Допуна акта број: 148-03-030-01-199/15/2014 од 15.10.2014. године
Актом Управе царина, под напред наведеним бројем и датумом, указано је
царинарницама на проблематику до које је дошло услед немогућности излагања јавној
продаји возила М и Н категорије (над којима претходно није спроведен одговарајући
царински поступак), а за која надлежни царински орган у складу са Уредбом о увозу
возила („Сл. гласник РС“, 23/2010-у даљем тексту: Уредба) не може са сигурношћу да
утврди испуњеност услова прописаних нормом ЕУРО 3, који су наведени у члану 4.
Уредбе, како би о свему били информисани и сви учесници у поступку јавних продаја које
су код надлежних царинарница одржане у периоду од 19.04.-26.09.2014. године.
О обавези испитивања возила у складу са Правилником о испитивању возила
(„Сл. гласник РС“, 8/12...40/14-у даљем тексту : Правилник), која су предмет јавне
продаје, обавештени смо, како актом Агенције за безбедност саобраћаја (о чему смо вас
актом ове Управе под горњим бројем и датумом већ и информисали), тако и актом МУПДирекција полиције-Управа саобраћајне полиције, од 17.10.2014. године, сходно чему
указујемо на следеће:
Предметним актом Управа саобраћајне полиције обавестила је Управу царина да
се приликом техничког прегледа возила, у складу са одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, 41/09...55/14), утврђује да ли је моторно,
односно прикључно возило технички исправно и да ли испуњава друге техничке прописе
и услове за учешће у саобраћају (тј. да ли испуњава прописане услове да буде
регистровано на територији наше земље).
Схдоно наведеном, уколико се надлежним царинарницама обрате купци моторних
возила, која су била предмет већ одржаних лицитација (у периоду од 19.04.-26.09.2014.
године), а која претходно нису била регистрована на територији Републике Србије,
потребно је информисати их о чињеници да се ради прибављања Уверења о
испитивању (контролисању) возила која се увозе као употребљавана (у даљем
тексту: Уверење), обрате надлежном органу-Агенцији за безбедност саобраћаја (у
даљем тексту: Агенција), уз напомену да за возила која су предмет контролисања у
складу са Правилником, а код којих се утврди недостајање или трајно оштећење
идентификационе ознаке возила, Агенција неће издавати Уверење (о чему сте,
такође, већ и информисани актом Управе царина, под горе наведеним бројем и
датумом).
Посебно указујемо да је у предметном акту Управе саобраћајне полиције
истакнуто да подаци о конкретном возилу, које Агенција уписује у Уверење, а који се
односе на испуњеност услова из члана 4. Уредбе, нису од значаја за техничку
исправност возила.
С тим у вези, уколико за возила, која су већ продата на одржаним
лицитацијама у напред назначеном периоду, купци поднесу Агенцији захтев за
испитивање у складу са Правилником и у том поступку Агенција изда Уверење о
испуњености услова у складу са Правилником, иста ће бити могуће регистровати код
надлежне службе МУП-а, без обзира на чињеницу о испуњености или неиспуњености
услова из члана 4. Уредбе.

О свему напред изнетом царинарнице су дужне да упознају све учеснике у
поступку јавне продаје, како оне који су до сад учествовали у тим поступцима, тако
и све учеснике у будућим поступцима јавне продаје, на начин како смо већ и указали
актом Управе царина број: 148-03-030-01-199/15/2014 од 20.10.2014. године.
(акт УЦ број: 148-03-030-01-199/34/2014 од 20.10.2014. године)

