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Увоз путничких аутомобила и других моторних возила посебно 

израђених и намењених за употребу од стране особа са инвалидитетом 

и поступак за остваривање права на рефундацију ПДВ плаћеног 

при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом 

 

Царинарница Краљево обратила се Управи царина својим актом, 01-01 Број 2204/1 од 

10.04.2017. године, којим се тражи објашњење о врсти и степену неопходних преправки које је 

потребно извршити на новом путничком аутомобилу како би тако преправљено возило испунило 

услове за стављање у слободан промет уз коришћење царинске повластице прописане чланом 

12. став 1. тачка 4. Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне 

дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања 

увозних дажбина („Сл. гласник РС“, бр. 48/10...и 8/17 - у даљем тексту: Уредба), а у вези са 

чланом 216. став 1. тачка 11а. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/10...и 108/16 - у даљем 

тексту: Царински закон).  

С тим у вези, а ради једнообразног поступања, указујемо на следеће: 

У сврху превазилажења дилеме која се код Царинарнице Краљево појавила у поступку 

примене горе наведених прописа, као и са циљем правилне примене истих, Сектор за царинске 

поступке и процедуре обратио се Министарству финансија - Сектору за царински систем и 

политику, које је својим актом, број: 483-00-00015/2017-17 од 12.05.2017. године, указало на 

следеће: 

            Одредбом члана 216. став 1. тачка 11а. Царинског закона прописано је да су ослобођени 

од плаћања увозних дажбина особе са инвалидитетом, односно организације особа са 

инвалидитетом, на предмете намењене за образовање, запошљавање или побољшање 

друштвеног положаја особа са инвалидитетом, као и на резервне делове, компоненте или 

додатке који су посебно направљени за те производе. 

           С тим у вези је и одредба члана 12. став 1. тачка 4. Уредбе, којом је прописано да су 

организације особа са инвалидитетом, односно особе са инвалидитетом, ослобођени од плаћања 

увозних дажбина на специфичну опрему, путничке аутомобиле и друга моторна возила 

конструисана првенствено за превоз лица и уређаје и инструменте и на њихове резервне делове, 

као и на потрошни материјал, који су посебно израђени и намењени за употребу од стране особа 

са инвалидитетом. 

           При том се под појмом „путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана 

првенствено за превоз лица, који су посебно израђени и намењени за употребу од стране 

особа са инвалидитетом“ подразумевају: 

1. возила специјално израђена за употребу од стране особа са инвалидитетом, као и 

2. путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз 

лица, прилагођени за употребу од стране особа са инвалидитетом (нпр. возила која 

имају уграђене специјалне управљачке команде, платформу за приступ особа са 

инвалидитетом возилу и сл.) 

            Суштина је да у моменту подношења декларације за пуштање у слободан промет 

царински орган може јасно и недвосмислено да идентификује било коју од две наведене 

категорије возила. 

           Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз 

лица, који нису специјално урађени нити прилагођени за употребу од стране особа са 

инвалидитетом иако су намењени, између осталог, да буду коришћени за потребе особа са 

инвалидитетом, нису обухваћени овом повластицом. 

            Такође, Министарство финансија - Сектор за царински систем и политику, својим актом 

под горе наведеним бројем и датумом, указало је и на члан 157. Царинског закона којим је 

прописано да се у поступку прераде под царинском контролом одобрава употреба стране робе на 

царинском подручју Републике Србије, ради прераде којом се мења њена природа или стање, 

али се не плаћају увозне дажбине нити се на њу примењују мере трговинске политике, а 

производи добијени у том поступку (прерађени производи) се могу ставити у слободан промет, 

уз обрачун увозних дажбина по стопи која је за њих утврђена. 
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           У предметном акту Министарства финансија - Сектора за царински систем и политику 

напоменуто је и да су напред наведене две категорије путничких аутомобила и других моторних 

возила конструисаних првенствено за превоз лица (специјално израђених или прилагођених за 

употребу од стране особа са инвалидитетом) биле, уз друге, предмет повластица и у периоду пре 

почетка примене Закона о изменама и допунама царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 108/16), 

односно пре 05.02.2017. године, те да се нису мењали услови за њихово пуштање у слободан 

промет, као  и услови за регистрацију тј. укључивање у саобраћај, који су регулисани прописима 

које у оквиру своје надлежности примењује Министарство унутрашљих послова и Агенција за 

безбедност саобраћаја.    
 

Истовремено, у прилогу акта достављамо Поступак за остваривање права на рефундацију 

пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са 

инвалидитетом, који је на основу члана 44. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 

79/05...и 99/14 и Закључка Владе 05 број 410-1953/2017 од 10. марта 2017. године, утврђен од 

стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства 

финансија. 

 

Прилог: као у тексту 

 

(Акт УЦ-а, бр. 48-03-483-01-117/5/2017 од 19.05.2017. године) 
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Ha ocnosy tlJlalia 44 . 3aKoHa 0 npzcaanoj ynpasa ("CJly)I<6cHIi maCHHK PC", 6p. 
79/05,101/07,95/10 Ii 99/14) H 3aKJbY1.JKa Bnane 05 Bpoj 401-1953/2017 on 10. MapTa 2017. 
rornnre, MHIIHcTapcTBo sa pan, aanouusaaaa,e, 60patIKa Ii cOUHjaJIHa nararsa H 

MHI-IHCTapCTno cPHHaHcHja, yrsphyjy 

nOCTynAK 

33 OCTBapUBatbC npana ua perJlYII.ll3••njy nopeaa na nonary npe.iUIOCT nnaheuor npn 
yB03y MOTOpHUX noanna 0.ll crpane oco6a ca HHnaJIH.,lJ.HTeTOM 

1. Oco6a ca HlISaJIHLurreTOM ocrnapyje npaso na petpynnauajy nopesa na ztonary 

apeznrocr nJIahCBOr rrpn ys03Y nyTHli1.JKOr ayToM06HJIa HJlH npyror MOTopHor B03HJIa 

xoncrpyacanor npueucrneno aa npenos naua (OCHM OHI-IX H3 Tap. 6poja 8702 Ilapaucxe 
TapHCI>e), yxrsyuyjyha "KapaBaH " H " KOM6H" B03HJIa, OCHM repencxnx, tcoja ynecy HJIH npave 
H3 anocrpancrna aa JIH'-IHY ynorpefiy pana aanomrsanau,a, otipaaouaa.a HJIH nofiorsurarsa 

npyurrsenor nOJIQ)Kaja (y ,llaJhCM TCKCTy: MOTopno B03HJIO), xoja je na oCHOBy CnOpa3YMa 0 
CJI060,llHOj TproBHHH, O.uHOCHO no OCUOBy tIJIaHa 12. CTaS 1. rasxa 4) Ype,n:6e 0 BpCTH, 

KOJIH1.JHHH H npe,n:HOCTH pofie ira xojy ce He nnahajy Yl103He ,lla)K6HlIe, pOKOBHMa, yCJIOBHMa H 

rrocrynxy aa OCTBapHSaIbC npasa aa OCJI060l)ClbC on nnahan.a YB03HHX ,lla)I{6HHU ("CJI. 
maCHHK PC", 6p. 48/10, 74/11,63/13 H 8/17) oCJl060l)eHa on nnahan.a YS03HHX .umK6Hua. 

2. Ilozi OC060M ca HHBaTIHIlHTeTOM xoja ocrnapyje rrpaao na perpynnaunjy nopesa na 

nonary Spe,llHOCT nonpasyueea ce: 
- oco6a ca MHBanH,llHTeTOM ca 100% TCJIeCHOr ourrehen,a ITO j e,llHOM OCHOBy; 

- p0,llHTeJL HJIH craparcrs zterera ca TeJIeCBHM ourreherscv 100% ITO jC.uHOM OCHORy, 
o KOMe poznrren., OllHOCHO craparen, nenocpenno 6pHHe; 

- BojJIH llHBaJIH.uH H UHBHJIlIH HHBaJIH.llH para ea 100% TCJIeCHOr ourrehen,a. 

3. Ilpano na pcdrynnaunjy ITOpC3a aa nonary npezmocr ocruapyje ce na OCHOBy saxreua 

nonaeror na nponacanov o6pacuy Manacrapcrsy sa pan, aanourn.auaa,e, 6opa1.JI<a H 

cOUHjaJIHa nnrarsa (y llaJbCM r excry : MHIIHCTapCTI.lO). Y3 ofipasan 3aXTeBa KOjH cc MO)I<e 
npeysera ira anrcpuer npeaenrarmja MHHHcTapCTlla, npnnaace ce crrcneha .uoKyMeHTaUHja: 

<poToKonHja JIH4He xapre, O.uHOCIIO OtIHTaHe lIHtlHC xapre - 0 H,lleliTHTcTY 

JlHtIHOCTH; 
- nornpna P<I>0I10 0 creneny TeJIeCHOr ourrchersa oco6e ca HHSaJIH,llHTCTOM, 

OIlHOCIIO npaBHOCna)KHO pellIcfbe uannexcnor opraHa 0 npH3HaBaI-bY cnojcrsa parnor sojnor 

HHBaJIH.ua HJIH UHIlHJIHOrHIlBaJIH,lla paTa - 0 crerreny TCJIeCIIOr ourrehen.a; 
- oparnnanmr npHMepm< JellHlICTBCHe uapnncxe nexnapaunje sa CTaBJLaIbe po6e y 

cnofionau rrpoxer (y llaJIl el\1 TCKCTy: JUI1) onepene on crpaue Ha,llJIC)I<HOr napnncxor oprana 

('-U1Me ce noxasyje H na je nJIahCH nopes aa nonary npCIlHOCT); 
- otipasau 0 ofipauyiry uapnncxor nyra, 

4. YKOJIHKO 3aXTCB sa pcdrynnannjy nopesa na nonary BpCJI.HOCT nOllHOCH P0L(HTCJb HJIll 
craparers rrerera ca TeJleCHHM ourreltctscv 100% no jemrosi OCHOSY, Y3 saxreu ce o6aBc311o 
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npHJIIDI<C H ynepen.e Ha)]JIC))(1I0r oprana craparerscrna na ce pO)]HTeJb, O.n;HOCHO craparers 
nenocpenno 6pHHC 0 ;':(CTCTy, OnHOCIIO na je neTC y OTBOpCHOj aaurnrrn. 

5. JUI1 H ofipasau ofipa -rya a uapnacxor ztyra H3Jlaje Hanne)KHH uapHHCKH opran, 
JUI1 ce nonyn.aaa y CKJIaLlY ca npaBHJIHHKOM 0 06nHKy, canpaomn, HallHHY 

nonaomen,a H nonyn.aaarsa zrexnapauaje H rrpyrnx ofipasaua y UapHlICKOM nocrynxy H 
osepaaa rrOTnHCOM H OTHCKOM ncsara on crpane llapl1HCKHX opraaa 'IHMC ce noraphyje )]a 
cy OKOllaHC llapHHCKC <pOpMHHOCTH nyurran.a pofie y cnofionau npOMCT, O)]IIOCHO H3BPWCII0 
nnahan.e nopesa IIa nonary npermocr. 

PaJJ;J-I pediynnaunje nopesa na nonary BpC,LlHOCT MHlIHCTapCTBO nponepasa nonarxe H3 
JUI1, ea rroce6HHM IIarnaCKOM IIa: 

- Py6pHKy 8 (TIPHl\WJUlU) - Ilpasranan, O,llHOCHO yn03HHK pofie, jc naue sa tmjH pa-ryn 
ce nO.llHOCH zrexnapaunja H xoje je, y npeae npnxaaraa,a ztexnapaunje BnaCHHK pofie HnH 
HMa crnrrna npaua pacnonararsa p060M. Ilpnvanau MQ}I<e 6HTH <PH3H'--IKO H npauno JIHue; 

- Py6pHI<y 36 (Ilonnacrnna) - Y OBy pytipnxy ynncyje ce unrrppa saxoncxor OCHOBa aa 
ocnofioheu,e on nnahaisa uapane, ncnnahan.e uapnne, OLll:lOCHO noaehaise IInH CHmKCIhe 
crone UapHHC no UapHHCKOM 3aJWHy, nponncnva nOll eTHM na OCHOllY Tor 3aKOHa, 3aKOHa 0 
Ilapnncxoj .rapadm, no ocnouy Mcl)yHapO.llHHX yrouopa H CnOpa3YMa 0 cnooonaoj TprOBHHH 
nopexna H3 Konexca umdrapa (umdipe: 21621, EUOOI, EFOIF, TROOI, ALO 1e BAOOe, 
MKOOe, MOO 1e, MEOOe II XKOOe); 

- Py6pHKy 44 (Ilonarne HIuIJOpr-.muH.ie/no)lIleTe ncnpane/Ilo'rspne H onofipersa) - Y 
OBy pyfipaxy CC, rropen OCTanHX nonaraxa, ynncyjy nO)]aUH 0 <!Hl3HLIKOM JIl-lUY - KOpHCHHI<y, 
KOMe CC, Y3 acrrya.anan.c OCT,U1l1X npennnljemrx ycnosa, MQ}Ke BpllIHTH perpyananaja nopesa 
na ztoztary BpenHOCT. Ilortaua 0 KOpHCHI-lKy nOB.TlUCTHUC y OBy pyfipmcy yrmcyjy ce caxro y 
cnysajeuaaa xana <\m3IP-IKO mue YB03H pofiy npCKO ounamheaor YB03IUIKa; 

- Py6pHKy A (Llapnuapaaua ornpeae/amoaa/onpenaurra) - Y OBy pyfipaxy yrnrcyje ce 
ynncyje ce Ha3HB H II1H<ppa uapnncxe HcrrOCTaBC, 6poj H ztary« npaxsararsa JU11. 

TIoPC)] JL(I1 Y3 3aXTe13 sa pcqiynnaunjy nopesa aa rtonary apeztaocr ce )]OCTaBJba H 
ofipasau ofipasyna uapHIICIW[ nyra, y KOMe ce H3MCljy OCTaJIHX HaJIa3H H nonarax 0 6pojy 
JUI1 KOjH Mopa rta 0YLle H.n;CHTlI LJaH ca TIOnaTKOM H3 Py6puKC A nparehe JLll1. Otipasau 
ofipa-ryna uapancxor nyra ca onepCIIHM JL{I1 nonpasyueua na je nopea na nonary Bpe)lIlOCT 
aa yneaeny pofiy nnahen. 

6. 0 H3BpWCIU-lM peqiynnaunjaxra nopesa na ztonary BPC)]BOCT MHHHcTapcTBo BOnH 
enexrpoucxy esnnemrajy, icoja canpaoi: 6poj H naTyM nozmomen,a 3aXTCBa; HMe H npC3HMe 
ocofie ca HHBanHnHTeTOM icoja ysos« MOTOpHO B03Hno; JMSf; anpecy rtpcdaaannurra; )]aTyM 
H3.n;aBaH>a nanora 0 peqiynztaunja nopcsa na nonary Bpe)]HOCT H ztpyre nO)]aTKC. 

7. Ynpana uapnna H MHllI-lCTapCTBo nenocpenao capahyjy H paaversyjy nO)laTKC 0 
KojHMa pacrtonazcy y BC3H oCTBapHIlaIha npasa na perpynzrauujy IJOpC3a I-1a ztonary spezmocr. 

8. MHHHcTapcTBo petpynnnpa cpencrna nopesa aa nonary BpCWIOCT ofipa-rynaror na 
npC)]HOCT MOTopHor B03HJIa Y .LJ.I-lHapcKoJ npoTHBBpC.uHOCTH MaKCHMaJIHO )).0 II3HOCa 0)). 
10.000,00 enpa, a HCTO npano ce MQ)Ke noBono IWpHCTHTH HaKOII HCTCKa TpH ro)).HHC 0)] naI-la 
H3BpWeHC pediynnaunje cpencrasa. 

MHHHCTapCTBO sa pan, sarrotun.auan,e , 6opa' lJ(a MHlIHCTapCTBO <pHHancHja 
H connjarnra mrran,a 

http:nyurran.a

