
Примена Правилника о испитивању возила у поступку јавне продаје 

 

             Како су већ ранијим актима Управе царина царинарнице обавештене да је дошло 

до одређених проблема услед немогућности излагања јавној продаји возила М и Н 

категорије (над којима претходно није спроведен одговарајући царински поступак), а за 

која надлежни царински орган у складу са Уредбом о увозу возила („Сл. гласник РС“, 

23/2010-у даљем тексту: Уредба) не може са сигурношћу да утврди испуњеност услова 

прописаних нормом ЕУРО 3,  који су наведени у члану 4. Уредбе, као и да се ова Управа 

тим поводом обратила надлежним органима у сврху прибављања додатних мишљења у 

смислу напред наведеног, како би се настали проблеми ефикасно решили, овом прилкиом 

обавештавамо вас о следећем: 

             Актом УЦ 148-03-030-01-199/3/2014 од 26.09.2014. године царинарнице су 

обавештене о ставу Министарства трговине, туризма и телекомуникација да се                 и 

у поступку јавне продаје возила М и Н категорије (над којима претходно није спроведен 

одговарајући царински поступак) примењују одредбе Уредбе, што подразумева чињеницу 

да и у том поступку наведене категорије моторних возила морају испуњавати услове из 

члана 4. Уредбе, тј. морају бити произведена у складу са прописаном нормом ЕУРО 3, 

након чега је дошло до одређених проблема, посебно са возилима која су већ продата у 

поступку јавне продаје код надлежних царинарница и то  у периоду од 19.04.2014. године 

(када су почеле да се примењују одредбе Правилника о испитивању возила-„Сл. гласник 

РС“,  8/12...40/14-у даљем тексту : Правилник) до 26.09.2014. године, а из разлога што су 

купци таквих возила царинарницама указали на чињеницу да нису у могућности иста да 

региструју. 

             Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција), својим актом број: 

221-22-00-185/2014-05_7 од 14.10.2014. године, обавестила је Управу царина да су и 

возила која су већ продата у поступку јавне продаје (а нису била регистрована у нашој 

земљи)  предмет испитивања у складу са Правилником. 

              Међутим, у предметном акту Агенције наведено је да за возила која су у 

назначеном периоду већ продата у поступку јавне продаје, а претходно су била 

регистрована на територији Републике Србије, не постоји обавеза испитивања у складу са 

Правилником, тј. у поступку регистрације таквих возила код надлежне службе МУП-а 

купци таквих возила нису у обавези да приложе и Уверење о испитивању (контролисању) 

возила која се увозе као употребљавана (у даљем тексту: Уверење), а које Агенција издаје 

у складу са Правилником. 

                Такође, у акту Агенције, под напред наведеним бројем и датумом, назначено је 

да за возила која су предмет контролисања у складу са Правилником, а код којих се утвди 

недостајање или трајно оштећење VIN ознаке, неће бити издата одговарајућа Уверња у 

складу са Правилником. 

                О предњем вас обавештавамо како би о свему горе изнетом били информисани 

сви учесници у поступку јавних продаја које су код надлежних царинарница одржане у 

периоду од 19.04.-26.09.2014. године. 

 

                 У циљу правилног и једнообразног поступања приликом спровођења поступка 

јавне продаје возила М и Н категорије царинарнице ће се на даље придржавати свих 

навода из акта УЦ, број 148-03-030-01-199/3/2014 од 26.09.2014. године. 



                 Такође, царинарнице су дужне да пре излагања јавној продаји возила утврде која 

од тих возила су већ била регистрована на територији Републике Србије, како би са тим 

податком били упознати  сви учесници у поступку јавне продаје. 

                 Посебно указујемо да су све царинарнице дужне да на адекватан начин и 

благовремено упознају све учеснике у поступку јавне продаје возила са чињеницом да су 

и возила која се у том поступку продају предмет испитивања у складу са Правилником, 

као и да по окончању поступка јавне продаје лица која потписују записник о јавној 

продаји потпишу изјаву којом потврђују да су упознати са наведеном чињеницом. 

                 

(акт УЦ број: 148-03-030-10-199/15/2014 од 15.10.2014. године) 


