
             Веза: акти УЦ број: 148-03-030-01-199/15/2014 

                         од 15.10.2014. године и 148-03-030-10-199/34/2014 

                         од 20.10.2014. године 

 

 

             Актима Управе царина, под напред наведеним бројевима и датумима, у целости је 

указано царинарницама на проблематику до које је дошло услед немогућности излагања 

јавној продаји возила М и Н категорије (над којима претходно није спроведен 

одговарајући царински поступак), о којој немогућности сте обавештени актом ове Управе 

број: 148-03-030-01-199/3/2014 од 26.09.2014. године. 

              Такође, предметним актима Управа царина скренула је пажњу царинарницама о 

неопходности да о свим наводима у истим на адекватан начин буду упознати сви 

учесници у поступку јавне продаје, како они који су учествовали у тим поступцима 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 (када смо вас актом под горе наведеним бројем и датумом обавестили 

да се поступку јавне продаје, због заузетог става Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација том поступку не могу изложити возила М и Н категорија, над којима 

претходно није спроведен одговарајући царински поступак, уколико иста не испуњавају 

услове из члана 4. Уредбе о увозу моторних возила-„Сл. гласник РС“, 23/10-у даљем 

тексту: Уредба). 

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

број: 221-22-00-185/2014-05_10 од 23.10.2014. године и 221-22-00-185/2014-05_10 од 

28.10.2014. године доставила је овој Управи додатна објашњења у вези са предметном 

проблематиком, о чему вас овим путем и обавештавамо: 

1. Уколико се у поступку контролисања возила која се увозе као употребљавана, 

као и оних која су продата на лицитацијама, утврди да иста не испуњавају 

услове у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, 41/09...55/14-у даљем тексту: Закон) и Правилником, Агенција 

ће подносиоцу захтева за контролисање возила у смислу наведеног издати 

Решење о одбијању захтева. 

 

2. Уколико се у поступку контролисања возила која се увозе као употребљавана, 

као и оних која су продата на лицитацијама, утврди да иста испуњавају 

услове из Закона и Правилника, али не испуњавају услове из члана 4. 

Уредбе, Агенција ће подносиоцу захтева за контролисање возила у смислу 

наведеног издати  Уверење о испитивању (контролисању) возила која се 

увозе као употребљавана (у даљем тексту: Уверење), са напоменом да 

возило не испуњава услове из члана 4. Уредбе. 

 

3. Приликом подношења надлежном органу захтева за контролисање 

употребљаваних возила у складу са Законом и Правилником, а која су била 

предмет јавне продаје, подносилац захтева уместо саобраћајне дозволе 

прилаже Записник о јавној продаји. 

 



4.  По захтевима за контролисање употребљаваних возила (која су била предмет 

јавне продаје), поднетим након 26.09.2014. године, Агенција ће, уколико се 

утврди да возило испуњава услове из Закона и Правилника, али не 

испуњава услове из члана 4. Уредбе, издати Уверење и истовремено 

обавестити Министарство трговине, туризма и телекомуникација да 

Управа царина поступа супротно њиховом ставу да се поступку јавне 

продаје не могу изложити возила М и Н категорије (над којима 

претходно није спроведен одговарајући царински поступак) која не 

испуњавају услове прописане нормом ЕУРО 3.  

 

               Сходно наведеном, скрећемо посебну пажњу царинарницама да пре излагања 

јавној продаји, напред наведених категорија возила, посебно воде рачуна о поступку 

утврђивања испуњености услова прописаних чланом 4. Уредбе, како не би дошло до 

ситуације да се јавној продаји изложе возила тих категорија, а која нису произведена 

у складу са условима прописаним нормом ЕУРО 3. 

             И о наводима у предметном акту царинарнице су дужне да на адекватан начин 

упознају све учеснике у поступку јавне продаје, како оне који су у горе назначеном 

периоду учествовали у тим поступцима, тако и све будуће учеснике у поступцима јавне 

продаје који ће уследити.  

            Посебно подсећамо на обавезу царинарница да учеснике у будућим 

поступцима јавне продаје упознају 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 (како је већ 

и назначено у акту УЦ, број 148-03-030-01-199/15/2014 од 15.10.2014. године).                            

             Поступање у смислу навода из овог акта у надлежности је управника 

царинарнице. 

 

(акт УЦ 148-03-030-01-199/45/2014 од 28.10.2014. године) 


