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од 30.04.2014. године
У акту Управе царина, под горе наведеним бројем и датумом, детаљно је објашњено на
који начин се при спровођењу одговарајућег царинског поступка примењују одредбе
Правилника о испитивању возила („Сл. гласник РС“, 8/12, 13/13, 31/13, 114/13 и 40/14-у даљем
тексту: Правилник) над робом-употребљаваним возилима која су предмет испитивања у смислу
Правилника.
У предметнома акту, између осталог, наведено је и да је ова Управа актом Агенције за
безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција), број: 221-22-00-185/2014-05_4 од 16.04.2014.
године, обавештена да ће почетком издавања Уверења о испитивању (контролисању) возила које
се увози као употребљавано и које садржи и податак да ли возило (М и Н категорије) испуњава
услове из члана 4. Уредбе о увозу моторних возила („Сл. гласник РС“, 23/10-у даљем тексту:
Уредба), која је и даље на снази, Агенција престати са издавањем Потврде о испуњености
услова прописане норме ЕУРО 3, осим у случајевима када то надлежни царински орган буде
захтевао.
Међутим, полазећи од чињенице да се у Уверењу о испитивању (контролисању) возила
које се увози као употребљавано наводи податак о одговарајућем нивоу издувне емисије ЕУРО,
без позива на члан 4. став 3. Уредбе, која се и даље примењује у поступку увоза моторних
возила М и Н категорије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, својим
актом број:343-011-00-00002/2013-05 од 27.05.2014. године, дало је своје мишљење којим
указује на чињеницу да Агенција треба да издаје Потврду о испуњености услова
прописаних нормом ЕУРО3 у складу са чланом 4. став 3. Уредбе.
Сходно наведеном, у акту УЦ број 148-03-030-12-12/21/2014 од 30.04.2014. године,
одељак 11. се брише и овим путем скреће пажња царинарницама да при спровођењу
одговарајућег царинског поступка за возила М и Н категорије, за која у складу са Уредбом и
свим ранијим инструкцијама ове Управе о примени исте царински орган не може са сигурношћу
да утврди испуњеност норме ЕУРО3, као доказ о испуњености тих услова царинарница ће
прихватити искључиво потврду коју Агенција издаје у складу са чланом 4. став 3. Уредбе,
као што је то случај и у ситацијама наведеним у одељку 13. предметног акта.
Доставити:
- помоћник директора-координатор
- Биро директора
- Сви сектори
- Одељење за унутрашњу контролу
- Одељење интерне ревизије
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