
 ПРЕПОРУКА 10. 

Прописати ослобођење од плаћања увозних дажбина за нову опрему, без обзира да ли се производи у земљи 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Решење из Предлога царинског закона која ово ослобођење предвиђа само за опрему која се не производи у земљи, даје 

могућност широком тумачењу и уводи додатну и нејасну процедуру коју спроводи Привредна комора, а у којој се 

утврђује да ли се одређена опрема истих карактеристика призводи у земљи или не.  

Такође, опрема која се производи у земљи а која се може подвести под исту категорију са опремом произведеном у 

иностранству може бити различитог квалитета, а може бити и некомпатибилна са постојећом опремом конкретног 

произвођача, па самим тим може бити за њега неупотребљива.  

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Оваквим решењем би се поспешила модернизација српске привреде пошто би произвођач у Србији имао могућност да 

се одлучи за употребу скупе и модерне опреме у производњи за коју се не би одлучио у случају када би морао да плати 

високу царину (све као вид стимулације улагања у модерну технологију или ниже трошкове производње ради 

подизања конкуретности српске привреде).  

  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРЕДЛОГА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

РОБА НА КОЈУ СЕ НЕ ПЛАЋАЈУ УВОЗНЕ ДАЖБИНЕ 

Члан 218. 

Увозне дажбине не плаћају се на: 

1) нову опрему која се не производи у земљи, која се увози за нову или проширење постојеће производње, 

модернизацију производње, увођење нове односно осавремењавање постојеће технологије, осим путничких моторних 

возила и апарата за игре на срећу;  

2) рекламни материјал и узорке који се бесплатно примају из иностранства; 

3) предмете страних излагача који учествују на међународним сајмовима и продајним изложбама у земљи, које 

уносе и примају из иностранства ради уобичајене расподеле или потрошње за време одржавања сајмова, односно 

изложби; 

4) жигове, патенте, моделе и пратеће исправе, као и пријаве и поднеске за признавање права, који се достављају 

организацијама за заштиту права интелектуалне својине; 

5) пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе. 



ПРЕПОРУКА У ВЕЗИ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА КОЈЕ ТРЕБА ДА ДОНЕСЕ ВЛАДА У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 219. ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

Подзаконски акти које ће Влада доносити у складу са Законом (члан 219) треба да буду јасни, прецизни и 

недвосмислени. Треба их усвојити у што краћем временском року и треба да буду у духу Закона те да иду на руку 

привреди а не да је ограничавају. Такође, треба их сачинити у сарадњи са привредом, јер бенефиција или стимулација 

сусштински постоји само ако је спроводива. 

 


