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Обавештење по питању транзита на основу Споразума о стабилизацији и
придруживању са Уједињеним Краљевством
Након постизања коначног споразума по питањима изласка Уједињеног Краљевства
из Европске уније, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у вези са
применом Споразума о стабилизацији и придруживању, обратило се Европској комисији
преко Министарства европских интеграција Републике Србије.
У складу са информацијама добијеним од представника Европске комисије овим
путем вас обавештавамо да се српски транзитни саобраћај (превоз терета, превозника са
седиштем у Србији, који је у транзиту из Србије кроз територију Заједнице, а намењен је
трећој земљи или терета из треће земље намењеног Србији) одвија без ограничења датумом
ступања на снагу Споразума. Стога, српски превозници у друмском саобраћају могу проћи
у транзиту кроз ЕУ у трећу земљу без поседовања транзитне дозволе. С тим у вези
ступањем споразума о изласку Уједињеног Краљевства из Европске уније, Уједињено
Краљевство је постало трећа земља.
Такође, примењујући члан 4 (1) (ц) Споразума о трговини и сарадњи између
Европске уније и Уједињеног Краљевства, британски превозници могу без ограничења
пролазити кроз територију ЕУ када иду у Србију.
Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ и Србије омогућава неограничен
приступ транзитном саобраћају Заједнице (превоз, превозника са седиштем у Заједници,
терета у транзиту преко територије Србије „на путу“ до или из државе чланице Заједнице),
датумом ступања на снагу Споразума. Ова одредба односи се само на транзит кроз Србију
између две тачке у ЕУ од стране превозника из ЕУ. Према томе, ситуација у којој превозник
из државе чланице Заједнице обавља превоз у транзиту преко територије Србије са крајњим
одредиштем у Уједињеном Краљевству није укључена у ССП са Србијом.
Наведени услови биће примењивани и у случају евентуалног раздуживања
појединачних транзитних дозвола у вези са превозима на релацији Уједињено Краљевство
Србија, и обрнуто почевши од 1. марта 2021. године
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