
Примена Уредбе о увозу моторних возила на одређене категорије моторних возила                      

(специјална возила) 

                            

                                                                                                                        

            Уредбом о увозу моторних возила („Сл. гласник РС“, 23/10-у даљем тексту: Уредба) 

прописани су ближи услови за увоз моторних возила у Републику Србију, и то за возила М и Н 

Категорије, а према класификацији Европске комисије Уједињених нација за европу (UN/ECE). 

Сходно Уредби, наведене категорије возила могу се увозити у нашу земљу уколико испуњавају 

услове из члана 4. Уредбе, тј. уколико су произведена у складу са условима прописаним нормом 

ЕУРО3.  

            Такође, у Прилогу 5Б Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит 

прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, 49/13-у даљем тексту: Одлука) 

наведена је роба (укључујући и одређене категорије моторних возила) за чији увоз (када је реч о 

увозу нових моторних возила) исправу о хомологацији издаје Агенција за безбедност саобраћаја (у 

даљем тексту: Агенција). 

            Још током 2006. године тадашњи Завод за стандардизацију (у даљем тексту: Завод) 

обавестио је Управу царина, својим актом број: 498/1-43-08/2006 од 03.07.2006. године, да за 

моторна возила, нова или половна, за која је Завод издао мишљење да не подлежу хомологацији 

није потребно тражити додатно мишљење Завода о испуњености услова прописаних нормом 

ЕУРО 3 за таква возила, о чему су у том периоду обавештене све царинарнице, нашим актом 

01/1.2. број Д-12124/1 од 06.07.2006. године, а у сврху  једнообразног поступања при спровођењу 

одговарајућег царинског поступка. 

            Међутим, током заједничких састанака у претходном периоду представници Агенције 

указали су да такав став Завода није прихватљив и то из разлога што одређене категорије возила 

(специјална возила), за која Одлуком није прописано прибављање исправе о хомологацији, 

спадају у категорију возила која су такође предмет Уредбе, сходно чему иста морају испуњавати 

услове из члана 4. Уредбе. 

            С тим у вези, актима надлежног органа-Агенције, број: 221-22-00-185/2014-05_11 од 

03.11.2014. године и 221-22-00-185/2014-05_12 од 18.11.2014. године, , Управа царина обавештена 

је да поједина моторна возила, која се у нашу земљу увозе као употребљавана, а која се при 

том сврставају у тарифну ознаку 8705 (нпр. „смећари“ или „мешалице за бетон“ итд.) подлежу 

провери испуњености услова прописаних Уредбом из разлога што је реч о возилима Н 

категорије и иста у поступку увоза морају испуњавати услове прописане нормом ЕУРО3.  

         Сходно наведеном, актом Агенције број: 221-22-00-185/2014-05_11 од 03.11.2014 стављен 

је ван снаге акт некадашњег Завода, под горе споменутим бројем. 

          С тим у вези, овим актом ставља се ван снаге и акт Управе царина, 01/1.2. број Д-

12124/1 од 06.07.2006. године. 

          Такође, предметним актима Агенције указано је и на чињеницу да,  уколико након 

03.11.2014. године Агенција изда мишљење да моторна возила, нова или употребљавана, не 

подлежу хомологацији, за таква возила није потребно тражити додатно мишљење Агенције о 

испуњености услова прописаних нормом ЕУРО 3. 

 

          Предње вам достављамо у сврху једнообразног поступања. 

 

(акт УЦ број: 148-03-030-01-521/5/2014 од 21.11.2014. године) 


