
КОНТАКТ ОСОБЕ У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ  

 

  

 

ВЕЗА: Акти Управе царина бр. 148-I-030-01-10/2017 од 10.01.2017. године, бр. 148-I-030-01- 

            10/2/2017 од 17.01.2017. године и бр. 148-03-483-01-117/5/2017 од 19.05.2017. године                                                                                                                                                                                         
 
 

 Актима ове Управе под горњим бројевима и датумима, све царинарнице су обавештаване о 

примени прописа који се тичу увоза моторних возила за особе са инвалидитетом,  као и о поступку 

за остваривање права на рефундацију ПДВ плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са 

инвалидитетом.  

Поводом дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у вези 

са применом прописа који се тичу увоза моторних возила за особе са инвалидитетом, као и 

доступности адекватних и праворемених информација у вези могућности увоза моторних возила 

за ову категорију лица, а посебно на основу споразума о слободној трговини, Министарство 

финансија - Сектор за царински систем и политику, у свом акту број 413-00-38/2017-04 од 

09.06.2017. године, подржало је став Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања о потреби уједначавања поступања царинских органа и о обавези да се свим странкама 

учине доступним све адекватне информације у вези увоза моторних возила.  

С тим у вези,  у Управи  царина и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, одређене су контакт особе које ће у непосредној комуникацији размењивати потребне 

информације и предлагати мере за решавање конкретних спорних питања. 

Такође, у свим  царинарницама одређена је контакт особа која ће поступати као саветник 

особама са инвалидитетом у поступку остваривања њихових права.  

У прилогу акта, достављамо табелу са подацима контакт особа одређених испред 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управе царина и свих 

царинарница, која је објављена и на web site-у Управе царина. 
 

(Aкт УЦ-а, бр. 148-11-439-02-13/21/2017 од 15.06.2017. године)



КОНТАКТ ОСОБЕ У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

Назив организационе  

јединице 

 

Име и презиме Радно место 
Контакт 

телефон 
Е-маил 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка 

и социјална питања 

Љиљана 

Васиљевић 
Сектор за борачко-инвалидску заштиту 011/3345-616 ljiljav.borci@minrzs.gov.rs  

Александра 

Јовановић 

Сектор за заштиту особа са 

инвалидитетом 
011/3620-928 aleksandra.jovanovic@minrzs.gov.rs  

Небојша Миловић Сектор за заштиту особа са 

инвалидитетом 
011/3620-928 nebojsa.milovic@minrzs.gov.rs  

Управа царина Александра Тадић Сектор за царинске поступке и 

процедуре - Одељење за царинске 

процедуре 

011/2600-465 

064/858-26-64 

tadical@carina.rs  

Царинарница Београд Милутин 

Радоичић 

Шеф ЦИ Београд 011/6308-061 radoicicm@carina.rs  

Царинарница Шабац Горан Ракић Координатор послова у царинарници 

Шабац 

064/858-23-89 

015/384-925 

rakicg@carina.rs  

Царинарница Кладово Миодраг 

Димитријевић 

Шеф ЦИ Ђердап 064/858-22-25 dimitrijevicm@carina.rs  

Царинарница 

Димитровград 

Никола Истатков Водитељ ЦР Пирот 064/858-27-09 pirot@carina.rs  

Царинарница Краљево Небојша Радман Стручни консултант управника 

царинарнице 

064/858-22-70 radmann@carina.rs  

Царинарница Крушевац Душан Марковић Шеф ЦИ Крушевац,виши царински 

инспектор 

064/858-27-85 markovicd@carina.rs  

Царинарница Ужице Слободан Ичелић Шеф ЦИ Ужице 064/858-22-67  

031/564-211  

031/564-212 

icelics@carina.rs  

Царинарница Ниш Лидија Ћућуз Координатор послова у царинарници 

Ниш 

 

064/858-22-89 cucuzl@carina.rs  

Царинарница 

Крагујевац 

Драган Милетић Шеф ЦИ Крагујевац 034/6333-076 cikragujevac@carina.rs  

Царинарница Нови Сад Гордана 

Јовановски* 

Водитељ ЦР Нови Сад 064/858-23-21 vozila_ns@carina.rs  

Царинарница Сомбор Драган Чабрило Стручни консултант 064/858-23-41 cabrilod@carina.rs  

Царинарница Вршац Мирче Мохора 

 

Шеф ЦИ Железничка станица Вршац 064/858-21-93 

013/805-008 

mohoram@carina.rs  

carinarnica.vrsac@carina.rs  

Царинарница Зрењанин Дарко Павићевић Стручни консултант управника 

царинарнице 

064/858-22-18 pavicevicd@carina.rs  

Царинарница Суботица Никола Радуловић Шеф ЦИ Железничка станица 064/25-25-925 radulovicn@carina.rs  

* Гордана Јовановски је на годишњем одмору у периоду од 19.06.-30.06.2017. године, у том периоду контакт особа биће Јован Вуковић, телефон 

021/421-388, е-маил: vozila_ns@carina.rs 
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