
БЕНЕФИЦИЈЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЛИКОМ УВОЗА АУТОМОБИЛА 

 
Повољности код увоза аутомобила за особе са инвалидитетом су бројне и већина оних на које се 

односе знају за те могућности, али ипак ваља подсетити на све опције и процедуре које су 
неопходне да би се то и реализовало. Најзначајније, зато што представља највећу уштеду, јесте 

ослобађање од царинских дажбина и плаћања ПДВ-а, у зависности од степена и врсте хендикепа. 

Процедура која се мора проћи да би ова права била остварена ипак је прилично сложена и 
потребно је тачно знати коме се и за шта треба обратити. 

Основно што треба знати јесте да аутомобил који се увози мора да испуњава такозване евро три 
норме да би уопште могло да се размишља о његовом увозу у Србију. Затим, законом је прописано 

да особа која има телесно оштећење од најмање 70 одсто има право да увезе возило без плаћања 
царине. Они који имају 100 одсто телесног оштећења по једном основу ослобађају се и плаћања 

ПДВ-а. Разлика је у томе што се царинских дажбина ова лица ослобађају одмах приликом увоза, 

док се ПДВ мора најпре платити, а касније тражити повраћај новца. И то тако што оверени 
примерак потврде од царинарнице о плаћеном порезу, оверену царинску декларацију уз писани 

захтев за рефундацију ПДВ-а, са својим подацима (име, презиме, ЈМБГ, адреса) и фотокопију 
личне карте треба доставити Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. По 

примљеном захтеву ово министарство доноси решење о повраћају ПДВ-а кориснику царинске 

олакшице. Министарство шаље поштом решење купцу, а на основу њега купац затим подиже свој 
новац. 

Ипак, да би уопште могао да се оствари увоз аутомобила уз бенефиције, потребно је прибавити 
неколико потврда. Ради добијања неопходних потврда особа са инвалидитетом (било да је 

осигураник, пензионер или се ради о лицу које је у систему социјалне заштите) мора прво да се 
обрати Фонду за пензијско и инвалидско осигурање и преда молбу за ослобађање од увозних 

дажбина, уз коју треба да приложи медицинску документацију о телесном оштећењу. Уколико је не 

поседује или надлежни органи сматрају да је приложена медицинска документација недовољна, 
особа која жели да купи аутомобил позива се пред комисију Фонда ради вештачења и утврђивања 

степена инвалидности. Када се утврди да постоји степен телесног оштећења прописан законом за 
увоз аутомобила без царине, Фонд ПИО документацију по службеној дужности прослеђује 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – Сектору за заштиту особа са 

инвалидитетом, и о томе обавештава подносиоца захтева. Министарство у року од 30 дана издаје 
потврду о ослобађању од царинских дажбина на увоз аутомобила лицу са инвалидитетом које је 

поднело захтев. Ако, међутим, комисија за вештачење утврди телесно оштећење у мањем 
проценту или да оштећења уопште нема, Фонд ПИО о томе обавештава подносиоца захтева. 

Када особи са инвалидитетом стигне потврда о ослобађању од царинских дажбина, она је прилаже 

уз сву осталу документацију потребну за царињење. Треба нагласити да возило које је раније 
увезено не може накнадно бити ослобођено плаћања царине и ПДВ-а, већ се морају прво 

прибавити све потврде о олакшицама и ослобађању, па тек онда ући у процес увоза аутомобила. 
 

Ко има право на бенефиције 
 

Бенефиције приликом увоза аутомобила имају и родитељи вишеструко ометене деце, слепа лица, 

лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, оболели од 
параплегије, квадриплегије, церебралне и дечје парализе, мултипле склерозе, као и војни 

инвалиди од прве до пете групе и цивилни инвалиди рата од прве до пете групе. 
За ослобађање од царинских дажбина војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од прве до пете 

групе подносе захтев за издавање потврде о групи инвалидитета служби за борачко-инвалидску 

заштиту у општини према месту становања. 


