
 ПРЕПОРУКА 12. 

Прописати институт самопријављивања и његове правне последице 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

 

Честа измена и различито тумачење царинских прописа, као и недоследна примена истих од стране царинских органа, 

имају за последицу да привредни субјекти и грађани чине пропусте, који се квалификују као царински прекршаји, без 

намере да тај прекршај учине. 

Ако накнадно утврде да су учинили пропуст и желе да то исправе, привредни субјекти и грађани су дестимулисани да 

самоиницијативно пријаве тај пропуст и плате обавезу, јер такво понашање неизбежно води покретању прекршајног 

поступка и њиховом кажњавању. 

Ово је последица тога што Царински закон не предвиђа могућност самопријављивања, које неће резултирати 

покретањем поступка поводом царинског прекршаја и кажњавањем, иако је тај институт признат у развијеним правним 

системима као важан аспект управног поступка. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

 

Прописивање могућност самопријављивања би требало да подстакне обвезнике на поступање у складу са царинским 

прописима, без страха да ће бити прекршајно гоњени, ако на сопствену иницијативу желе да исправе пропусте. 

Наравно, једини услов је да самопријављивање није последица сазнања царинског органа за учињену радњу или 

пропуст. 

 

Ако се прихвати ова препорука, позитивни ефекти предложеног решења ће се огледати у: 

 повећању буџетских прихода; 

 стимулисању обвезника да поступају у складу са царинским прописима. 

 

 

 

 

 

 



 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРЕДЛОГА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

ПОВРЕДА ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА 

Глава I 

Царински прекршаји 

I Опште одредбе 

ПОЈАМ 

Члан 291. 

Радње или пропусти који су у супротности са одредбама овог закона и подзаконских аката донетих на основу 

њега, сматрају се царинским прекршајима када је то одређено овим законом и као такви подлежу кажњавању.  

ПРОТИВ ЛИЦА КОЈЕ УЧИНИ РАДЊУ ИЛИ ПРОПУСТ КОЈИ СЕ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

СМАТРАЈУ ЦАРИНСКИМ ПРЕКРШАЈЕМ, НЕЋЕ СЕ ПОКРЕНУТИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК, НИТИ ИЗРЕЋИ 

КАЗНА, АКО ТО ЛИЦЕ САМОИНИЦИЈАТИВНО ПРИЈАВИ ТУ РАДЊУ ИЛИ ПРОПУСТ ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ 

ЗА ВОЂЕЊЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА И ИСТОВРЕМЕНО ПЛАТИ ЦАРИНСКИ ДУГ, 

УВЕЋАН ЗА КАМАТУ ОБРАЧУНАТУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 231. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

ОДРЕДБЕ ПРЕТХОДНОГ СТАВА ОВОГ ЧЛАНА СЕ НЕЋЕ ПРИМЕЊИВАТИ АКО ЈЕ 

САМОПРИЈАВЉИВАЊЕ ИЗВРШЕНО НАКОН САЗНАЊА ЦАРИНСКОГ ОРГАНА ЗА ТАЈ ЦАРИНСКИ 

ПРЕКРШАЈ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


