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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: 

- појава великог броја лица који обављају делатност јавног превоза путника, а немају 
својство превозника и чине „сиву економију“ на саобраћајном тржишту;  

- превозници који испуњавају услове за обављање ванлинијског превоза путника 
незаконито обављају линијски превоз; 

- злоупотреба доминантног положаја пружалаца станичних услуга на релевантном 
тржишту; 

- неадекватно коришћење овлашћења јединица локалне самоуправе у одређивању 
стајалишта која могу да се користе за линијски превоз;  

- немогућност путника да се превезу на релацијама на којима је превозник престао 
да обавља међумесни превоз по реду вожње; 

- административна ограничења у поступку одобравања линијског превоза путника; 
- немогућност кажњавања домаћих превозника који незаконито обављају 

међународни јавни превоз на територији других држава;  
- немогућност вођења поступка против страног превозника за извршене привредне 

преступе и прекршаје. 
Такође је уочено да је неопходно законом прописати предуслове које треба да 

испуне домаћи превозници за приступање ИНТЕРБУС споразуму. 
 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 
 

Основни циљ доношења новог закона јесте усклађивање домаћег законодавства са 
прописима Европске Уније, сузбијање „сиве економије“, сузбијање нелојалне 
конкуренције на саобраћајном тржишту, заштита корисника превоза и обезбеђивање 
квалитетније услуге превоза, спречавање злоупотребе доминантног положаја пружалаца 
станичних услуга на релевантном тржишту, заштита превозника који обављају линијски 
превоз од неадекватних одлука јединица локалне самоуправе у одређивању стајалишта 
која могу да се користе за линијски превоз, континуирано пружање станичних услуга, веће 
запошљавање у привредној делатности јавног превоза и стварање нормативног оквира за 
приступање ИНТЕРБУС споразуму.  

Следећим решењима остварују се наведени циљеви и постижу следећи ефекти: 
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 
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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. 

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 делтности.  

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 који су наведени за обављање домаћег превоза.  

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 а обавља га лице које нема својство превозника чиме се постиже 
сузбијање „сиве економије“ у обављању јавног превоза путника.  

Такође је предвиђено инспекцијско овлашћење искључења путничког возила, 
односно аутобуса који се користи у обављању домаћег 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. У обављању међународног 
превоза овлашћење је дато републичком инспектору за друмски саобраћај чиме се 
обезбеђују инструменти за елиминисање са тржишта лица која нелегално обављају јавни 
превоз и остварује заштита превозника који законито обављају јавни превоз путника. 
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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 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 често 
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 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.  
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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 
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 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 
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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 
току календарске године. Тиме се постиже да домаћи превозници имају могућност да 
своје пословање ускладе са потребама тржишта, а не са административним ограничењима. 

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. 

 
3. Друге могућности за решавање проблема и зашто је доношење новог закона 

најбоље за решање проблема 
 

 У току анализе разматране су две могућности: 
1) мењање важећег Закона о превозу у друмском саобраћају и Закона о 

међународном превозу у друмском саобраћају, 
2) доношење новог закона који би прецизније дефинисао механизме за његово 

спровођење. 
Разматрајући могућност измене важећих прописа, утврђено је да би се изменом у 

потпуности изменила концепција важећих закона. Имајући то у виду и будући да 
Република Србија има обавезу усклађивања домаћег законодавства са прописима 
Европске уније изабарана је друга наведена могућност, као најбоље решење. Такође је 
утврђено да се обавеза усклађивања домаћег законодавства са прописима Европске уније  
не може извршити доношењем подзаконских аката. 



6 
 

 
 

4. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 
 
Решења дата у Нацрту закона имаће 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, што ће 
позитивно 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. 

Решења дата у Нацрту закона имаће позитиван утицај на све кориснике превоза на 
тај начин што ће услуга превоза бити сигурнија и квалитетнија.   

Такође, решења 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. 

 
 
5. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 
 

 Овим законом створиће се трошкови за превознике који обављају делатност 
домаћег и међународног превоза путника јер ће лица одговорна за послове управљања 
превозом бити дужна да полажу стручни испит за стицање сертификата о професионалној 
оспособљености. 
 Имајући у виду корист од стицања знања и вештина потребних за менаџера који 
врши послове пословођења 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 и 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.  

На основу искустава о висини трошкова полагања стручног испита за стицање 
сертификата о стручној оспособљености одговорног лица, трошкови полагања стручног 
испита били би у сразмери са коришћу коју би остварио превозник чије је одговорно лице 
стекло неопходна знања за успешно обављање послова управљања превозом.  

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 
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казне за извршени прекршај односно привредни преступ у највећем броју случајева већи 
од висине трошкова који ће бити прописани за полагање стручног испита. 

Овим законом створиће се и трошкови за све превознике који обављају делатност 
домаћег и међународног превоза путника будући да су сви дужни да своје пословање 
ускладе са новим законом, 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 се односе на плаћање прописане републичке 
административне таксе. 

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 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. 

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.   
 Корисницима превоза (грађанима) примена закона неће створити трошкове.  

 
6. 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 се овим законом подржава 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.   

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 
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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. 

  
 

7. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 
 

Привредним субјектима који обављају јавни превоз путника у друмском саобраћају 
омогућено је да непосредно учествују у изради Нацрта закона пре спроведене јавне 
расправе на тај начин што су решењем Министра о образовању радне групе за израду 
Нацрта закона за чланове радне групе одређени и представници Привредне коморе 
Србије, представници пословних удружења  и представници најугледнијих привредних 
друштава која обављају делатност јавног превоза, а који су активно учествовали у изради 
Нацрта закона. У 2014. години радна група коју чине и представници Привредне коморе 
Србије, представници пословних удружења и представници најугледнијих привредних 
друштава која обављају делатност јавног превоза састала се 12 пута. 

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 донет је Програм 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 округли сто у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 15 у 
Београду, на коме је извршена презентација и спроведена расправа.  

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.  

 
8. 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,  
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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. прописује 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,  

12.  прописује 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. 
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Министар надлежан за послове саобраћаја у сагласности са министром надлежним 
за послове царине прописаће садржину и начин вођења евиденције о обављеним 
превозима домаћих и страних превозника, односно податке о путничким возилима 
домаћих и страних регистарских таблица који прелазе државну границу.  
 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. 
Одредбом члана 182. овог закона обезбеђује се, да даном његовог ступања на снагу, 

почну да се примењују одредбе чл. 13, 150. став 1. тачка 1) и чл. 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. 
 Интензивираће се инспекцијски надзор над применом одредаба Закона и 
успоставити ефикасна сарадња са другим надлежним државним органима. 
  
 
  


