавају да планирају превоз, а чак и да региструју старе
редове вожње. Доношење оваквих одлика ствара проблеме превозницима, као и
Министарству као органу који региструје редове вожње у међумесном превозу.
5) административна ограничења у поступку одобравања линијског превоза
путника;
Важећим законским решењима међумесни редови вожње региструју се једном
годишње са роком важења од годину дана што представља непотребан административни
рад у случају продужења важења редова вожње, као и трошкове за превознике. Такође,
евидентиран је и проблем немогућности превозника да у току важења реда вожње исти
измене у смислу смањења броја полазака, станица, измене режима обављања превоза због
смањења броја путника. Превозници су овим законским решењем приморани да обављају
превоз остварујући финансијски губитак.
Важећим законским решењима у области међународног линијског превоза
путника предвиђено је да се одобравање нових редова вожње врши једном годишње, што
представља административно ограничење да се по захтевима који се појављују током целе
календарске године решава благовремено.
6) немогућност кажњавања домаћих превозника који незаконито обављају
међународни јавни превоз на територији других држава;
У случајевима када српски превозник при обављању превоза почини прекршај
на територији друге државе, а надлежни органи те државе траже да Министарство
предузме меру сходно националном законодавству, што је и обавеза преузета закљученим
билатералним споразумом, исте је било немогуће предузети јер нису прописане важећим
законом.
7) такође је уочено да је неопходно законом прописати предуслове које треба да
испуне домаћи превозници за приступање Републике Србије ИНТЕРБУС споразуму, јер
услови за превозника у погледу финансијске оспособљености, услови за превозника у
погледу возила, врсте повремених превоза, као и контролна документа која су уредена
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важећим законом нису у складу са условима које треба да испуне превозници и држава
Србија да би приступила Интербус споразуму.
2. Циљеви који се доношењем закона постижу
Циљеви који се доношењем овог закона постижу произашли су из циљева који су
постављени стратешким документима Владе:
- Стратегија Владе оријентисана је на процес европских интеграција ради бржег
стицања статуса пуноправног члана ЕУ и определила је економску политику за наредни
средњорочни период. Општи оквир економске политике за период од 2015. до 2017.
године утврђен је развојим документима Владе као што су: Споразум о стабилизацији и
придрживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије са друге стране, као и Национални програм за усвајање правних
тековина Европске уније (2013-2016).
- Фискалном стратегијом за 2015. са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
(„Службени гласник РС“ број 15/15) јачање пореске дисциплине је дефинисано као један
од основних циљева фискалне политике, која подразумева побољшање система наплате
пореза и смањење сиве економије;
- Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“ број 57/08)
као кључне националне приоритете Републике Србије чије испуњење ће у највећој мери
омогућити остварење визије одрживог развоја до 2017. године одређује:
1) чланство у ЕУ. Да би остварила ово своје основно стратешко-политичко
опредељење Република Србија мора да оствари развој тржишне економије која може да се
суочи с притиском конкуренције унутар ЕУ и усаглашавање с правним тековинама ЕУ и
преузимање обавеза које проистичу из тог чланства,
2) развој конкурентне тржишне привреде (за шта је потребно обезбедити нпр.
промовисање предузетништва),
3) развој и образовање људи и повећање запошљавања (за шта је потребно остварити
нпр. улагање у знање путем квалитетног, ефикасног и практично применљивог
образовања),
4) обезбеђење адекватног квалитета и нивоа услуга. Данас је доминантна економска
делатност трећи сектор, односно сектор услуга. Упоредо с повећањем броја економских
субјеката, посебно захваљујући ширењу трећег сектора и утицају информација и знања,
повећава се општа конкуранција и конкурентност у привреди и друштву.
Циљеви одрживог развоја у сектору саобраћаја обухватају пре свега подизање
квалитета саобраћајних услуга и јачање спољне димензије тржишта – транзитног
саобраћаја, извоза и увоза робе и услуга.
- Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији и Акционим планом за реализацију ове
стратегије („Службени гласник РС“ број 4/08) утврђено је стање у области друмског
транспорта, успостављен концепт развоја друмског транспорта, дефинисани дугорочни и
орочени циљеви развоја тог транспортног система и акциони план за њихову реализацију,
дате смернице за доношење одлука државним органима, а имајући у виду потребу за
одрживим развојем друмског транспорта у Републици Србији.
Основни концепт стратегије одређен је дугорочним циљем – чланством у ЕУ који
је Република Србија поставила као свој стратешки и национални интерес.
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Друмски транспорт у Републици Србији представља динамичан и доминантан вид
саобраћаја који учествује са око 80% у укупном обиму превезеног терета, односно са око
74% у укупном броју превезених путника. Привредни субјекти који обављају друмски
транспорт, а који су били у друштвеној својини су углавном приватизовани и
функционишу у условима слободне конкуренције, а улога државних органа је ограничена
на уређивање ове области у смислу издавања „лиценци“, дозвола за друмски превоз,
надзор итд.
Једна од главних одредница комплементарне транспортне стартегије су измена
прописа. Усклађивање прописа у области транспорта са „Acquis Communautaire” има за
циљ:
1) успостављање оквира за прелаз на систем слободног тржишта са контролисаним
утицајем на моделе управљања транспортном инфраструктуром (структурне реформе),
2) усклађивање домаћих прописа са одређеним прописима ЕУ у погледу
институционално-правне организације регулаторне функције.
У оквиру Ационог плана у реализацији ове стратегије предвиђени су следећи
циљеви и активности:
1) увођење централизованих и хијерархијски успостављених база података за
сектор (саобраћаја),
2) хармонизација и примена прописа ЕУ у сектору транспорта, обезбеђивање
услова за побољшање конкурентности превозника на транспортном тржишту, обављање
постепене и оправдане дерегулације и либерализације транспортног тржишта, јачање
конкурентности домаћих превозника на домаћем и међународном тржишту, унапређење
сарадње између министарства и јединица локалне самоуправе у проналажењу одређених
инструмената регулаторне политике,
3) развијање транспортног система Републике Србије у складу са принципима
одрживог развоја са истовременим обнављањем возног парка домаћих превозника
стимулисањем еколошки прихватљивих технологија транспорта.
Сходно стратешким циљевима основни циљеви доношења новог закона, јесу:
- усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске Уније,
- сузбијање „сиве економије“, сузбијање нелојалне конкуренције на саобраћајном
тржишту,
- веће запошљавање у привредној делатности јавног превоза,
- заштита корисника превоза и
- обезбеђивање квалитетније услуге превоза.
Поред наведених циљева, а имајући у виду проблеме који су одређени, битни
циљеви доношења новог закона су и:
- спречавање злоупотребе доминантног положаја пружалаца станичних услуга на
релевантном тржишту и континуирано пружање станичних услуга,
- заштита превозника који обављају линијски превоз од неадекватних одлука
јединица локалне самоуправе у одређивању стајалишта која могу да се користе за
линијски превоз и
- стварање нормативног оквира за приступање ИНТЕРБУС споразуму.
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3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења
акта?
Имајући у виду проблеме који су настали у примени важећих закона и наведене
стратешке циљеве Владе разматране су следеће могућности:
1) немењање важећих Закона још на почетку је одбачено као могућност због тога
што за већину проблема не постоје законска решења и потребно је извршити
усаглашавање са прописима ЕУ. У оквиру разматрања ове могућности анализиране су
досадашње активности које је спроводила међуресорна група формирана 2013. године за
сузбијање „сиве економије“ у области превоза, које нису дале жељене резултате, те је
оцењено да су неопходна нова законска решења;
2) мењање важећег Закона о превозу у друмском саобраћају и Закона о
међународном превозу у друмском саобраћају такође је одбачено као могућност, због тога
што је превоз путника у друмском саобраћају уређен у два акта, а поред решавања
проблема насталих у њиховој примени потребно извршити и усаглашавање са прописима
ЕУ чиме би се у потпуности изменила концепција важећих закона, а не би се постигли
жељени ефекти.
Разматрајући наведене могућности, а имајући у виду да је Република Србија као
стратешки циљ одредила усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске
уније изабрана је опција доношења новог закона као најбоље решење. Такође је утврђено
да се усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске уније не може извршити
доношењем подзаконских аката.
4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема?
Анализом одређених проблема утврђено је да њихово решавање захтева нова
законска решења, обзиром на то да у важећим законима није предвиђен начин за њихово
решавање, као и да је неопходно усклађивање домаћег законодавства са прописима
Европске уније, као и да би измена постојећих решења била у супротности са важећим
законским решењима, те је оцењено да је доношење акта најбољи начин за решавање
проблема. Законска решења чију садржину и обим није могуће остварити изменама и
допунама важећих закона су:
1. Нацртом закона прописани су нови услови за привредне субјекте који могу да
обављају домаћи превоз у друмском саобраћају и то: услов у погледу пословног угледа,
финансијске способности, професионалне оспособљености, услов у погледу возача и
услов у погледу стварног и стабилног седишта. Сви наведени услови, осим услова у
погледу возача преузети су из прописа Европске уније и то: Уредба (ЕЗ) број 1071/2009
Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. године, Уредба (ЕЗ) број 1073/2009
Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. године и Уредба (ЕЗ) број 361/2014
Европског парламента и Савета од 9. априла 2014. године.
Циљ прописивања услова у погледу пословног угледа јесте да се онемогући
приступ делатности обављања јавног превоза путника привредним субјектима и лицима
која су ангажована на пословима управљања превозом код тих привредних субјеката ако
су кажњавана, односно осуђивана за привредне преступе и прекршаје и кривична дела у
областима које су од утицаја на безбедно и сигурно обављање превоза путника.
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Циљ прописивања услова у погледу финансијске способности јесте да привредни
субјекти у обављању делатности превоза путника располажу минимумом финансијских
средстава неопходних за отпочињање и обављање делатности.
Циљ прописивања услова у погледу професионалне оспособљености јесте да лице
одговорно за превоз има потребна знања за управљање превозом.
Циљ прописивања услова у погледу стварног и стабилног седишта јесте да се
обезбеди да привредни субјекти имају пословне просторије у којима се чувају документи
битни за обављање делатности јавног превоза и који су доступни лицима овлашћеним за
вршење надзора над применом закона.
Циљ прописивања услова у погледу возача је кадровска оспособљеност привредног
субјекта којом се доприноси пружању квалитетније услуге превоза и повећању општег
нивоа безбедности саобраћаја на путевима, као и повећање запослености у обављању ове
привредне делатности.
2. Нацртом закона прописани су нови услови за привредне субјекте који могу да
обављају међународни превоз у друмском саобраћају и то: услов у погледу пословног
угледа и услов у погледу стварног и стабилног седишта који су прописани из истих
разлога и циљева као и за обављање домаћег превоза, а који су напред наведени.
У нацрту закона нема услова у погледу претходног обављања одговарајуће врсте
домаћег превоза у трајању од три године који је предвиђен важећим законом којим се
уређује међународни превоз путника у друмском саобраћају чиме се омогућава приступ
делатности међународног превоза знатно већем броју привредних субјеката и стварају
могућности за подстицање конкуренције.
Нацртом закона уведени су предузетници као привредни субјекти који могу да
обављају све врсте домаћег и међународног превоза путника за разлику од важећих
прописа према којима предузетници нису могли да обављају ниједну врсту међународног
превоза, нити домаћи линијски превоз чиме се омогућава приступ делатности јавног
превоза путника знатно већем броју привредних субјеката и стварају могућности за
подстицање конкуренције.
3. У Нацрту закона предвиђено је решење којим се дефинише јавни превоз који је
овим законом забрањен, чиме се стварају законски предуслови за сузбијање „сиве
економије“ у обављању јавног превоза путника.
Такође је предвиђено инспекцијско овлашћење искључења путничког возила,
односно аутобуса који се користи у обављању јавног превоза који је овим законом
забрањен и то на начин да ову инспекцијску меру могу да предузму републички инспектор
за друмски саобраћај, овлашћено лице аутономне покрајине и овлашћено лице општинске,
градске управе, односно управе Града Београда, чиме се обезбеђују инструменти за
елиминисање са тржишта лица која нелегално обављају јавни превоз и остварује заштита
превозника који законито обављају јавни превоз путника.
4. Нацртом закона дефинисана је делатност пружања станичних услуга, омогућено
је предузетницима да обављају ову делатност и прописана лиценца за обављање
делатности пружања станичних услуга. Прописан је услов да привредни субјекти који
могу да обављају делатност пружања станичних услуга морају да имају у власништву
аутобуску станицу. Важећи закон којим се уређује домаћи превоз путника омогућава да
власник аутобуске станице закључивањем уговора о закупу са другим привредним
субјектима објекат даје на коришћење за пружање станичних услуга. У пракси се често
дешавало да су се, из пословних односа власника и закупца, отварале парнице и управни
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спорови ради утврђивања ко има право пружања услуга на том објекту. Последице
наведеног су неизвршавање обавеза пружалаца услуга прописаних законом, ометање
превозника у законитом обављању превоза, ометање обављања градског и приградског
превоза, као комуналне делатности, у чијем се обављању користи аутобуска станица,
неизмиривање новчаних обавеза насталих продајом возних карата у име и за рачун
превозника и несигурност путника у коришћењу услуге превоза. Такође је прописан и
услов да привредни субјект да би обављао делатност пружања станичних услуга мора да
има измирене новчане обавезе према домаћим превозницима на начин прописан законом
којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Прописивањем наведених услова спречава се несавесним привредним субјектима
приступ обављању делатности пружања станичних услуга.
Нацртом закона није прописано одузимање лиценце пружаоцу станичних услуга
зато што је пружање станичних услуга на аутобуским станицама услов за законито
обављање линијског превоза путника, а аутобуске станице, као саобраћајни објекат у
функцији обављања линијског превоза путника, су основни елемент реда вожње по коме
се обавља линијски превоз чиме се обезбеђује несметано обављање линијског превоза.
Нацртом закона је прописано да Влада на предлог министарства надлежног за
послове саобраћаја прописује начин утврђивања највише цене станичне услуге. Овим
решењем онемогућавају се пружаоци станичних услуга да злоупотребљавају доминантан
положај на релевантном тржишту.
5. Нацртом закона којим се уређује овлашћење јединице локалне самоуправе да
својом одлуком одређује стајалишта која могу да се користе за одређену врсту линијског
превоза дата су решења којима се онемогућава неадектавно коришћење овлашћења, а
посебно спречава да се изменама и допунама, односно стављањем ван снаге одлука битно
мењају редови вожње у међумесном превозу, поготово код предлагања редова вожње, као
и за редове вожње чија се важност продужава.
6. Нацртом закона забрањено је превознику на чије пословно име је регистрован
ред вожње закључивање уговора о заједничком обављању међумесног превоза са другим
превозницима по том реду вожње. Важећим прописима којима је овакав начин обављања
међумесног превоза дозвољен отежана је примена одредаба прописа којима су уређени
поступци регистрације и поступци брисања редова вожње што за последицу има бројне
управне спорове по тужбама поднетим на решења овог министарства о упису реда вожње
у регистар, као и на решења о брисању реда вожње, односно полазака из регистра.
Овим уговорима превозници су пред законом чинили невидљивим и нејасним ко је
од превозника дужан да обавља превоз по том реду вожње и коме треба брисати ред
вожње. Наведени уговори били су коришћени за избегавање прописаних обавеза
превозника у обављању превоза, а подношењем тужби нису прихватали ни одлучивање о
њиховим правима и обавезама у решењима о регистрацији и брисању реда вожње.
У већини случајева закљученим уговорима у суштини се обављала „трговина
редовима вожње“. Овим решењем постиже се законито решавање о правима и обавезама
превозника у примени одредаба закона којима се уређује регистрација и брисање редова
вожње.
7. Нацртом закона дата су нова решења која се односе на ред вожње у међумесном
превозу. Предвиђено је да се редови вожње региструју са роком важења од пет година за
разлику од важећег прописа у коме је ред вожње регистрован и оверен на рок од једне
године и омогућена је измена регистрованог реда вожње у року важења у смислу смањења
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броја полазака, броја стајалишта и аутобуских станица и режима обављања превоза на
линији који су унети у ред вожње.
Овим решењима уклањају се административна ограничења у обављању делатности
међумесног превоза, као и да превозници, у складу са својим пословним одлукама, врше
измене у регистрованом реду вожње што им важећим прописима није било дозвољено,
односно да планирају обављање превоза на линији према потребама корисника превоза.
8. Нацртом закона предвиђено је да, у случају да превозник престане да обављања
превоз према регистрованом реду вожње због престанка важења лиценце или брисања
реда вожње из регистра, Министарство одређује превозника који ће привремено обављати
међумесни превоз по том реду вожње до регистрације реда вожње у наредном
регистрационом поступку.
Овим решењем обезбеђује се да корисници превоза не остану без превоза на
релацији на којој постоји потреба за превозом, чиме се спречава да се на релацијама на
којима је превозник престао да обавља превоз из наведених разлога укључе лица која
немају право да обављају превоз по том реду вожње, односно спречава се појава „сиве
економије“.
9. Нацртом закона предвиђен је путни лист као контролни документ у обављању
домаћег ванлинијског превоза и прописани су услови и поступак издавања путног листа
као појединачног документа књиге путних листова о којој министарство води евиденцију.
Овим решењем се превозници који обављају ванлинијски превоз спречавају да
обављају друге врсте јавног превоза за које не испуњавају законом прописане услове чиме
се сузбија „сива економија“ у обављању јавног превоза путника и нелојална конкуренција
на тржишту домаћег линијског превоза.
10. Нацртом закона је предвиђено да такси возач не може бити лице које је
кажњавано на казну затвора дужу од две године за кривична дела која имају негативног
утицаја на обављање делатности, као и да је такси возач дужан да изда рачун кориснику
превоза за извршену услугу превоза чиме се постиже заштита корисника превоза и
повећава квалитет такси услуге.
11. Нацртом закона предвиђено је да се у међународном превозу путника могу
користити само аутобуси који су произведени после 1.10.1993. године. Овим решењем
елиминишу се са саобраћајног тржишта старији аутобуси који су у пракси домаћи
превозници користили за стицање права на издавање дозвола на основу којих је превоз
обављао најчешће само страни превозник, а наведеним возилима домаћих превозника није
се обављао међународни превоз.
Применом овог решења обезбедиће се већи квалитет услуге у међународном
превозу будући да се превоз обавља на дужим релацијама.
12. Нацртом закона предвиђено је да се у обављању међународног линијског
превоза путника могу ангажовати подвозари, који као имаоци дозволе морају испуњавати
услове предвиђене за превозника у међународном превозу чиме се постиже да, у случају
када домаћи превозник носилац дозволе нема довољних капацитета за повећани обим
превоза, ангажује другог домаћег превозника да у његово име и за његов рачун обавља
линијски превоз. Решења су преузета из напред наведених прописа Европске уније.
13. Нацртом закона је предвиђено да Министарство решава по пријему захтева
домаћег превозника за успостављање нових линија у међународном превозу за разлику од
важећих прописа којима се о поднетим захтевима решава само у прописаном периоду у
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току календарске године. Тиме се постиже да домаћи превозници имају могућност да
своје пословање ускладе са потребама тржишта без административних ограничења.
14. Нацртом закона је извршена подела повременог превоза у међународном
превозу у складу са ИНТЕРБУС споразумом и предвиђен путни лист као контролни
документ у обављању међународног ванлинијског превоза, као и прописани услови и
поступак за издавање путног листа као појединачног документа књиге путних листова о
којој министарство води евиденцију чиме се превозници који обављају ванлинијски
превоз спречавају да обављају друге врсте јавног превоза за које не испуњавају законом
прописане услове. Наведеним решењем сузбија се „сива економија“ у обављању јавног
превоза путника и нелојална конкуренција на тржишту међународног линијског превоза, а
уједно се ствара нормативни оквир за приступање ИНТЕРБУС споразуму.
15. Нацртом закона предвиђене су административне мере које предузима
Министарство на захтев надлежних органа других држава у случајевима када домаћи
превозници незаконито обављају међународни превоз на територији тих држава. Овим
решењем обезбеђује се спровођење билатералних споразума у области превоза у
друмском саобраћају и обезбеђује виши ниво законитог обављања међународног превоза у
сарадњи са надлежним органима других држава.
16. Нацртом закона предвиђена је обавеза подношења захтева привредних
субјеката који врше међународни превоз за сопствене потребе за уписивање у регистар
који води Министарство. Овим решењем се лица која врше превоз за сопствене потребе
спречавају да под видом превоза за сопствене потребе обављају јавни превоз и сузбија се
„сива економија“ у обављању јавног превоза путника и нелојална конкуренција на
тржишту међународног ванлинијског превоза. Решења су преузета из напред наведених
прописа Европске уније.
5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону?
Решења дата у Нацрту закона ће директно утицати на следеће субјекте:
- домаћи превозник
- лице одговорно за превоз
- страни превозник
- такси возач
- привредни субјекти који обављају делатност пружања станичних услуга
- привредни субјекти који обављају превоз за сопствене потребе
Решења дата у Нацрту закона ће индиректно утицати на следеће субјекте:
- путници
- министарство надлежно за послове саобраћаја
- министарство надлежно за послове граничне полиције
- министарство надлежно за послове царине
- орган аутономне покрајине надлежан за послове саобраћаја
- орган локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја
- Привредна комора Србије
- лице овлашћено за инспекцијски надзор
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Домаћи превозник, као примарни субјекат регулације, имаће обавезе да у
прописаним роковима усклади своје пословање са решењима датим у Нацрту закона тако
што је потребно да испуни услове за добијање лиценце за превоз. С тим у вези, потребно
је да домаћи превозник предузме следеће радње:
- да одреди, односно запосли лице одговорно за превоз које испуњава законом
прописане услове;
- да обезбеди капитал или резерве, односно обавезна финасијска средства у износу
прописаном законом;
- да обезбеди аутобусе у власништву или у лизингу, који задовољавају техничке
услове прописане законом;
- да запосли одређен број возача;
- да обезбеди стварно и стабилно седиште.
С обзиром на то да су важећа законска решења за домаћег превозника прописивала
обавезу да испуни неке од наведених услова, у зависности од врсте јавног превоза који је
обављао, неће сви домаћи превозници морати да изврше све наведене радње.
Све наведене радње мораће да предузму само привредни субјекти који отпочињу са
обављањем делатности јавног превоза путника.
Такође, домаћи превозник имаће обавезе да у међумесном превозу у прописаним
роковима поднесе захтев за усклађивање својих редова вожње са даљинаром и закључи
споразум којим ће утврдити међусобну поделу полазака односно режима обављања
превоза.
Позитивни утицаји законских решења огледаће се у:
- могућности да домаћи превозник врши измене и успоставља нове линије у складу
са својом пословном политиком без административних ограничења,
- обезбеђивању сигурности у обављању линијског превоза кроз решење којим се
једницама локалне самоуправе ограничава могућност измене одлуке о аутобуским
стајалиштима,
- смањењу трошкова за регистрацију редова вожње јер је продужен рок важења
регистрованог реда вожње са једне на пет година,
- већој могућности наплате у законском року прихода остварених од продаје
возних карата на аутобуским станицама,
- смањењу трошкова за коришћење станичних услуга,
- могућности увођења подвозара на међународним аутобуским линијама ако има
потребу за ангажовањем превозника који би обављао превоз у његово име и за његов
рачун.
Нова решења дата у Нацрту закона утицаће и на лица која имају намеру да
обављају послове управљања превозом тако што ће иста имати обавезу да испуне услове
прописане Нацртом закона која ће у одређеним случајевима подразумевати и полагање
испита о професионалној оспособљености.
Нова решења дата у Нацрту закона утицаће и на страног превозника тако што на
територији Републике Србије неће моћи да обавља превоз аутобусима произведеним пре
01.10.1993. године. Такође, предвиђења је могућност да се страном превознику одузме
дозвола за линијски превоз уколико не одржава поласке у одређеном проценту па ће исти
бити у обавези да, у складу са тим, организује линијски превоз који му је одобрен.
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Нова решења дата у Нацрту закона утицаће и на осуђивана лица која су такси
возачи, јер неће моћи да обављају послове такси возача док не престану правне последице
осуде.
Нова решења дата у Нацрту закона утицаће и на привредне субјекте који обављају
делатност пружања станичних услуга тако што ће, у циљу испуњавања услова за издавање
лиценце, бити дужни да:
- обезбеде власништво над објектом аутобуске станице,
- измире новчане према домаћим превозницима,
- да обезбеде одговорно лице са прописаним пословним угледом.
Такође, пружалац станичних услуга неће моћи да слободно формира цену
станичне услуге већ у складу са категоријом аутобуске станице.
Очекује се да ће решења дата у Нацрту закона имати позитиван утицај на све
привредне субјекте који на законит начин обављају јавни превоз путника и пружају
станичне услуге, у смислу повећања обима превозних услуга и оптималног коришћења
превозних капацитета.
Повећање броја путника позитивно ће утицати и на пословање дела привреде која
је у вези са обављањем делатности јавног превоза путника, као и оног дела привреде која
користи услуге превоза.
Такође, решења дата у Нацрту закона ће директно утицати на рад Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства финансија-Управа царине,
надлежне органе аутономне покрајине, општинске и градске управе, односно управе Града
Београда.
Нова решења дата у Нацрту закона којим је предвиђено упис у регистар
привредних субјеката који обављају међународни превоз за сопствене потребе утицаће на
исте тако што ће бити дужни да поднесу захтев за упис у наведени регистар и да у
обављању превоза у аутобусу поседују потврду о упису у исти.
Нова решења дата у Нацрту закона којима се на другачији начин уређују услови за
приступ делатности превоза и уводе нови услови, као што је пословни углед превозника,
имаће позитиван утицај на путнике, као кориснике превоза на тај начин што ће услуга
превоза бити сигурнија и квалитетнија, обзиром да је предвиђено одузимање лиценце за
превознике који су више пута кажњени за тежи прекршај, односно привредни преступ.
Такође, решења дата у Нацрту закону ће спречити нелегално обављање делатности
домаћег и међународног превоза путника што ће позитивно утицати на пословање
превозника који на законит начин обављају ту делатност.
Утицај решења датих у Нацрту закона на органе државне управе: министарстава
надлежних за послове саобраћаја, за послове граничне полиције и за послове царине,
органа аутономне покрајине надлежног за послове саобраћаја, као и органе локалне
самоуправе надлежне за послове саобраћаја огледа се у обавезама да предузму радње за
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извршавање прописаних овлашћена. Посебан утицај решења дата у Нацрту закона имаће
на овлашћена лица аутономне покрајине и општинске, градске управе, односно управе
града Београда обзиром да су им дата нова овлашћења у вршењу надзора у циљу
сузбијања „сиве економије“.

6. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди
(нарочито малим и средњим предузећима)
Примена закона домаћим превозницима, који су највећем броју мала и средња
предузећа, створиће две врсте трошкова:
а)трошкови који се односе на плаћање административних такси:
- трошкови који се односе на плаћање административних такси, а који ће
заменити административе таксе које су превозници били дужни да плаћају према важећим
законским решењима,
- трошкови административне таксе које су дужни да плаћају због
усклађивања пословања са новим законским решењима. Наиме овим законом створиће се
трошкови за све превознике који већ обављају делатност домаћег и међународног превоза
путника, јер уверења, дозволе, решења и потврде издате до дана почетка примене новог
закона важе до истека рока на који су издати, а уверења, дозволе, решења и потврде које
су издате без рока важења престају да важе истеком рока од годину дана од дана почетка
примене овог закона,
- трошкови за све превознике који обављају делатност домаћег и
међународног ванлинијског превоза путника који се односе на плаћање прописане
републичке административне таксе за издавање књиге путних листова.
б) трошкови пословања домаћих превозника неће се знатно увећати из разлога што
решењима датим у Нацрту закона је предвиђен само трошак за стицање сертифаката о
професионалној оспособљености лица одговорног за превоз, који предвиђа трошкове у
висини административне таксе за издавање сертификата, као и висину трошкова полагања
испита.
Овим законом створиће се и трошкови за привредне субјекте који врше превоз за
сопствене потребе у међународном превозу јер је предвиђено издавање потврде о упису
у регистар привредних друштава, других правних лица и предузетника који врше превоз
међународни превоз за сопствене потребе за који ће бити прописана републичка
административна такса.
Овим законом створиће се и трошкови за привредне субјекте који пружају
станичне услуге за уградњу уређаја за видео надзор на перонима.
Решења дата у Нацрту закона неће створити директне трошкове грађанима,
односно корисницима превоза, а не очекује се ни повећање трошкова за плаћање услуге
превоза, због тога што се не очекује повећање цене превоза.
7. Да ли су позитивне последице такве да оправдавају трошкове које ће он
створити?
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Наведени трошкови који се односе на плаћање административних такси нису нови
јер су превозници били дужни да их плаћају и према важећим законским решењима и то:
- административну таксу за издавање решења о отпочињање и обављање јавног превоза
путника у друмском саобраћају,
- трошкове постука утврђивања испуњености прописаних услова отпочињање и обављање
јавног превоза путника,
- административну таксу за издавање решења о упису у регистар редова вожње у
међумесном превозу у друмском саобраћају,
- трошкове постпука регистрације и овере реда вожње у међумесном превозу,
- трошкове поступка утврђивања испуњености прописаних услова за рад аутобуских
станица,
- административну таксу за издавање уверења о оспособљености за обављање
међународном јавног превоза путника у друмском саобраћају,
- административну таксу за издавање дозвола за линијски превоз и оверу реда вожње и
ценовника,
- административну таксу за издавање дозвола за ванлинијски превоз,
- административну таксу за решење о одобреном реду вожње,
- административну таксу за решење о трајном обустављању или привременом прекиду
међународног линијског превоза).
С тим у вези, ови трошкови нису нови и неће повећати трошкове пословања
превозника.
Трошкови републичке административне таксе које су дужни да плаћају због
усклађивања пословања са новим законским решењима, а које ће имати домаћи
превозници су следећи:
- плаћање административне таксе за издавање лиценце за превоз имаће превозници који
обављају међународни превоз, јер ће престати да важи уверење о оспособљености за
обављање међународном јавног превоза путника у друмском саобраћају,
- плаћање административне таксе за издавање лиценце за превоз имаће превозници који
обављају домаћи ванлинијски превоз, јер ће престати да важи решење о отпочињању и
обављању јавног ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају,
- плаћање административне таксе за издавање сертификата о професионалној
оспособљености.
Сходно наведеном, све трошкове административне таксе које су дужни да плаћају
због усклађивања пословања са новим законским решењима неће имати сви превозници и
неће значајно утицати на трошкове пословања превозника јер се лиценца за превоз издаје
са роком важења од 10 година, док сертификат о професионалној оспособљености нема
рок важења.
Трошкови прописане републичке административне таксе за издавање књиге путних
листова су трошкови свих превознике који обављају делатност домаћег и међународног
ванлинијског превоза путника, с тим што превозници који обављају међународни
ванлинијски превоз већ имају трошкове набавке прописаних образаца путног листа најмање два примерка за сваку вожњу, а износ трошкова таксе неће бити знатно већи, у
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односу на постојећи трошак, јер се издаје књига од 50 листова која се користи за 25
вожњи.
Наведене трошкове за стицање сертификата о професионалној оспособљености
лица одговорног за послове управљања превозом, који се односе на висину трошкова
полагања испита, неће имати сви превозници зато што су законским решењима
предвиђени услови за ослобађање од полагања испита лица које:
1) има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на
основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које су у погледу
права која из њих произлазе изједначене са мастер академским студијама у области
инжењерства друмског саобраћаја;
2) има најмање пет година радног искуства на пословима управљања превозом
путника у друмском саобраћају и стечено високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а
које су у погледу права која из њих произлазе изједначене са мастер академским
студијама;
3) има завршену средњу школу у трогодишњем, односно четворогодишњем
трајању за подручје рада саобраћаја, машинства, односно електротехнике и најмање пет
година радног искуства на пословима управљања превозом путника у друмском
саобраћају испуњава.
С обзиром на то да највећи број превозника има запослено лице одговорно за
превоз у периоду дужем од пет година, јер је важећим законским решењима којима је
уређен међународни превоз, већ предвиђено да лице има завршену средњу школу у
трогодишњем, односно четворогодишњем трајању за подручје рада саобраћаја,
машинства, односно електротехнике, овај трошак неће имати превозници који имају
одобрење за обављање међународног превоза. Тренутно има 168 домаћих превозника који
имају одобрење за обављање међународног линијског и ванлинијског превоза и 178
домаћих превозника за обављање међународног ванлинијског превоза. Од 186
регистрованих за обављање домаћег линијски превоза преко 90% има одобрење за
обављање међународног превоза, па ни они неће имати наведени трошак.
Имајући у виду корист од стицања знања и вештина потребних за лице које врши
послове управљања превозом у привредном субјекту који обавља делатност јавног превоза
путника, за опстајање, али и успех на тржишту превозника, оцењено је да ће његова добит
бити већа од трошкова за стицање сертификата о стручној оспособљености одговорног
лица. Илустрације ради, наводи се да су поједине казне за превознике уколико не поштују
АЕТР конвенцију (Конвенција о времену рада и одморима возача у међународном
транспорту) крећу од 1 500 евра до неколико хиљада евра. Такође, непознавање закона о
раду, прописа којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, непознавање
финансијских обавеза и слично, превозника коштају и по неколико хиљада евра.
Министарство надлежно за послове саобраћаја у праћењу стања у области
међународног превоза путника утврдило је да због недостатка свести или због
непознавања прописа домаћи превозници који обављају међународни превоз путника
често плаћају казне због којих уместо очекиване добити од обављеног превоза најчешће
имају губитак.
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Ако се трошкови полагања стручног испита за стицање сертификата о стручној
оспособљености одговорног лица упореде са износима плаћених новчаних казни за
привредне преступе и прекршаје установљене овим законом и прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима, неспорно је да је само један износ наплаћене
казне за извршени прекршај односно привредни преступ у највећем броју случајева већи
од висине трошкова који ће бити прописани за полагање стручног испита.
Према томе, висина трошкова полагања стручног испита за стицање сертификата о
стручној оспособљености одговорног лица била би у сразмери са коришћу коју би
остварио превозник чије је одговорно лице стекло неопходна знања за успешно обављање
послова управљања превозом.
Позитивни ефекти решавањем проблема административних ограничења у
поступку одобравања линијског превоза путника огледају се у смањењу директних
трошкова пословања.
Наиме, из анализе структуре трошкова пословања превозника који обављају
међумесни превоз које је урадило репрезентативно пословно удружење Србијатранспорт
Београд, (која приказана у Пилогу 1.) се види да у укупним трошковима пословања
превозника таксе и накнаде учествују са 1,05% и да трошкови административних такси
предвиђених овим Нацртом закона неће значајно утицати на пословање превозника.
Са друге стране највеће учешће у трошковима са 48% имају трошкови горива и
зарада и смањење ових трошкова ће имати највећи позитиван ефекат на пословање.
Смањење ових трошкова обезбеђено је одредбама Нацрта закона којима се решава
проблем административних ограничења у поступку одобравања линијског превоза
путника јер ће превозници моћи у сваком тренутку, сходно својим потребама и пословној
политици, као и захтевима тржишта да изврше измене на редовима вожње, а не једном
годишње како је важећим законом прописано. Према важећим прописима превозници су
морали да одржавају све поласке из реда вожње, као и из свих станица и када то није
економски оправдано, јер прекидом обављања превоза губе право на полазак. У овим
нерентабилним вожњама најважнији трошкови су трошкови горива и трошкови
ангажовања возача, те ће избегавањем нерентабилних вожње нестати ови непотребни
трошкови, који су узимајући у обзир наведену структуру трошкова веома велики.
Решавањем проблема „сиве економије“ на саобраћајном тржишту очекује се
повећање добити превозника услед пораста броја превезених путника. Наиме, путници
који сада користе услуге субјеката који немају својство превозника користиће услуге
легалних превозника, што ће позитивно утицати на пословање превозника и повећан
прилив средстава у буџет Републике Србије услед бољег пословања овог дела привреде. У
анализи које је урадило репрезентативно пословно удружење Србијатранспорт Београд
(која је приказана у Пилогу 2.) као учесник међуресорне група за сузбијање „сиве
економије“ формиране 2013. године оцењено је да је учешће „сиве економије“ изузетно
велико и да ће, чак и делимично решавање овог проблема, имати знатан позитиван ефекат
на пословање превозника.
Подаци Сектора за инспекцијски надзор овог министарства показују да је у оквиру
4747 редовних и 3832 ванредна инспекцијска прегледа у току 2014. године, односно да је
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од укупно 8579 прегледа, утврђено незаконито обављање превоза у 4962 случаја и да су
предузете различите инспекцијске мере, између осталих и мера искључења возила којим
се обављао превоз. Наведени подаци показују да се 57, 8% превоза, од укупно 8579
контролисаних превоза обављало супротно одредбама којима је уређен начин обављања
јавног превоза. У оквиру наведеног броја прегледа предузета је мера искључења из
саобраћаја 634 возила. Имајући у виду да превозници нису могли да користе возила која
су искључена из саобраћаја у трајању од пет, односно 10 дана, у току 2014. године
изгубљено је више од 3170 аутодана. Негативна последица незаконитог рада превозника,
у ових 634 случаја искључења возила из саобраћаја, је и кашњење путника јер се исти
искрацавају из искључених возила на најближу аутобуску станицу, одакле даље
настављају превоз, што је битно смањило и квалитет услуге која се пружа путницима.
Поред изнетих ефеката очекује се да ће нова и унапређена решења утицати да број
искључења возила из саобраћаја буде знатно мањи, што ће довести до смањења трошкова
пословања превозника.
Према подацима из АПР-а број запослених у делатности превоза путника у 2013.
години је 22.297. Очекује се да решења дата у Нацрту закона којима се на другачији начин
уређују услови за приступ делатности, на тај начин што се омогућава да и предузетници
обављају домаћи линијски превоз, као и међународни превоз, позитивно утицати на
повећање броја запослених у овој грани привреде.
Потребно је имати у виду и чињеницу да је примена закона одложена две године од
дана ступања на снагу, тако да ће ови трошкови превозника бити одложени за тај период.

8. Да ли Закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и
тржишну конкуренцију
Уређење саобраћајног тржишта применом овог закона подстиче привредне субјекте
да легално послују на саобраћајном тржишту домаћег и међународног друмског превоза,
као и тржишну конкуренцију између превозника у тој грани саобраћаја.
Овим законом у међународном линијском и ванлинијском превозу путника уводе
се на тржиште предузетници којима према важећем закону није било дозвољено обављање
ове привредне делатности.
Такође се у домаћем линијском превозу путника уводе на тржиште предузетници
којима према важећем закону није било дозвољено обављање ове привредне делатности.
Надаље, овим законом подржава се тржишна конкуренција на тај начин што се
решењима датим у овом закону ублажавају услови које превозници у међународном
превозу морају да испуне у погледу техничке опремљености у смислу да се прималац
лизинга аутобуса сматра власником.
Услов у погледу периода претходног обављања одговарајуће врсте јавног превоза у
домаћем превозу који се односи на издавање лиценце за међународни превоз је укинут.
Поред изнетог, тржишна конкуренција подржана је, у обављању међународног линијског
превоза, и укидањем услова којим се захтевало да превозник има у власништву број
аутобуса који одговара броју линија на којима обавља превоз.
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Укинуто је и ограничење за превозника који обавља међународни линијски и
ванлинијски превоз да не може имати у закупу већи број аутобуса од броја аутобуса које
има у власништву.
Тржишна конкуренција у обављању међународног линијског превоза подржана је
тиме да домаћи превозници имају могућност да своје пословање ускладе са потребама
тржишта, а не са административним ограничењима, на тај начин што Министарство не
решава о поднетим захтева домаћег превозника за успостављање нових линија, само у
прописаном периоду у току календарске године, већ по пријему захтева.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону
За решења садржана у Нацрту закона о превозу путника у друмском саобраћају
заинтересоване стране су:
- привредни субјекти (привредна друштва, друга правна лица и предузетници) који
имају намеру да обављају делатност превоза путника у друмском саобраћају,
-привредни субјекти (привредна друштва, друга правна лица и предузетници) који
обављају јавни превоз путника у друмском саобраћају, односно који сходно Закону о
превозу у друмском саобраћају и Закону о међународном превозу у друмском саобраћају
имају одобрење за обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају,
-привредна друштва која сходно Закону о превозу у друмском саобраћају, као
управљачи аутобуских станица пружају станичне услуге у друмском саобраћају, као и
други привредни субјекти који имају намеру да обављају ову делатност,
-привредни субјекти који сходно Закону о превозу у друмском саобраћају имају
одобрење за обављање такси превоза, као и привредни субјекти који имају намеру да
обављају ову делатност,
-надлежни органи аутономне покрајине,
-надлежни органи јединице локалне самоуправе,
-пословна удружења превозника,
-синдикати запослених у јавном превоз и
-корисници превоза.
Привредним субјектима који обављају јавни превоз путника у друмском саобраћају
омогућено је да непосредно учествују у изради Нацрта закона. Решењем министра бр. 01100-00181/2014-23 од 25.6.2014. године образована је радна група за израду Нацрта закона а
за чланове радне групе, поред државних службеника Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, одређени су представници Привредне коморе Србије
(запослени у Привредној комори Србије и запослени у привредним друштвима која
обављају делатност јавног превоза), представници пословних удружења Србијатранспорт
АД Београд, Панонтранспорт Нови Сад и представник Самосталног синдиката запослених
у друмском и градском саобраћају Србије. Одмах по образовању радне групе отпочело се
са радом на изради Нацрта закона и састанци радне групе на којима су учешће узели и
чланови који нису запослени у министарству одржани су 12 пута у месецу јулу и августу
2014. године. Након тога рад на тексту Нацрта закона наставили су чланови радне групе
који су државни службеници у Министарству.
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Такође су у изради Нацрта закона активно учествовали, кроз непосредну сарадњу,
представници градске управе града Београда у чијем делокругу је ауто-такси превоз, с
обзиром да је ауто-такси тржиште на територији града Београда доминантно у односу на
тржиште осталих јединица локалне самоуправе. Са представницима градске управе града
Београда радна група се састала три пута.
Радна група је остварила и непосредну сарадњу са представницима удружења и
синдиката такси возача, кроз четири одржана састанка. У поступку припреме овог закона
Одбор за привреду и финансије донео је закључак 05 Број: 011-12874/2014-1 од 21.
октобра 2014. године о Програму јавне расправе о Нацрту закона о превозу путника у
друмском саобраћају којим је утврђено да се јавна расправа о Нацрту закона спроводи у
периоду од 22. октобра до 11. новембра 2014. године. У оквиру јавне расправе одржан је
4.11.2014. године округли сто у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 15 у
Београду. Округлом столу присуствовали су представници следећих заинтересованих
страна: представници такси удружења, превозника, управљача аутобуских станица,
удружења превозника, надлежних органа АП Војводине, овлашћени инспектори управе
Града Београда, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација и
представници Управе царина Министарства финансија. У оквиру округлог стола
презентован је Нацрт закона, након чега су присутни активно учествовали у расправи.
Сходно упутству датом на округлом столу и Програму јавне расправе, све примедбе,
сугестије и предлоге заинтересоване стране доставиле су у писменој форми Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 и електронским
путем на е- mail адресу: drumski@mgsi.gov.rs.
Текст Нацрта закона, био је објављен на сајту Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе, те је и на тај начин
Нацрт закона био презентован заинтересованој јавности.
По спроведеној јавној расправи примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона, за
које је оцењено да су прихватљиви и да ће допринети побољшању решења предвиђених у
Нацрту закона о превозу путника у друмском саобраћају, у највећој мери имплементиране
су у текст Нацрта закона а исте се односе на: истицање назива на бочним странама
аутобуса, осим пословног имена превозника; истицање кровних ознака на аутобусима и
путничким возилима; на дефинисање јавног превоза који је овим законом забрањен; на
право превозника са лиценцом за ванлинијски превоз да обавља посебан линијски превоз;
професионалне оспособљености као услова за издавање лиценце за превоз; на право лица
одговорног за превоз да може да обавља послове упраљања превозом код више
превозника; на старост аутобуса којима се обавља међународни превоз; на рок за
пријављивање промене података о условима за издавање лиценце; услов поседовања
уређаја за видео надзор на перонима аутобуских станица; услове пословног угледа за
привредна друштва која пружају станичне услуге; на списак путника који се налази у
аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз; дужину казне затвора на коју је
осуђено лице које обавља послове такси возача; уговор о раду такси возача који мора да
се налази у путничком возилу којим се обавља такси превоз; на превоз ручног пртљага у
обављању такси превоза; на начин издавања рачуна кориснику услуге такси превоза; на
период и обим одржавања међународне линије; на истовремено обављање међународне и
међумесне линије, као и на давање овлашћења за вршење инспекцијског надзора
овлашћеном лицу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
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Одређене примедбе и предлози нису прихваћени из следећих разлога:
1. Предлог да се министру да овлашћење за доношење позаконског акта Правилник о Регистару саобраћаја, биће имплементиран у Закон у одредбама
подзаконских аката. Наиме, одредбама Нацрта закона у чл. 24,34, 39, 46, 61, 64, 94, 100,
143, прописана су овлашћења за доношење подзаконских аката о евиденцијама и
регистрима које ће водити Министарство, Привредна комора Србије и јединице локалне
самоуправе. Означеним подзаконским актима, као један од начина вођења тих евиденција
и регистра, прописаће се и објављивање и ажурирање података на званичној интернет
презентацији органа који води евиденције и регистре. Како су чланови радне групе, као
представници привреде, решењем министра овлашћени да учествују у изради
подзаконских аката који ће бити донети на основу овог закона, имаће прилику да
формулишу одредбе правилника у наведеном смислу.
2. Предлог да се у члану 11. Нацрта закона изврши подела међумесног превоза на
основу критеријума дужине релације оцењен је као неоснован.
Наиме, делатност међумесног превоза не може да има карактер комуналне услуге,
као што ни комунална делатност не може да има карактер услуге међумесног превоза,
будући да се ради о битно различитим делатностима, у смислу да је делатност међумесног
превоза делатност која се обавља слободно на тржишту и чија цена се слободно формира у
условима тржишне конкуренције, а да је комунална делатност делатност од општег
интереса за коју се услови, начин и цена услуге уређују Законом о јавним предузећима и
Законом о комуналној делатности.
3. Предлог да се пословни углед као услов за идавање лиценце допуни на тај начин
што ће се број правноснажних пресуда због привредних преступа, односно прекршаја
везати за број возила превозника који обавља превоз, супротан је циљу који је утврђен
Нацртом закону, а то је заштита безбедности саобраћаја на путевима као јавног интереса и
обезбеђивање обављања делатности јавног превоза на законит начин.
Предлог који је дат полази од предпоставке да је угрожавање јавног интереса
потребно у већој мери допустити великим предузећима која обављају делатност јавног
превоза, а не полази од значаја јавног интереса који се одредбама члана 21. Нацрта закона
штити.
4. Предлог да аутобуска станица може бити и у закупу пружаоца станичних услуга
оцењује се као неоснован, посебно имајући у виду да су чланови Радне групе –
представници привреде у току израде Нацрта закона подржавали решење да аутобуска
станица може бити искључиво у власништву пружаоца станичних услуга, из следећих
разлога:
Нацртом закона дефинисана је делатност пружања станичних услуга, омогућено је
предузетницима да обављају ову делатност и прописана лиценца за обављање делатности
пружања станичних услуга. Прописан је услов да привредни субјекти који могу да
обављају делатност пружања станичних услуга морају да имају у власништву аутобуску
станицу. Важећи закон којим се уређује домаћи превоз путника је омогућавао да власник
аутобуске станице закључивањем уговора о закупу са другим привредним субјектима
објекат даје на коришћење за пружање станичних услуга. У пракси се дешавало да су се,
из пословних односа власника и закупца, отварали парнице и управни спорови ради
утврђивања ко има право пружања услуга на том објекту. Последице наведеног су
неизвршавање обавеза пружалаца услуга прописаних законом, ометање превозника у
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законитом обављању превоза, ометање обављања градског и приградског превоза, као
комуналне делатности, у чијем се обављању користи аутобуска станица, неизмиривање
новчаних обавеза насталих продајом возних карата у име и за рачун превозника и
несигурност путника у коришћењу услуге превоза. Такође је прописан и услов да
привредни субјект да би обављао делатност пружања станичних услуга мора да има
измирене новчане обавезе према домаћим превозницима на начин прописан законом
којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Прописивањем наведених услова спречава се несавесним привредним субјектима
приступ обављању делатности пружања станичних услуга.
Нацртом закона није прописано одузимање лиценце пружаоцу станичних услуга
зато што је пружање станичних услуга на аутобуским станицама услов за законито
обављање линијског превоза путника, а аутобуске станице, као саобраћајни објекат у
функцији обављања линијског превоза путника, су основни елемент реда вожње по коме
се обавља линијски превоз чиме се обезбеђује несметано обављање линијског превоза.
Нацртом закона је прописано да Влада на предлог министарства надлежног за
послове саобраћаја прописује начин утврђивања највише цене станичне услуге. Овим
решењем онемогућавају се пружаоци станичних услуга да злоупотребљавају доминантан
положај на релевантном тржишту.
Усвајањем овог предлога наведене негативне појаве би и даље постојале.
5. Предлог да поступак усаглашавања предложених редова вожње у међународном
линијском превозу спроводи Привредна комора Србије није прихваћен из разлога што у
Министарству постоји техничка и кадровска оспособљеност за обављање тог поступка а
који сада спроводи.
6. Предлог да се не донесе решење о забрани додељивања дозвола зато што домаћи
превозник није користио дозволу за ванлинијски превоз је оцењено као неразумевање
одредбе, зато што се коришћење односи на начин утврђен прописом министра, а не на
чињеницу да домаћи превозник није обавио превоз због отказивања корисника превоза.
7. Предлози који се односе на непрецизност инспекцијских овлашћења искључења
возила из саобраћаја у обављању домаћег превоза и инспекцијска мера забране даљег
превожења путника у обављању међународног превоза, оцењен је као неоснован због тога
што је на основу искуства инспекцијских органа оцењено да се ради мери чији су ефекти
највидљивији, те је оцењен да је иста неопходна у сузбијању „сиве економије“.
8. Предлог да се лицима која немају својство превозника забрани улазак и излазак
из земље је у супротности са основним начелима Устава Републике Србије, Глава –
Људска и мањинска права и слободе, члан 39. став 1. слобода кретања, а којим је
прописано да свако има право да се слободно креће и настањује у Републици Србији, да је
напусти и да се у њу врати.
9. Предлог да се члан 13. допуни додавањем става 2. пропивањем да ће се превоз из
става 1. тог члана сматрати неовлашћеним обављањем делатности у смислу члана 353.
Кривичног законика, оцењен је као неоснован, будући да је неовлашћено обављање сваке
делатности кривично дело, а инспектор је активно легитимисан за подношење кривичне
пријаве за неовлашћено обављање делатности јавног превоза.
10. Предлог да се комби возилима наплаћује накнада за сваки прелазак границе
Републике Србије заснован је на слободној оцени предлагача да је 99% лица која
управљају тим возилима у извршењу кривичног дела из члана 353. Кривичног законика, а
оцењено је да ће се другим законским решењима која су предвиђена као средство за
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сузбијање „сиве економије“ постићи жељени ефекти, а да би се предложеним решењем
наметнули трошкови великом броју лица која не учествују у незаконитом обављању
јавног превоза.
11. Предлог да се овим законом дефинише превоз за личне потребе јер се под
видом тог превоза незаконито обавља јавни превоз, није прихваћен јер није предмет
уређивања овог закон, као и због тога што је Нацртом закона дефинисан јавни превоз који
је овим законом забрањен, а као средство за сузбијање „сиве економије“ предвиђена су
одговарајућа инспекцијска овлашћења и заштитне мере које изручу судови лицима која
обављају превоз на овакав начин.
12. Предлог да се јединицама локалне самоуправе одузме овлашћење да прописују
карактеристике такси возила оцењен је као неоснован, јер је због различитог саобраћаног
тржишта такси превоза неопходно да свака јединица локалне самоуправе има могућност
да пропише карактеристика такси возила у складу са потребама корисника превоза и
могућностима такси превозника.
10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно
што се доношењем Закона намерава
У роковима предвиђеним прелазним и завршним одредбама до дана примене овог
закона, односно појединих одредби закона, донеће се прописи за његово спровођење чиме
ће се обезбедити примена закона у целости. Министар надлежан за послове саобраћаја
прописаће:
1. садржину путног налога, начин издавања и вођења путног налога као и начин
вођења евиденције о издатим путним налозима,
2. изглед и садржину обрасца захтева за издавање лиценце, изглед и садржину
лиценце за превоз и извода лиценце,
3. програм, начин и висину трошкова полагања испита о професионалној
оспособљености,
4. садржину и начин вођења евиденције сертификата о професионалној
оспособљености, као и изглед и садржину обрасца сертификата о професионалној
оспособљености,
5. садржину и начин вођења регистра издатих и одузетих лиценци за превоз и
извода лиценци,
6. изглед и садржину обрасца лиценце за пружање станичних услуга, садржину и
начин вођења евиденције лиценци,
7. садржину и начин вођења регистра издатих лиценци за пружање станичних
услуга,
8. изглед и садржину обрасца и начин вођења евиденције полазака и долазака
аутобуса,
9. ближе саобраћајно-техничке и друге услове за изградњу, одржавање и
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта,
10. садржину обрасца реда вожње, садржину и начин вођења регистра и начин
овере реда вожње у међумесном превозу,
11. услове и поступак усаглашавања предлога реда вожње са регистрованим
редовима вожње у међумесном превозу,
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12. услове и поступак одређивања превозника за привремено обављање
међумесног превоза по регистрованом реду вожње по коме је престало обављање
међумесног превоза,
13. изглед и садржину књиге путних листова, изглед и садржину обрасца путног
листа, као и начин попуњава путног листа,
14. изглед и садржину обрасца захтева за издавање дозволе за линијски превоз за
домаћег превозника, изглед и садржину обрасца дозволе за линијски превоз, садржину и
начин вођења регистра издатих дозвола за линијски превоз,
15. изглед и садржину обрасца реда вожње, поступак и услове усаглашавања
предложених редова вожње,
16. изглед и садржину обрасца извештаја о обављању линијског превоза по
одобреном реду вожње,
17. изглед и садржину књиге путних листова, изглед и садржину обрасца путног
листа, као и начин попуњавања путног листа за домаћег превозника,
18. услове додељивања дозвола за ванлинијски превоз домаћим превозницима и
начин коришћења и раздуживања дозвола за ванлинијски превоз које су размењене са
надлежним органом државе преко чије територије се обавља превоз,
19. изглед и садржину обрасца дозволе за повремени превоз и обрасца дозволе за
наизменични превоз,
20. садржину и начин вођења регистра привредних друштава, других правних
лица и предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе,
21. начин одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је
употребљено за извршење прекрашаја или привредног преступа,
22. изглед и садржину обрасца службене легитимације републичког инспектора за
друмски саобраћај, односно изглед службене значке,
23. изглед, садржину и коришћење службеног одела републичког инспектора за
друмски саобраћај.
До дана примене овог закона Влада ће на предлог Министарства прописати начин
утврђивања највише цене станичне услуге.
Министар надлежан за послове саобраћаја, у сагласности са министром надлежним
за послове граничне полиције, прописаће садржину и начин вођења евиденције о
путничким возилима домаћих и страних регистарских таблица која прелазе државну
границу, а која имају најмање шест места за седење.
Општина, град и град Београд прописе за спровођење овог закона којима се уређује
такси превоз донеће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
До дана примене овог закона Привредна комора Србије прописаће:
1. опште услове пословања аутобуских станица,
2. акт о категоризацији аутобуских станица по претходно прибављеној
сагласности Министарства,
3. опште услове међумесног превоза,
4. даљинар за међумесни превоз.
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Одредбом члана 182. овог закона обезбеђује се, да даном његовог ступања на снагу,
почну да се примењују одредбе чл. 13, 157, 165. и 166. којим су предвиђене мере за
сузбијање „сиве економије“, односно превоза чије је обављање забрањено овим законом,
као и изједначавање домаћих и страних превозника у обављању међународног превоза у
погледу кажњавања за извршене привредне преступе и прекршаје установљене овим
законом.
Имајући у виду да се одредбе које су предвиђене за сузбијање „сиве економије“
примењују даном ступања на снагу Закона, одмах ће се отпочети са праћењем и
евидентирањем предузетих мера на сузбијању „сиве економије“ ради анализе и оцене
ефикасности предвиђених законских мера и евентуалних побољшања тих мера. С тим у
вези, интензивираће се сарадња са удружењима превозника и привредним коморама,
будући да су се исти у великој мери ангажовали на решавању овог проблема те је на
њихову иницијативу почетком априла ове године оформљена и отпочела са радом Радна
група за борбу против „сиве економије“ у области превоза у друмском саобраћају. Радну
групу чине представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарства финансија, Пореске управе, Министарства правде, Министарства привреде,
МУП-а (Управе саобраћајне полиције и Управе за управне послове), Привредне коморе
Србије, Пословног удружења Србијатранспорт Београд, као и представници синдиката.
Имајући у виду наведено, интензивираће се инспекцијски надзор над применом
одредаба Закона, као и сарадња са царинским органима РС, Управом пограничне
полиције, надлежним органима јединице локалне самоуправе и АП Војводине, будући да
су наведеним органима овим законом дата одговарајућа овлашћења неопходна за
сузбијање „сиве економије“. С тим у вези, међуинституционална сарадња између органа
надлежних за спровођење решења садржаних у Закону биће успостављена кроз размену
информација о предузетим инспекцијским мерама, уоченим појавама, ефектима примене
Закона, као и кроз заједничке акције Инспектора и овлашћених лица АП и општинске,
односно градске управе, односно управе надлежне за послове саобраћаја.
У оквиру нерегулаторних мера планирано је да се у сарадњи са пословним
удружењима превозника што већи број корисника превоза упозна са ризиком који носи
коришћење услуга нелегалног превоза:
1) да је већа вероватноћа да ће возач изазвати саобраћајну незгоду због умора, јер
исти нема обавезу да се придржава прописа о времену вожње и времену одмора, нити има
уређај који евидентира његово време вожње и одмора, као што је то случај у возилима
којима се јавни превоз обавља на законит начин;
2) да је већа вероватноћа да ће возач изазвати саобраћајну незгоду због тога што
возилима управља лице које није професионално оспособљено за управљање возилима у
јавном превозу, а самим тим нема ни обавезу да здравствени преглед обавља редовно, као
што има професионални возач, чиме се додатно угрожава безбедност путника;
3) да се ради о пружаоцима услуга који путницима не обезбеђују обавезно
осигурање у случају удеса;
4) да су места укрцавања и искрцавања путника небезбедна за путника јер нису
намењена за ту сврху и могу проузроковати телесну повреду путника;
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5) не постоји могућност за накнаду штете због кашњења, губитка пртљага,
незавршетка или отказа путовања;
6) да се ради о субјектима који не измирују пореске обавезе, а које су јавни
приходи од којих се финансирају просвета, здравство, култура, социјална давања, итд.
7) да се тај превоз врло често обавља возилима која нису фабрички произведена за
превоз путника, већ се ради о преправљеним теретним возилима.
Такође, планирано је и да Влада у складу са расположивим средствима
републичког буџета донесе одлуку о финансирању, односно суфинансирању кампање са
циљем да се о напред наведеним ризицима корисници превоза упознају путем средстава
јавног информисања.
Ради спровођења одредби које се односе на вођење регистра издатих лиценци за
превоз, регистра лиценци за пружање станичних услуга, регистра дозвола за превоз у
међународном друмском саобраћају, регистра оверених редова вожње у међумесном
превозу и регистра привредних друштава, других правних лица и предузетника који врше
међународни превоз за сопствене потребе у Министарству већ постоји кадровска и
техничка опремљеност за обављање ових послова. Наиме, у организационој јединици
Министарства у којој се обављају послови који односе на међународни превоз путника и
ствари користи се ИДЗМТ апликација за вођење електронске евиденције издатих Уверења
о оспособљености за обављање међународног превоза путника и ствари, са подацима о
возилима, као и за евиденцију о издатим дозволама за обављање међународног превоза, и
одобреним редовима вожње за међународне линије, те с тога оцењује да неће бити
потребно јачати техничке и кадровске капацитете Министарства.
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39,780,000
21,216,000
80,104,000

Međunarodni

Ugovoreni prevoz

VLS osnovno
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6.74

6.74

6.74

6.74

13.27

13.27

Por i Dop za
Plate Din/Km

21,368,164

EURA

2,606,916,000 dinara

106,177,890

Ukupni gubitci države od sive ekonomije po osnovu PDV i poreza i
doprinosa na zarade

Primenom stope PDV od 10% u javnom linijskom međumesnom
saobraćaju je projektovani godišnji iznos od

54,360,498

37,677,420

12.03%

PDV stopa po
APR
Gubitci države
za PDV

15.95%

24.12

25.16

5.24

26.21

14.20

14.94

Inoos PDV
Din/Km

Preračunata
PDV stopa

120.58

125.82

131.07

131.07

141.96

149.43

Cena
din/Km

Ukupni gubitci od sive ekonomije nelegalnih prevoznika i nezakonitog rada fizičkih
lica po osnovu PDV i poreza i doprinosa na zarade

8.40%

236,227,727

20%

20%

4%

20%

10%

10%

Stopa PDV

16,683,078

Učešće Por i Dop u
Uk prihodu

35%

9,043

100.00%

11.78%

3.12%

5.85%

29.25%

10.00%

40.00%

Učešće u
ukupnom
saobraćaju %

Gubitci države za Por i dop za
zarade

Siva ekonomija u
drumskom saobraćaju

Ukupan broj
registrovanih autobusa

680,000,000

198,900,000

Međumesni

Ukupan obim Km u
delatnosti

68,000,000

272,000,000

Obim Km godišnje

Prigradski

Gradski saobraćaj

Beograd ,

mart 2015

EURA

EURA

11.65

11.65

11.65

11.65

16.22

16.22

Akciza za
gorivo
Din/Km

Akciza
41.6

172,040,820

502,895,544

674,936,364

80,992,363,622

9,659,047,125

2,669,481,984

5,213,832,000

26,069,160,000

9,653,307,954

40,645,507,173

Ukupan prihod
Dinara / God

Neevidentiran PDV

243,331,588

29,199,790,615

3,404,962,037

924,069,245

940,127,370

8,871,702,450

2,971,140,395

12,087,789,117

Iznos naknada dršavi
Dinara/God

47,142,263

60,507,509

107,649,772

12,917,972,615

1,931,809,425

533,896,397

208,553,280

5,213,832,000

965,330,795

4,064,550,717

Godišnje obaveze
prevoznika za PDV
Dinara

84,942,312

63,574,148

Ukupni efekti uređenja poslovnog ambijenta delatnosti
prevoza putnika u drumskom saobraćaju sa uvođenjem stope
PDV od 10% u javnom linijskom međumesnom saobraćaju
iskazanim u EURO na godišnjem nivou

51,817,392

4,675,129

Neuplaćeni porezi i
doprinosi za
zaposlene

54,373,586

56,711,150

6,805,338,000

540,101,220

143,048,880

268,216,650

1,341,083,250

902,577,600

3,610,310,400

Godišnje Obaveze
prevoznika za Por i
dop na zarade Dinara

OČEKIVANI EFEKTI ZA BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE NA GODIŠNJEM
NIVOU ( -20%) EURA

Ukupni gubitci od legalnih prevoznika koji su neevidentiranim
poslovanjem nelojalna konkurencija po osnovu PDV i poreza i
doprinosa na zarade

Neprijavljeni
prihod

2013 APR u EURO

EURA

Dinara

42.51

43.56

23.63

44.60

43.69

44.44

Iznos naknada
dršavi Din/Km u
Srbiji

Bruto zarade
144,996,228

Zvanični podatci su iz APR za 2013 god

Analiza obima gubitaka za budžet Republike Srbije u delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja "Srbijatransport" Beograd
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