Поступање у прекршајним поступцима за возила која су оцарињена по
Уредби о допуни Уредбе о увозу моторних возила („Сл. гласник РС“, 27/2009)
У појединим царинарницама, а након окончаног царињења моторних возила
према Уредби о допуни Уредбе о увозу моторних возила („Сл. гласник РС“, 27/2009)
која је била у примени од 22.04.2009. године до 22.07.2009. године, појавила су се
различита поступања, након што су после провера извршених од стране МУП-а
покренути или окончани царинско прекршајни поступци у којима су предмет била
возила оцарињена по наведеној Уредби. Ради једнообразног поступања у
царинарницама, обавештавамо вас о следећем:
Уколико се након окончаног поступка царињења моторних возила према
наведеној Уредби, утврди у поступку контроле да је са моторним возилом учињен
прекршај из члана 294. став 1. тачка 1. Царинског закона(„Сл. гласник РС“, 18/2010)
који прописује да ће се новчаном казном у износу од 10.000,00 динара до 1.500.000,00
динара казнити лице ако приликом подношења захтева за одобрење царинског
поступка, било директно или индиректно, поднесе царинском органу документацију
која садржи нетачне податке и под условом да такво чињење подразумева или може
подразумевати ослобођење од плаћања увозних дажбина, плаћање смањеног износа
или одобрење неке царинске повластице или права која му по закону не припадају,
орган који је надлежан за вођење и окончање прекршајног поступка у првом степену
јесте Комисија за прекршаје надлежне царинарнице. Ово из разлога што је и чланом
285. став 1. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, 101/05,116/08,111/09) прописано
да када је за прекршај прописана само новчана казна, законом се сагласно члану 4. и
35. став 2. и 3. истог закона, може прописати да прекршајни поступак за поједине
прекршаје, у првом степену воде органи управе. С тим у вези и Царински закон чланом
302. прописује да прекршајни поступак у првом степену води и одлуку доноси
Комисија за прекршаје царинарнице.
Имајући у виду разлоге за доношење Уредбе о допуни Уредбе о увозу моторних
возила (пре свега одлуку Владе Републике Србије да реши случајеве возила са страним
регистарским ознакама, са црногорским таблицама и др. која су затечена на територији
Републике Србије), али и чињеницу да је приликом контроле докумената утврђено да
је над неким возилима учињен прекршај из члана 294. став 1. тачка 1. Царинског
закона, као и да су у царинском поступку наплаћене увозне дажбине, сматрамо да је
након правоснажно окончаног прекршајног поступка, доношењем одлуке о изрицању
новчане казне, као и плаћањем исте од стране учиниоца прекршаја, завршен поступак
пред царинским органом. Самим тим, нема потребе да се води управни поступак
ради измене или поништавања царинске декларације или налагања враћања робе
у иностранство или доношење других одлука које се односе на примену царинских
прописа у оквиру управног поступка.
Међутим, уколико постоји основана сумња да је са возилом учињен прекршај из
члана 293. Царинског закона, за који је поред новчане казне, прописана као заштитна
мера и одузимање предмета прекршаја у смислу члана 298. Царинског закона,
овлашћени подносилац захтева из царинарнице подноси захтев за покретање
прекршајног поступка са свим доказима месно надлежном суду. Такође, уз списе
предмета треба доставити и потврду о привремено задржаним возилима која су
предмет прекршаја, и иста преузети те држати под царинским надзором до окончања
прекршајног поступка. У захтеву треба предложити суду да у смислу члана 205. став.
1. Закона о прекршајима донесе решење о привременом одузимању истих, будући да је
привремено одузимање предмета искључиво у надлежности суда.
(Акт Управе царина број 148-03-030-01-53/2011 од 21.02.2011. године)

