
 ПРЕПОРУКА 11. 

Прописати царинско ослобођење за домаћу робу која се враћа у царинско подручје ради рециклаже, одлагања 

и/или уништења, као и њено ослобађање од акцизе, ако се ради о акцизној роби 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Привредни субјекти имају великих проблема у пракси са враћањем враћањем домаће робе у царинско подручје ради 

рециклаже, одлагања и/или уништења, јер важећи прописи као и Предлог царинског закона регулишу само ослобођење 

од увозних дажбина када је у питању враћање домаће робе која је за даљу употребу. Закон о акцизама ни на који начин 

не регулише ово питање, а логично је да се обвезници ослободе увозних дажбина и акциза за робу коју враћају ради 

рециклаже, одлагања и/или уништења, када та роба није за даљу употребу. 

Нарочито је неповољна ситуација за домаћег извозника, уколико робу која се враћа у земљу, а услед законских 

ограничења (посебан режим обечежавања робе) не може да пусти у слободан промет, већ да изврши рециклажу па 

потом пуштање у слободан промет, или има намеру да због немогућности рециклаже одложи и/или уништи као отпад. 

Чак и тумачењем постојећег законског решења, закључује се да се извезена акцизна роба не може никако вратити у 

земљу, чак ни из разлога оправдане рекламације увозника из друге земље, што је против начела међународне трговине. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Предложеним изменама олакшава се планирање извоза за привредне субјекте и омогућава прилагођавање 

новонасталим околностима. Такође, попуњава се правна празнина која се јавља у пракси тако што се регулише третман 

акцизне робе.  

  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРЕДЛОГА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Глава II 

Повраћај робе 

ПОЈАМ, РОК, УСЛОВИ 

Члан 221. 

Домаћа роба која је била извезена из царинскога подручја Републике Србије и која се у року од три године враћа 

у царинско подручје Републике Србије и ставља у слободан промет на захтев декларанта ослобађа се од плаћања 

увозних дажбина.  

Рок од три године царински орган може продужити, на захтев декларанта, ако за то постоје оправдани разлози. 

Ако је враћена роба, пре него што је извезена из царинскога подручја Републике Србије, била стављена у слободан 

промет уз смањену или стопу царине нула због њене употребе у посебне сврхе, изузеће од увозних дажбина из овог 

члана царински орган ће одобрити ако се роба поново увози у исте сврхе.  



Ако се роба не увози поново у исте сврхе, износ увозних дажбина обрачунат за ту робу умањиће се за износ 

увозних дажбина плаћен приликом првог стављања робе у слободан промет. Ако је износ претходно плаћених увозних 

дажбина већи од износа који би требало платити при поновном увозу, повраћај увозних дажбина неће бити одобрен.  

НА ДОМАЋУ РОБУ КОЈА СЕ У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ВРАЋА У ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ РАДИ 

РЕЦИКЛАЖЕ, ОДЛАГАЊА И/ИЛИ УНИШТЕЊА НЕ ПЛАЋАЈУ СЕ УВОЗНЕ ДАЖБИНЕ АКО СЕ РЕЦИКЛАЖА, 

ОДЛАГАЊЕ И/ИЛИ УНИШТЕЊЕ ВРШЕ ПОД ЦАРИНСКИМ НАДЗОРОМ. 

Одредбе става 1. овог члана не примењују се ако је: 

1) роба извезена из царинскога подручја Републике Србије у оквиру поступка пасивног оплемењивања, осим 

ако је роба остала у истом стању у каквом је извезена,  

2) роба била предмет посебних мера укључујући и извоз у треће државе, под условима које одреди Влада.  

 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

VII. ОЛАКШИЦЕ КОД ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ 

Ослобођења 

 

Члан 19.  
Акциза се не плаћа на акцизне производе: 

1) које извози произвођач; 

2) које произвођач, односно увозник продаје за: 

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава; 

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговорима; 

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових 

породица; 

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то 

предвиђено међународним уговорима; 

3) деривате нафте које продаје произвођач, односно увозник, а чији се промет врши на основу међународног 

уговора, ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе; 

4) које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на 

међународним линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на 

ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска 

контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима; 

5) деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) овог закона које произвођач продаје под условом да се ти деривати 
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нафте користе искључиво за производњу етилена и пропилена од стране правних лица и предузетника који обављају 

производњу етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима, односно увозник увози за себе ради 

искључиве производње етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима или за корисника (власника) 

који те деривате нафте користи искључиво за производњу етилена и пропилена у сопственим производним 

капацитетима; 

6) гориво за млазне моторе - керозин (петролеј) које произвођач продаје непосредно крајњем кориснику (власнику) 

за авио сврхе, односно увозник увози за себе ради непосредног коришћења у авио сврхе или за корисника (власника) 

који то гориво непосредно користи у авио сврхе; 

6а) цигарете, односно алкохолна пића које је произвођач по одобрењу или на основу налога надлежног органа 

уништио, а обележене су контролним акцизним маркицама. 

6б) ДОМАЋУ РОБУ КОЈА СЕ У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ВРАЋА У ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ РАДИ 

РЕЦИКЛАЖЕ, ОДЛАГАЊА И/ИЛИ УНИШТЕЊА, АКО ЈЕ У ПИТАЊУ АКЦИЗНА РОБА СМЕШТЕНА У 

ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕ И АКО СЕ РЕЦИКЛАЖА, ОДЛАГАЊЕ И/ИЛИ УНИШТЕЊЕ ВРШИ ПОД ЦАРИНСКИМ 

НАДЗОРОМ. 

Ослобођење из става 1. тач. 1) и 4) овог члана остварује се на основу царинских исправа којим се доказује да су 

производи напустили територију Републике Србије, односно отпремљени ради продаје у авионима и бродовима који 

саобраћају на међународним линијама или у слободним царинским продавницама отвореним на ваздухопловним 

пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола. 

Ослобођење из става 1. тачка 2. подтач. (1) и (3) овог члана остварује се под условом реципроцитета, а на основу 

потврде министарства надлежног за спољне послове. 

Ближе услове, начин и поступак остваривања пореског ослобођења из става 1. тач. 2) и 3) овог члана прописује 

министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар). 

 
 
 


