
                  Предмет: јавна продаја возила М и Н категорије 

 

 

                Током претходне године ова Управа је у више наврата обавестила царинарнице о 

начину спровођења јавне продаје, када је реч о возилима М и Н категорије, а која возила 

су предмет Уредбе о увозу моторних возила („Сл. гласник РС“, 23/10-у даљем текст: 

Уредба). 

               О проблемима са којима се Управа царина сусрела по том основу обавештени су 

сви  надлежни органи, укључујући и Министарство финансија-Кабинет министра. 

               Полазећи од напред наведеног, као и чињенице да је одредбама чл. 3. Закона о 

уређењу судова („Сл. гласник РС“, 116/08...101/13-у даљем тексту: Закон о уређењу 

судова) прописано, између осталог, да су судске одлуке обавезне за све и да је свако 

дужан да поштује извршну судску одлуку, ова Управа се поново обратила 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) у 

сврху прибављања мишљења о излагању јавној продаји возила М и Н категорије која не 

испуњавају услове из чл. 4. Уредбе, а за која возила су надлежни прекршајни судови 

донели правоснажне судске одлуке којима је изречена заштитна мера одузимања робе и 

наложено извршење исте јавном продајом.  

               С тим у вези, актом Министарства број: 343-011-00-00109/2015-10 од 24.02.2015. 

године, обавештени смо о следећем: 

               Како је у наведеним ситуацијама реч о возилима која су привремено одузета на 

територији Републике Србије и за која су  надлежни прекршајни судови донели 

правоснажне судске одлуке којима је изречена заштитна мера одузимања робе и 

наложено извршење исте јавном продајом, као и да након окончања јавне продаје 

купац возила нема обавезу спровођења било каквог царинског поступка већ 

надлежни царински орган  издаје рачун и Записник о јавној продаји (а не царинску 

декларацију), мишљење Министарства је да у овим случајевима возила нису 

предмет Уредбе. 

                 Сходно наведеном, као и чињеници да је царински орган у обавези да 

поступа у складу са одредбама чл. 3. Закона о уређењу судова, надаље царинарнице 

могу изложити јавној продаји возила и у ситуацијама када нису у могућности да за 

иста са сигурношћу утврде испуњеност  услова из чл. 4. Уредбе, а када су за та возила 

надлежни прекршајни судови донели правоснажне судске одлуке којима је изречена 

заштитна мера одузимања робе и наложено извршење исте јавном продајом. 

                  У поменутим ситуацијама царински орган је у обавези да пре излагања 

предметних возила јавној продаји на адекватан начин обавести све учеснике јавне 

продаје да за та возила царински орган није у  могућности са сигурношћу да утврди 

да ли задовољавају услове прописане чл. 4. Уредбе, као и да су иста уједно и предмет 

испитивања у складу са одредбама Правилника о испитивању возила („Сл. гласник 

РС“, 8/12...18/15/-у даљем тексту: Правилник), сходно којем надлежни орган-

Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција), уколико возило 

испуњава услове прописане Правилником, издаје Уверење о испитивању 

(контролисању) возила које се увози као употребљавано, а који документ се подноси 

надлежном органу МУП-а у поступку регистрације возила. У случају неиспуњености 

услова прописаних Правилником Агенција не издаје предметно уверење и такво 

возило није могуће регистровати. 



                 Такође, по окончању јавне продаје купци возила, који потписују Записник 

о јавној продаји, у обавези су да потпишу и изјаву да су упознати са напред 

наведеним чињеницама, као и да се том изјавом истовремено  обавежу да ће са истим 

упознати и другог потенцијалног купца (уколико након јавне продаје купљено 

возило, евентуално, продају трећем лицу). 

                 У прилогу овог акта достављамо примерак изјаве купца, а у сврху 

једнообразног поступања у смислу напред наведеног.      

                Досадашња објашњења ове Управе о предметној проблематици, а која су у 

супротности са наводима из овог акта, неће се примењивати у деловима који се 

односе на исту. 

 

(Акт УЦ број: 148-03-030-01-199/72/2014 од 03.03.2015. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              ИЗЈАВА KУПЦА 

 

 

                  

     Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам ја: 

 

________________________________________________________________________________ 

                                           (подаци о купцу) 

 

 на лицитацији одржаној _______________________________________ код 

Царианрнице 

                                      (датум одржавања лицитације) 

 

____________________________________ купио возило: 

(назив царинарнице) 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

                                           (подаци о возилу) 

 

и упознат сам у целости са чињеницом да је конкретно возило предмет испитивања у 

складу са Правилником о испитивању возила (у даљем тексту: Правилник) и да ће, 

уколко исто испуњава услове прописане Правилником, надлежни орган-Агенција за 

безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) за исто издати Уверење о 

испитивању (контролисању) возила које се увози као употребљавано, а који 

документ се подноси надлежном органу МУП-а у поступку регистрације возила, као 

и да у случају неиспуњености услова у складу са Правилником Агенција неће издати 

предметно уверење, сходно чему нећу бити у могућности да конкретно возило 

региструјем. 

 

Са наведеним чињеницама упознаћу и другог потенцијалног купца овог возила 

уколико, евентуално, одлучим да исто продам трећем лицу. 

 

 

                                                                                       

                                                                               

                                                                           __________________________________     

                                                                                             (потпис купца)       

 


