
 

 

 
 
 

 
Дијалпг привреде, државе и струке 

Привредна кпмпра Србије, 26. септембар – 8. пктпбар 2014. 
 

ПБЛАСТ: САПБРАЋАЈ И ТРАНСППРТ 

ПРПБЛЕМ (ПГРАНИЧЕОЕ) – ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Ппслпвнп удружеое друмскпг сапбраћаја „СРБИЈАТРАНСППРТ“ Бепград 

 Предлпге је пбрадип и дпставип генерални директпр Гпран Алексић мастер инж.сапбраћаја 

 

Ппслпвнп удржеое друмскпг сапбраћаја „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ Бепград већ гпдинама указује 

на прпблеме неуређенпг ппслпвнпг амбијента у делатнпсти превпза путника, сиву екпнпмију и 

нелпјалну кпнкуренцију. Овде се мпра имати у виду функција делатнпсти јавнпг превпза путника у 

друмскпм сапбраћају, структуру кприсника, динамику кап екпнпмски аспект екпнпмски пдрживпг 

ппслпваоа и пднпса са институцијама и лпкалним сампуправама. 

Овде су селектпвани највећи и најприпритенији прпблеми кпји се хитнп мпрају рещавати а уз 

пвај материјал, дпставлјам Вам дпписе кпји су кап ставпви и захтеви привреде упућивани 

Министарствима, Министрима и институцијама са кпнкретним анализама и предлпзима мера. Сви 

дпстављени дпкументи су ставпви привреде усаглащени на прганима Ппслпвнпг удружеоа друмскпг 

сапбраћаја „СРБИЈАТРАНСПОРТ“ Бепград. 

 

1. ПРПБЛЕМ: 
 

У  делатнпсти превпза путника сива екпнпмија присутна је са прекп 300 милипна еура, пд шега 

државни Бучет губи прекп 80 милипна еура пп разним пснпвама. Регистрпван укупан нетп прихпд 

легалних превпзника изнпси 500 милипна еура а пријављени излазни ПДВ је пкп 60 милипна еура. 

Такп пд укупнпг Тржищта Кпје изнпси пкп 865 милипна еура. Сива екпнпмија такп ушествује са прекп 

35% а легалнп ппслпваое са 65%. Нпсипци сиве екпнпмије и нелегалнпг ппслпваое су нелпјална 

кпнкуренција, јер су им трпщкпви маои за пкп 25% пд најнижих екпнпмски пправданих цена, шиме 

се дпдатнп урущава делатнпст јавнпг превпза путника. 

Нпсипци сиве екпнпмије су физишка лица кпја пптпунп нелегалнп пбављају делатнпст 

превпза путника (аутпбусима, кпмби впзилима и путнишким впзилима) и превпзници кпји врще утају 

прихпда и деп ппслпваоа пбављају на црнп. 
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ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 1:  

Уредити и квалитенп прганизпвати инспекцијски надзпр у друмскпм сапбраћају. Пптребнп je 

направити систем Заједнишке синхрпнизпване и прганизпване кпнтрпле лпкалне, ппкрајинске и 

републишке инспекције где ће сваки лпкални инспектпра на свпјпј теритприји, имати правп 

непметанпг кпнтрплисаоа сапбраћаја и упшених неправилнпсти. Извещтаје п раду и резултатима 

рада уз пдгпварајуће прпцедуре лпкални инспектпр мпра ппднпсити републишкпм инспектпрату кпји 

ће квалитативнп усмеравати, кпнтрплисати и пцеоивати оихпв рад. Мпра се дефинисати и 

усппставити степена кпнтрпла инспекцијскпг надзпра у делатнпсти превпза путника, шиме би се 

елиминисала фпрмална пправдаоа за не ппступаое а ствприла се јасна и кпмпетентна кпнтрплна 

функција у функцији спрпвпђеоа закпнске регулативе 

Неппхпднп је да се: 

- Сузбије делпваое нерегистрпваних субјеката. Да се  пбезбеди да легалнп ппслују на тржищту 

или да се елиминищу . 

- Усагласити ппступаое инспектпра уз дефинисаое јасне шекинг листа и ппступак инспекцијскпг 

надзпра уз Транспарентнпст у раду инспектпра 

- Јасна идентификација физишких лица кпја  нелегалнп пбављају делатнпст, ппвећаое санкција, 

пдузимаое впзила (без пбзира на власнищтвп) и пдузимаое впзашке дпзвпле (на пдређени перипд 

кап пнемпгућеоа ппнпвнпг врщеоа незакпнитпг рада) 

Пптребнп је фпрмирати пделеое тзв. "инспекцијске праксе" кпје би транспарентнп 

анализиралп и пбављиваљп щта је урађенп и  кпји су ставпви у ппступцима, јер би тп уједнашилп 

праксу у разлишитим пбластима привреде и уједнашилп ппступаое инспекције. 

Да би закпн мпгап да се примеоује неппхпдан је квалитетан инспекцијски надзпр и примена 

ппзитивних закпнских прпписа. Превпзници сада имају највећу замерку на рад инспекцијских пргана 

у делатнпсти превпза путника, јер је притисак на нелегалне превпзнике пгрпман а збпг фпрмалних 

разлпга, малих казни и неусаглащених надлежнпсти нелегални превпзници су ппдстакнути и све 

вище, све транспарентније и пптпунп јавнп пбављају нелегалнп делатнпст превпза путника. 

 

ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 2:  

 

Пптребнп је изједнашити стппу ПДВ-а у јавнпм међумеснпм сапбраћају и градскп 

приградскпм сапбраћају на 10%. Функција Јавнпг превпза путника у тзв „Међумеснпм сапбраћају“, 

између лпкалних сампуправа, збпг свпг карактера и функције а имајући у виду институципналне 

капацитете и функципналнп задпвпљеое пптреба грађана у лпкалним сампуправама у 

унутращопсти Србије, даје јавнпм превпзу путника у друмскпм сапбраћају управп кпмуналну и 

спцијалну карактеристику. 
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Велики деп еврппских земаља кап и земаља у пкружеоу примеоују нижу ппреску стппу (5-

10%), щтп сматрамп да је у Србији неппхпднп применити нижу стппу ПДВ-а за јавни превпз путника у 

друмскпм сапбраћају (ПДВ 10%).  Овп је вищеструкп кприснп: са аспекта путника (кприсника услуга) 

кпји би имали квалитетнију, ппвпљнију и редпвнију услугу јавнпг превпза, са аспекта превпзника  

кпји би имап ппвећан брпј кприсника и већу рентабилнпст  и сигурнпст ппслпваоа, са аспекта укупне 

привреде  кпји би имали маое трпщкпве превпза заппслених и маоа кащоеоа на ппсап,  са аспекта 

лпкалне управе кпја би имала маое трпщкпве за субвенције превпза и лакще би прганизпвале 

превпз свпјих грађана у свакпдневним миграцијама дп суседних места али и са аспекта  Републике 

Србије  ппвећап би се  прихпд у бучету пп пснпву ппвећанпг пбима ппслпваоа а тиме и нпминалнпг 

изнпса наплате ПДВ-а. 

 Највећи пбим сиве екпнпмије јесте управп у међумеснпм и приградскпм сапбраћају те би се 

уз квалитетну кпнтрплу ствприли услпви за легализпваое ппслпваоа и свепбухват ппслпваоа уз 

далекп веће прихпде и наплату ПДВ. 

Виспка стппа ПДВ-а и велики трпщкпви ппслпваоа легалних превпзника кпји пп анализама 

струшоака, издвајају пкп 53 динара пп свакпм пређенпм килпметру за државу, су идеалан терен за 

делпваое "сиве екпнпмије" а нелегалним радпм пбавезе према држави су маое за 38 динара пп 

свакпм килпметру рада . 

 

 

ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 3: 

Захтев је да рефакције акцизе на еурпдизел гпривп изнпси 20 динара пп литри гприва, щтп би 

билп умаоеое укупних трпщкпва гприва у јавнпм линијскпм сапбраћају за пкп 17%, пднпснп укупан 

нивп акциза на еурп дизел гпривп у јавнпм линијскпм сапбраћају не би требап да буде већи пд 30,00 

динара пп литру.  

Превпзници и удружеоа предлажу да се рефакције за гпривп са садащоих 6,5 динара пп 

литри на кпја сви превпзници имају правп увећа на 20,00 динара и тп самп за редпван јавни линијски 

путнишки сапбраћај. Наведенпм мерпм, нелегални превпзници били би стимулисани да се легализују 

и несталп би сиве екпнпмије. Држава би на тај нашин ппвећала бучетска примаоа збпг ппвећаоа 

пбима ПДВ-а и сви би превпзници били легализпвани. 

 

 

ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 4:  

Апелујемп, ради ущтеде средства из бучета, да се преппруши или наметне кприсницима 

буђетских средстава (јавних предузећа, впјска, щкпле, пплиција ...), да надпкнаду трпщкпва путпваоа 

за заппслене плаћају самп прекп фактуре (месешне карте) нпсаши у јавнпм превпзу или да накнада 

буде искљушивп на пснпву верпдпстпјне путне карте за пбављен превпз. Оваквим ппслпваоем се 

врщи дпдатни ппвраћај ПДВ-а у бучет Републике Србије. 

У пракси су упшене знашајне злпупптребе приликпм кприщћеоа пптврда п ценама карата а 

нпвац исплаћен на руке (непппрезива накнада за путне трпщкпве) управп се кпристи за плаћанје 

услуга у сивпј зпни. 
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ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 5: 

Неппхпднп је уредити евиденцију и прптпк дпкументације на транспарентан и прикладан 

нашин кпји је у интересу легалне привреде. У тпм смислу је пптребнп фпрмирати Регистар сапбраћаја 

кпји би пмпгућип електрпнски приступ легалних и лиценцираних превпзника, плакщап рад и 

евиденцију легалнпј привреди а пнемпгућип незакпнит рад и нелегалнп ппслпваое.  

Највеће злпупптребе и нелегалан рад се пдвија са фиктивнпм дпкументацијпм прекп 

ванлинијскпг превпза и слпбпдних впжои, где се цепаоем дпкументације врщи утаја прихпда. 

 

  

ПРЕДЛПГ РЕШЕОА 6: 

Неппхпднп је дефинисати ппдстицајне  транспарентне мере и субвенције за набавку впзила и 

субвенципнисаое камата уз ппвпљне кредитне гаранције у функцији ппдстицаоа прпизвпдое 

аутпбуса у Србији и усппстављаое веза између прпизвпђаша и превпзника у ппщтем интересу.  

Збпг пваквпг ппслпвнпг амбијента ппслпваое привредних субјеката је изузетнп птежанп уз 

велики степен неликвиднпсти и знашајна кредитна пптерећеоа.  

У легалнпм ппслпваоу трпщкпви гприва, брутп зарада и ПДБа изнпсе пкп 66% укупнп 

пстваренпг прихпда. Привреда бележи губитак пд 214 милипна еура дпк је укупна Обртна импвина 

свих фирми у пвпј делатнпсти 131,5 милипна еура и пснпвнин капитал  356,7 милипна еура. 

Трпщкпви финансиранја ппслпваоа су изузетнп велики и привреда је небригпм државе и 

нерегуларним ппслпвним пкружеоем исцрпљена. 

Истивременп , трансппртна привреда мпра пбезбедити квалитетну услугу уз задпвпљеое 

безбеднпсних и екплпщких стандарда у ппслпваоу. Занављаое впзнпг парка је неппхпднп. 

Трансппртна привреда србије треба да буде финансијски сппспбна кап кприсник и купац аутпбуса 

прпизведених у Србији а кап ппдстицај рада и развпја прпизвпдних капацитета у Србији, јер нема кп 

други да буде кприсник и купац аутпбуса прпизведених у Србији пд српских превпзника, а тп сада 

српски превпзници кпји ппслују у пваквпм ппслпвнпм амбијенту нису у мпгућнпсти. 

У Србији је регистрпванп укупнп 8.834 аутпбуса, пд кпјих је 5.912 аутпбуса у привредним 

субјектима кпји пбављају делатнпст превпза путника. Тп знаши да би сваке гпдине минималнп 600 

нпвих аутпбуса требалп да буде набављенп пд стране српских превпзника.  

Ове субвенције су неппхпдне и мпрају се дефинисати на транспарентан нашин ппсебнп из 

разлпга щтп је сада присутнп субвенципнираое ппјединих јавних предузећа на нетранспарентан 

нашин из лпкалних сампуправа, а та предузећа ушествују на тржищту и тиме се нарущава 

кпнкурентнпст. Ппстпје прпблеми у неким лпкалним сампуправама плаћаоа субвенција за јавни 

градски превпз ван угпвпрених рпкпва, щтп дпдатнп птежава пбављаое делатнпсти. 

 

 

 

У прилпгу дпстављамп дпписе кпје смп упућивали Министарствима, Министрима и институцијама 

са кпнкретним анализама и предлпзима мера. Сви дпстављени дпкументи су ставпви привреде 

усаглашени на прганима Ппслпвнпг удружеоа друмскпг сапбраћаја „СРБИЈАТРАНСППРТ“ Бепград. 


