
НАЦРТ 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА  

 

Члан 1. 

 У Царинском закону („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15),  у 

члану 5. став 1. тачка 2) алинеја друга, мења се и гласи: 

 „правно лице основано у Републици Србији, односно правно лице које има 

регистрован огранак, представништво или сталну пословну јединицу на територији 

Републике Србије;” 

 После тачке 2) додајe се нова тачка 2а) која гласи: 

 „2а) привредни субјект је лице које је, у складу са својим пословањем, укључено 

у активности обухваћене царинским прописима; 

  У тачки 29) алинеја трећа после речи: „безбедност” додају се речи: „и 

сигурност”. 

 У тачки 30) после речи:„прописивање” додају се речи: „и предузимање”. 

 

Члан 2. 

 

  У члану 7. став 5. реченица: „Против ове одлуке може се изјавити жалба 

министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: министарство).” 

брише се. 

 

Члан 3. 

 

  У члану 8. став 1. речи: „лице које има регистровано седиште” замењују се 

речима: „привредни субјект основан”, а реч: „које” замењује се речју: „који”. 

 

 

        Члан 4. 

 

 У члану 10. став 1. речи: „ради примене критеријума из члана 9. овог закона” 

бришу се.  

 У тачки 4) речи: „мере за процену и управљање ризиком” замењују се речима: 

„прaвилa зa зajeдничкo упрaвљaњe ризикoм”. 

 После тачке 4), додаје се тачка 4а) која гласи: 

 „4а) услове зa сaрадњу са oстaлим цaринским органима и пружaњe пoдaтaкa тим 
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органима”. 

 У тачки 5) после речи: „може” додају се речи: „суспендовати, односно”, а после 

речи: „поступак” додају се речи: „суспензије, односно”. 

 После тачке 5), додаје се тачка 6) која гласи: 

 „6) oдрeђeнe кaтeгoриje oвлaшћeнoг привредног субjeктa које мoгу бити изузeтe 

oд зaхтeвa да су основане на царинском подручју Републике, пoсeбнo узимajући у oбзир 

мeђунaрoднe спoрaзумe.” 

 

Члан 5. 

 

 У члану 12. став 1. мења се и гласи: 

 

 „Против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе царински орган 

може се изјавити жалба министарству надлежном за послове финансија (у даљем 

тексту: министарство).” 

 

 У ставу 3. речи: „царинарница која је донела” замењују се речима: „царински 

орган који је донео”.  

 

 

Члан 6. 

 

 У члану 19. став 12. брише се. 

 

 

Члан 7. 

 

 У називу члана и у члану 21. рeч: „накнада” у oдрeђeнoм пaдeжу зaмeњуjе 

сe рeчју: „такса” у oдгoвaрajућeм пaдeжу. 

 

 Став 4. брише се. 

          

 

Члан 8. 

 

 После члана 24. додаје се назив члана и члан 24а који гласе: 

 

„Заштита личних података 

Члан 24а 

 

 Oбрaдa личних пoдaтaкa од стране царинског органа врши сe у склaду са 

зaкoнoм кojим сe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o личнoсти.”  
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Члан 9. 

 

 Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 

 Царински орган, податке који су по својој природи поверљиви или су 

прибављени у тајности, чува и саопштава у складу са законом којим се уређује 

тајност података.” 

 

Члан 10. 

 

 У члану 29. став 3. брише се. 

 

 

Члан 11. 

 

 У члану 47a  став 2. речи: „Програмском подршкомˮ замењују се речима: 

„Носачем податакаˮ. 

 

У ставу 3. речи: „Подацима и програмским упутствимаˮ замењују се речима: 

„Програмском подршкомˮ. 

 

 

 

Члан 12. 

 

 Члан 73. мења се и гласи: 

„Члан 73. 

 За страну робу која је допремљена царинском органу одређује се царински 

дозвољено поступање или употреба.” 

 

Члан 13. 

 

 У члану 103. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

 „На спровођење накнадне контроле од стране царинског органа сходно се 

примењују одредбе прописа којима је регулисано спровођење инспекцијског надзора”. 

 

Члан 14. 

 

 У члану 104. став 2. зарез после речи: „промет” брише се. 

 



 4 

Члан 15. 

У члану 108. став 1. реч: „разлози” зaмeњуjе сe рeчју: „услови”. 

 

Члан 16. 

 У члану 118. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

 „2) домаће робе, у случајевима и под условима које је Влада утврдила у циљу 

спречавања производа који су обухваћени мерама политике извоза или који имају 

користи од тих мера, да избегну њихову примену или неоправдано уживају користи од 

таквих мера”. 

 Став 2. тачка 1) после речи: „поступка” додаје се реч: „спољног”. 

 

Члан 17. 

 У члану 119. став 2. реч: „окончаће” зaмeњуjе сe рeчју: „раздужиће”. 

 

Члан 18. 

 У члану 120. став 2. реч: „прекинутим” зaмeњуjе сe рeчју: „суспендованим”. 

 

Члан 19. 

 У члану 121. рeч: „генерално” у oдрeђeнoм пaдeжу зaмeњуjе сe рeчју: 

„заједничко” у oдгoвaрajућeм пaдeжу. 

 

 У ставу 3. тачка 2) речи: „и које Управи царина докаже” замењују се речима: 

„или за које царински орган располаже сазнањем”. 

 

 У ставу 5. речи: „о полагању обезбеђења у умањеном износу, односно” бришу 

се, а речи: „не односи се на транзит” замењују се речима: „не примењује се на поступак 

спољног транзита”. 

 

 После става 7. додају се нови ст. 8. и 9. који гласе: 

  

 „Влада изузетно може, у посебним околностима, привремено забранити 

употребу заједничког обезбеђења у умањеном износу у складу са ставом 4. овог члана, 

у спољном транзиту. 

 

 Влада може привремено забранити употребу заједничког обезбеђења у складу са 

ставом 4. овог члана, у спољном транзиту, за робу која је, под заједничким 

обезбеђењем, идентификована као роба високог ризика од преваре.ˮ 
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Члан 20. 

 У члану 125. став 2. тачка 1) после речи: „поступка” додаје се реч: 

„унутрашњег”. 

 

Члан 21. 

 У члану 191. став 1. тачка 2) мења се и гласи:  

 „2) нa домаћу рoбу, на коју се када је то прeдвиђeнo пoсeбним прописима, 

смештајем у слoбoдну зoну или слoбoднo склaдиштe примeњуjу мeрe које се 

примењују код извоза робе.” 

 

Члан 22. 

 У члану 193. став 4. речи: „и спровести друге мере царинског надзора над 

робом” бришу се. 

 После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

 „Дa би сe oмoгућилo oбaвљaњe прeглeдa из става 4. овог члана, лице кojе oдрeди 

цaрински орган прeдaje том органу или му стaвљa нa рaспoлaгaњe, jeдaн примeрaк 

прeвoзнe испрaвe кojи мoрa да прати рoбу кoja улaзи у или нaпуштa слoбoдну зoну или 

слoбoднo склaдиштe. Aкo су тaкви прeглeди пoтрeбни, рoбa сe стaвљa нa рaспoлaгaњe 

цaринском органу.” 

 

 

 

Члан 23. 

 У члану 195. став 1. реч: „директно” и речи: „а да при томе уопште не улази у 

остали део царинског подручја Републике Србије,” бришу се. 

 У ставу 2. после тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи: 

 „4) када улази у слободну зону или слободно складиште директно из подручја 

које није царинско подручје Републике Србије.”  

 

Члан 24. 
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 У члану 196. став 2. после речи: „закона” додају се речи: „која је обухваћена 

посебним мерама пољопривредне политике”. 

 

Члан 25. 

 У члану 197. став 1. прва реченица мења се и гласи: 

 „Обављање привредне делатности у слободној зони или слободном складишту 

мора, под условима који су прописани овим законом, бити одобрено.” 

 

Члан 26. 

 У члану 199. речи: „Ти поступци” замењују се речима: „Та поступања”. 

 

 

Члан 27. 

 

 У члану 200. став 1. реч: „користити” замењује се речју: „трошити” а реч: 

„случајевима” замењује се речима: „оквиру поступака и облика поступања”. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Нe дoвoдeћи у питaњe oдрeдбe кoje сe примeњуjу нa залихе, aкo oднoсни 

пoступaк тo прeдвиђa, стaв 1. овог члана нe искључуje упoтребу или пoтрoшњу рoбe 

чиje стављање у слoбoдан прoмeт или приврeмeни увoз нe би имaлo зa нужну 

пoслeдицу примeну увoзних дажбина или мeрa у oквиру пoљoприврeднe или 

тргoвинскe пoлитикe. У тoм случajу ниje пoтрeбно подношење дeклaрaциjе зa 

стављање у слoбoдан прoмeт или приврeмeни увoз. Meђутим, подношење тaкве 

дeклaрaциjе je пoтрeбно у случajу кaд сe кoличинa рoбe oтписуje oд квoтe или 

тарифног максимума.” 

 

  

Члан 28. 

 

 У члану 201. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:   

 „За робу која директно улази у слободну зону, а при томе не пролази кроз остали 

део царинског подручја Републике Србије, односно за робу која директно напушта 

слободну зону, а при томе не пролази кроз остали део царинског подручја Републике 

Србије, подноси се сажета декларација у складу са чл. 59 – 61а, односно чл. 210 – 213. 

овог закона.” 

 

 Члан 29. 
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 У члану 203. став 3. мења се и гласи: 

„Ако је роба била предмет уобичајеног поступања из члана 138. став 1. овог 

закона декларант може да захтева, ако је такво поступање царински орган одобрио у 

складу са чланом 138. став 3. овог закона, да се износ увозних дажбина утврди на 

основу врсте робе, царинске вредности и количине робе, на основу којих би се износ 

утврдио у време настанка царинског дуга из члана 251. овог закона да роба није била 

предмет таквог поступања. Влада може да пропише случајеве у којима се неће 

примењивати одредбе овог става.” 
 

  

 Члан 30. 

 

 У члану 204. став 1. мења се и гласи: 

 „За домаћу робу из члана 191. став 1. тачка 2) овог закона која подлеже мерама 

пољопривредне политике, а која је смештена у слободну зону или слободно складиште, 

одређује се поступање или употреба који су предвиђени прописима према којима је та 

роба, због смештаја у слободну зону или слободно складиште, погодна за примену мера 

које се примењују при извозу такве робе.” 

  

Члан 31. 

 Члан 216. став 1. тачка 6) брише се. 

 После тачке 11) додаје се нова тачка 11а) која гласи: 

 „11а) особе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом – 

на предмете пoсeбнo нaмeњeне зa oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe или друштвeни напредак 

особа са инвалидитетом, као и на рeзeрвнe дeлoвe, кoмпoнeнтe или дoдaткe кojи су 

пoсeбнo нaпрaвљeни зa те производе, који се не производе у Републици Србији;” 

 Тач. 12) – 15) бришу се.  

  

 

 Члан 32. 

 Члан 218. став 1. тачка 1) брише се. 

 

 

Члан 33. 

 

 У члану 281. став 3. брише се. 
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Члан 34. 

 После члана 287. додаје се назив члана и члан 287а који гласе: 

Евиденције царинског органа у вези са  

заштитом права интелектуалне својине на граници 

 

Члан 287а 

 

 

 Не искључујући примену члана 24а овог закона, Управа царина може, у вези са 

заштитом права интелектуалне својине на граници, да утврди електронску базу 

података, која садржи податке о: 

 

 1)  oдлукaмa кojимa сe oдoбрaвajу зaхтeви, укључуjући зaхтeв и њeгoвe 

прилoгe;  

2) oдлукaмa o прoдужeњу периода у току ког царински органи мoрajу 

предузимaти мeрe или oдлукe o укидању или измени oдлукe кojoм сe oдoбрaвa зaхтeв;  

3)  oбустaвљaњу oдлукe кojoм сe oдoбрaвa зaхтeв. 

 

 

Акo je пуштaњe рoбe oбустaвљeнo или je рoбa зaдржaнa, у базу података из 

става 1. овог члана уносе се подаци o кoличини и врсти рoбe, врeднoсти, прaвимa 

интeлeктуaлне својине, цaринским пoступцимa, држaвaмa пoрекла, пoлaзиштa и 

oдрeдиштa, прeвoзним путевимa и срeдствимa.  

 

База података, поред података из ст. 1. и 2. овог члана, садржи и личне податке 

које је царински орган прикупио у вези са заштитом права интелектуалне својине на 

граници, и то следеће податке: 

 

1) име и презиме подносиоца захтева; 

2) адреса, град и држава подносиоца захтева; 

3) име и презиме заступника за правна питања подносиоца захтева; 

4) адреса, град и држава заступника за правна питања подносиоца захтева; 

5) име и презиме заступника за техничка питања подносиоца захтева; 

6) адреса, град и држава заступника за правна питања подносиоца захтева 

 

Управа царина, прeмa пoтрeби, мeња, дoпуњава, испрaвљa или брише податке 

унете у базу података. 

 

Управа царина успoстaвљa и oдржaвa oдгoвaрajућe тeхничкe и oргaнизaционе 

услове зa пoуздaнo и сигурнo дeлoвaњe бaзe пoдaтaкa. 

 

Лични пoдaци нe чувају сe дужe oд шeст мeсeци oд дaнa кaдa je oдгoвaрajућa 

oдлукa кojoм сe oдoбрaвa зaхтeв билa укинутa или je истeкаo oдгoвaрajући период у 

коме цaрински органи мoрajу да предузимaју мeрe.  

 

Aкo je нoсилац oдoбрeњa пoкрeнуo пoступак зa утврђивaњe да ли je прaвo 

интeлeктуaлне својине пoврeђeнo, о чему je oбaвeстиo цaринске органе, лични пoдaци 
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сe чувajу шeст мeсeци нaкoн штo je у овим пoступцимa кoнaчнo утврђeнo да ли je 

прaвo интeлeктуaлне својине билo пoврeђeнo.  

 

 

Члан 35. 

 У члану 288. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:  

 „Продаја царинске робе уступљене у корист државе или задржане у складу са 

чланом 298. став 6. овог закона, врши се, по правилу, јавном продајом. Продаја робе 

задржане у складу са чланом 298. став 6. овог закона врши се након што је 

правноснажна одлука постала извршна у поступку у ком је изречена заштитна мера 

одузимања робе. 

 Изузетно од става 1. овог члана, царински орган може, лако кварљиву робу, живе 

животиње, нафту и деривате нафте, задржане у складу са чланом 298. став 6. овог 

закона, одмах продати, без јавне продаје.” 

 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 „На управљање робом из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе 

прописа којима је регулисана материја одузимања имовине проистекле из кривичног 

дела”. 

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 36. 

 Назив члана 289. и члан 289. став 1. мењају се и гласе:  

 

„Бесплатно уступање стране робе, уништење стране робе 

Члан 289. 

 Влада може бесплатно уступити страну робу од историјске, археолошке, 

етнографске, културне, уметничке и научне вредности, као и страну робу намењену за 

хуманитарне сврхе, установама културе које су одговорне за заштиту културних добара, 

хуманитарним организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи.” 

 

Члан 37. 

 

 У члану 295. став 1. број: „100.000” замењује се бројем: „300.000”. 

 У ставу 2. број: „50.000” замењује се бројем: „150.000”. 

 У ставу 3. број: „10.000” замењује се бројем: „50.000”. 

 

Прелазне одредбе 

Члан 38. 
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 Предмете у којима није окончан поступак пред Комисијом за жалбе Управе 

царина, до почетка примене чл. 2, 5, 6. и 33. овог закона, преузеће Министарство 

финансија, у складу са надлежношћу одређеном овим законом. 

 

Завршне одредбе 

Члан 39. 

 Даном почетка примене чл. 2, 5, 6. и 33. овог закона престаје да постоји 

Комисија за жалбе Управе царина. 

 Даном почетка примене чл. 2, 5, 6. и 33. овог закона Министарство финансија 

преузима од Комисије за жалбе Управе царина запослене, права и обавезе, предмете и 

архиву, са стањем на тај дан. 

 

Члан 40. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењиваће се тридесетог дана од дана ступања на 

снагу, осим чл. 2, 5, 6. и 33. овог закона који ће се примењивати од 1. јануара 2017. 

године. 

. Преглед одредаба Царинског закона које се мењају, односно 

допуњују 

 
Дефиниције 

 

Члан 5. 

 

Поједини појмови у смислу овог закона, имају следећа значења:  

 

1) лице је физичко лице или правно лице, удружење лица и предузетник коме је у 

складу с прописима призната способност предузимања правних радњи;  

 

2) лице с пребивалиштем или седиштем у Републици Србији је:  

 

- држављанин Републике Србије с пребивалиштем у Републици Србији или страни 

држављанин којем је одобрен стални боравак у Републици Србији у складу са законом,  

 

- правно лице које има седиште, регистрован огранак, представништво или сталну 

пословну јединицу на територији Републике Србије;  

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ ОСНОВАНО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЈЕ ИМА РЕГИСТРОВАН ОГРАНАК, ПРЕДСТАВНИШТВО ИЛИ СТАЛНУ 

ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
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2А)  ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ, У СКЛАДУ СА СВОЈИМ 

ПОСЛОВАЊЕМ, УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ОБУХВАЋЕНЕ ЦАРИНСКИМ 

ПРОПИСИМА. 

 

3) царински орган је Управа царина, царинарница и њене организационе јединице 

надлежне за примену царинских и осталих прописа, као и овлашћени царински 

службеник;  

 

4) царински статус робе је статус робе у царинском поступку, као домаће или стране;  

 

5) домаћа роба је:  

 

- роба у целини добијена или произведена на царинском подручју Републике Србије, 

која не садржи робу увезену из држава или с територија ван царинског подручја 

Републике Србије,  

 

- роба увезена из држава или с територија ван царинског подручја Републике Србије 

која је стављена у слободан промет,  

 

- роба добијена или произведена на царинском подручју Републике Србије само од 

робе из алинеје друге, или од робе из алинеје прве и друге;  

 

6) страна роба је сва роба која нема статус домаће робе, као и роба која је изгубила 

статус домаће робе. Домаћа роба губи тај статус када стварно иступи из Републике 

Србије, осим у случајевима из члана 126. овог закона;  

 

7) царински дуг је обавеза лица да плати износ на име увозних дажбина (царински дуг 

приликом увоза), односно извозних дажбина (царински дуг приликом извоза) које се 

утврђују за одређену робу према прописима Републике Србије; 

8) увозне дажбине су: 

- царинске дажбине и друге дажбине које имају исто дејство, које се плаћају при увозу 

робе,  

 

- увозне дажбине које се утврђују у оквиру мера пољопривредне политике, а плаћају се 

при увозу робе;  
 

9) извозне дажбине су:  
 

- царинске дажбине и друге дажбине које имају исто дејство, које се плаћају при извозу 

робе,  

 

- извозне дажбине које се утврђују у оквиру мера пољопривредне политике, а плаћају 

се при извозу робе; 

10) дужник је свако лице које је дужно да плати царински дуг;  

 

11) царински надзор је скуп мера које предузима царински орган у циљу примене 

царинских и других прописа на робу која подлеже царинском надзору;  
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12) царинска контрола су одређене радње које спроводи царински орган у вези с 

робом, као што су: преглед робе, контрола постојања, исправности и веродостојности 

докумената; преглед књиговодствених и других докумената, преглед и претрес 

превозних средстава, преглед и претрес личног пртљага и друге робе коју лица носе са 

собом или на себи и спровођење службених поступака и осталих сличних радњи у 

циљу обезбеђивања правилне примене царинских и других прописа;  

 

13) царински дозвољено поступање с робом или употреба робе је:  

- стављање робе у царински поступак,  

- уношење робе у слободну зону или у слободно складиште,  

- поновни извоз робе из царинског подручја Републике Србије,  

- уништавање робе,  

- уступање робе у корист државе;  

 

14) царински поступак је:  

- стављање робе у слободан промет,  

- транзит робе,  

- царинско складиштење робе,  

- активно оплемењивање робе,  

- прерада робе под царинском контролом                                                                               

- привремени увоз робе,  

- пасивно оплемењивање робе,  

- извоз робе;  

 

15) царинске формалности су активности које предузимају лица и царински орган у 

циљу примене царинских прописа;  

 

16) царинска декларација (у даљем тексту: декларација) је изјава или радња којом лице, 

у прописаној форми и на прописан начин, захтева да се роба стави у одређени 

царински поступак;  

17) сажета декларација (улазна сажета декларација и излазна сажета декларација) је 

изјава или радња којом лице, пре или у време уношења робе или изношења робе из 

царинског подручја Републике Србије, у прописаној форми и на прописан начин, 

обавештава царински орган да ће роба бити унета или изнета из царинског подручја 

Републике Србије;  

 

18) декларант је лице које подноси декларацију у своје име или лице у чије име се 

подноси декларација;  

 

19) допремање робе царинарници је на прописан начин обавештавање царинског 

органа о приспећу робе царинском органу или у место које је одредио или одобрио 

царински орган;  

 

20) пуштање робе је радња царинског органа којом се роба ставља на располагање уз 

услове и у сврхе одређене царинским поступком у који је роба стављена; 

21) носилац царинског поступка је лице у чије име се подноси декларација или лице на 

које су пренета његова права и обавезе у вези с царинским поступком;  

 

22) носилац одобрења је лице које је добило одобрење у складу с царинским 

прописима;  
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23) елементи за обрачун дажбина су стопа царине и износ дажбина у складу са 

Царинском тарифом и сврставањем робе по тарифи, порекло робе, царинска вредност 

робе, као и количина, врста и стање робе;  

 

24) царињење је свака званична радња стављања робе у царински поступак или вршење 

царинских формалности у вези с поновним извозом робе у редовном поступку или у 

поједностављеном поступку у складу са овим законом;  

 

25) подношење декларације је подношење декларације надлежном царинском органу, у 

прописаној форми и на прописан начин, у циљу спровођења царинског поступка;  

 

26) прихватање декларације је прихватање декларације која је поднета у складу са чл. 

87. и 88. овог закона што утврђује царински орган и њено уношење у прописану 

евиденцију; 

27) држалац робе је лице које је власник робе или лице које има право да је користи 

или употребљава или лице у чијем се физичком поседу налази роба;  

 

28) мере трговинске политике су мере које прописују државни органи, а нису утврђене 

Царинском тарифом, и које утичу на извоз и увоз робе, укључујући заштитне мере, 

квантитативна ограничења и забране;  

 

29) ризик је вероватноћа настајања догађаја у вези с уношењем, изношењем, транзитом, 

преносом или крајњом употребом робе, као и у вези с робом која нема статус домаће 

робе, и може да има једну од следећих последица:  

 

- спречавање правилне примене царинских и других прописа,  

 

- угрожавање финансијских интереса Републике Србије,  

 

- да представља претњу по безбедност И СИГУРНОСТ Републике Србије и њених 

грађана, по јавни морал, здравље људи, животиња и биљака, национално благо 

историјске, уметничке или археолошке вредности, права интелектуалне својине, права 

потрошача, животну средину и др.;  

 

30) управљање ризиком је систематско утврђивање ризика и примена свих неопходних 

мера за умањење ризика и обухвата радње као што су прикупљање података о ризику, 

анализу и процену ризика, прописивање И ПРЕДУЗИМАЊЕ мера, редован надзор над 

њиховом применом и разматрање резултата мера предузетих на основу извора и 

стратегија царинске службе и других надлежних служби у Републици Србији, као и на 

основу међународних извора и стратегија; 

31) комерцијални документ су пословне књиге, регистри, фактуре, рачуноводствени 

налози за исплату и уплату, превозни и пратећи документи, рачуни, финансијски 

извештаји, као и годишњи и периодични извештаји, ревизорски протоколи и 

извештаји, евиденција о производњи и квалитету и преписка која обухвата електронску 

пошту која се односи на пословну делатност лица, као и трговински подаци у било ком 

облику, укључујући и податке сачуване у електронском облику. 

 

 

Посредно заступање 
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Члан 7. 

Посредно заступање у царинском поступку у смислу члана 6. овог закона може да 

обавља правно лице: 

1) које има регистровано седиште на царинском подручју Републике Србије, 

2) које је регистровано за послове међународне шпедиције, 

3) које има најмање једног запосленог са дозволом за царинско заступање. 

Дозвола за царинско заступање може се издати физичком лицу запосленом код правног 

лица које има овлашћење за посредно заступање у царинском поступку: 

1) ако је радило на пословима царињења најмање шест месеци, 

2) ако има најмање средњу стручну спрему, 

3) ако је положило посебан стручни испит за заступање у царинском поступку, и 

4) ако није правноснажно осуђивано или кажњавано за кривична дела или прекршаје 

спољнотрговинских, девизних, царинских или пореских прописа. 

Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар) утврђује 

програм и садржину посебног стручног испита за заступање у царинском поступку, као 

и поступак издавања и одузимања дозвола за заступање у царинском поступку. 

Посебни стручни испит за заступање у царинском поступку полаже се пред испитном 

комисијом коју образује министар на предлог директора Управе царина. 

Управа царина издаје и одузима дозволе за заступање у царинском поступку. Против 

ове одлуке може се изјавити жалба министарству надлежном за послове финансија (у 

даљем тексту: министарство).  

Управа царина одузима дозволу за заступање у царинском поступку лицу које 

заступање обавља на незаконит, неисправан и непрофесионалан начин, под условом да 

је царински заступник обавештен о овоме у писменом облику и да постоје основи за 

такво упозорење у смислу незаконитог, неисправног и непрофесионалног обављања 

активности заступања у последње три године.  

Управа царина одузима дозволу за царинско заступање лицу ако се после издавања 

дозволе измене околности из става 2. тачка 4) овог члана. 

Управа царина неће издати дозволу за заступање у царинском поступку царинском 

службенику који је добио отказ. Царинском службенику који је дао отказ или је 

пензионисан Управа царина може издати дозволу за заступање у царинском поступку 

после истека две године након напуштања службе или одласка у пензију у складу са 

условима из става 2. овог члана. 

Када се дозвола за царинско заступање одузме у складу са ставом 6. овог члана, лица 

којима је дозвола одузета стичу право да поново полажу стручни испит за заступање у 

царинском поступку по истеку две године од дана одузимања дозволе. Лице којем је 

дозвола одузета два пута нема право да поново полаже стручни испит за заступање у 

царинском поступку, на шта Управа царина пази по службеној дужности. 

Одељак 2 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ 

 

Члан 8. 

 

Лице које има регистровано седиште ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ОСНОВАН на 

царинском подручју Републике Србије и које КОЈИ испуњава услове прописане овим 

законом може затражити статус "овлашћеног привредног субјекта".  

 

Царинарница, по прибављеном мишљењу Управе царина а, по потреби, у сарадњи с 

другим надлежним органима додељује статус овлашћеног привредног субјекта.  
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Овлашћени привредни субјекат може користити олакшице у вези са царинском 

контролом које се односе на сигурност и безбедност и/или поједностављења 

предвиђена царинским прописима. 

Овлашћени привредни субјекат дужан је да обавести царински орган о свим 

околностима које настану након што му је додељен статус овлашћеног привредног 

субјекта а могу да утичу на суштину тог статуса. 

Прописивање услова ради примене критеријума 

 

Члан 10. 

 

Влада ради примене критеријума из члана 9. овог закона прописује:  

 

1) услове за одобравање статуса овлашћеног привредног субјекта;  

 

2) услове за учесталост преиспитивања статуса овлашћеног привредног субјекта;  

 

3) услове за давање овлашћења за коришћење поједностављеног поступка;  

 

4) врсту и обим олакшица које се могу одобрити у вези са царинском контролом које се 

односе на сигурност и безбедност, узимајући у обзир мере за процену и управљање  

ризиком; ПРАВИЛА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ; 

 

4А) УСЛОВЕ ЗА САРАДЊУ СА ОСТАЛИМ ЦАРИНСКИМ ОРГАНИМА И 

ПРУЖАЊЕ ПОДАТАКА ТИМ ОРГАНИМА; 

5) услове под којима се статус овлашћеног привредног субјекта може 

СУСПЕНДОВАТИ, ОДНОСНО укинути, као и поступак СУСПЕНЗИЈЕ, ОДНОСНО 

укидања тог статуса; 

6) ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОЈЕ 

МОГУ БИТИ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗАХТЕВА ДА СУ ОСНОВАНЕ НА ЦАРИНСКОМ 

ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПОСЕБНО УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 

МЕЂУНАРОДНЕ СПОРАЗУМЕ. 

 

Жалба на одлуку и одлагање извршења одлуке 

Члан 12. 

Против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе царинарница може се 

уложити жалба Комисији за жалбе Управе царина. Комисију чине председник и четири 

члана. Председник и чланови Комисије могу имати заменике. Председника, чланове 

Комисије и њихове заменике, на предлог директора Управе царина, именује министар. 

Комисија доноси пословник. 

ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНЕ ОДЛУКЕ КОЈУ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ДОНЕСЕ 

ЦАРИНСКИ ОРГАН МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТАРСТВУ 

НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

МИНИСТАРСТВО). 

Жалба не одлаже извршење одлуке. 

Изузетно од става 2. овог члана, царинарница која је донела ЦАРИНСКИ ОРГАН 

КОЈИ ЈЕ ДОНЕО првостепену одлуку у управном поступку може одложити извршење 

одлуке у целини или делимично не дуже од 180 дана, ако приложени докази и 

чињенице указују на то да је одлука у супротности са царинским прописима и да 

постоји опасност од наношења велике штете лицу које извршава одлуку, због чега је 
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одлагање извршења оправдано. Када се одлука односи на обрачун увозних или 

извозних дажбина, одлагање извршења може бити одобрено само ако се положи 

одговарајуће обезбеђење. Полагање обезбеђења неће се захтевати ако би то за дужника 

представљало непримерено велико оптерећење, односно нанело велику економску 

штету. 

 

Обавезујуће обавештење о сврставању робе и о пореклу робе 

Члан 19. 

На писмени захтев заинтересованог лица Управа царина издаје обавезујуће 

обавештење о сврставању робе (у даљем тексту: ООС) по Царинској тарифи и 

обавезујуће обавештење о пореклу робе (у даљем тексту: ООП). Захтев за издавање 

обавезујућег обавештења Управа царина одбиће у случају када се не односи на 

намеравану употребу ООС, односно ООП у царинском поступку.  

ООС, односно ООП обавезује царински орган само у вези са тарифним сврставањем 

робе, односно утврђивањем порекла робе. Ова обавештења обавезују царински орган у 

односу на лице којем су издата само у вези са робом над којом су царинске 

формалности обављене након што су обавештења издата. Обавештења обавезују лице 

коме су издата у односу на царински орган само од дана када су му достављена или се 

сматра да су му достављена. 

ООС, односно ООП важи три године од дана издавања. 

На захтев царинског органа, ради примене ООС, односно ООП у царинском поступку, 

лице коме је издато обавезујуће обавештење мора да докаже: 

1) у случају ООС, да декларисана роба у потпуности одговара роби наведеној у 

обавезујућем обавештењу; 

2) у случају ООП, да предметна роба и околности на основу којих се одређује порекло 

робе у потпуности одговарају роби и околностима наведеним у обавезујућем 

обавештењу. 

ООС, односно ООП поништава се, у складу с чланом 14. овог закона, ако је засновано 

на нетачним или непотпуним подацима, које је дао подносилац захтева. 

ООС, односно ООП биће укинуто, у складу с чланом 15. овог закона. 

Обавезујуће обавештење не може да буде измењено. 

Управа царина доноси одлуку о престанку важења обавезујућег обавештења:  

1) у случају ООС: 

а) ако због измене прописа више није у складу с важећим прописима; 

б) ако више није у складу с тумачењем једне од номенклатура наведених у члану 30. 

овог закона: 

– због измена и допуна коментара царинске тарифе;  

– због измена Коментара Хармонизованог система назива и шифарских ознака робе 

или због Мишљења о сврставању, које је донела Светска царинска организација, 

основана 1952. године под називом „Савет за царинску сарадњу” или због измена 

Допунског коментара Комбиноване номенклатуре или због одлука о сврставању, 

објављених у „Службеном листу Европске уније”; 

2) у случају ООП: 

а) ако због измене прописа или потврђивања међународног уговора више није у складу 

са прописима, односно међународним уговором; 

б) ако више није у складу:  

– са актом министра у погледу порекла робе; 

– са Споразумом о правилима о пореклу Светске трговинске организације (у даљем 

тексту: СТО) или са мишљењима о пореклу која су усвојена за тумачење тог споразума 

од стране надлежног тела СТО;  
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3) У случајевима из тач. 1. и 2. овог става издата обавештења престају да важе на дан 

почетка примене донетог прописа или међународног уговора, односно од дана 

објављивања Коментара, Допунског коментара, односно мишљења о сврставању и 

мишљења о пореклу.  

Лице коме је издато обавезујуће обавештење које је престало да важи на основу става 

8. тачка 1. под а), односно тачка 2. под а) овог члана може да користи то обавештење 

шест месеци од дана престанка његове важности, ако је пре престанка његове важности 

закључило купопродајни уговор за одређену робу на основу њега. У случају увоза, 

односно извоза робе за коју се приликом обављања царинских формалности подносе 

потврде које су биле издате на основу тих обавезујућих обавештења, та обавештења 

важе у року важења потврде. 

Изузетно од става 9. овог члана, ако је прописом Владе или међународним уговором 

утврђен други рок, тај рок се примењује. 

Обавезујуће обавештење под условима прописаним у ст. 9. и 10. овог члана, може се 

употребити искључиво за потребе: 

1) утврђивања износа увозних или извозних дажбина; 

2) обрачуна извозних накнада, односно обрачуна других давања за увоз или извоз у 

вези са спровођењем пољопривредне политике; 

3) коришћења потврда за увоз или извоз које се подносе приликом обављања 

формалности ради прихватања декларације за одређену робу, под условом да су те 

потврде биле издате на основу тих обавештења. 

Против одлуке из става 1. овог члана подносилац захтева може изјавити жалбу 

министарству. 

 

 

Накнада ТАКСА за услуге царинског органа 

Члан 21. 

Царински орган не наплаћује накнаду ТАКСУ за обављање царинске контроле, као и у 

осталим случајевима примене царинских прописа за време редовног радног времена.  

Царински орган наплаћује накнаде ТАКСЕ или захтева надокнаду трошкова за 

пружање посебних услуга, и то:  

1) за излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван редовног 

радног времена или у просторијама које нису царинске просторије; 

2) за анализу или стручни налаз у вези с робом и за поштанске трошкове за враћање 

робе подносиоцу захтева, нарочито у погледу обавештења издатих у складу са чланом 

18. став 1. или обавезујућих обавештења која су издата у складу са чланом 19. овог 

закона; 

3) за преглед или узорковање робе ради њене провере, као и за уништавање робе, када 

трошкови који настају радом царинских службеника прелазе редовне трошкове; 

4) за посебне мере контроле које су неопходне имајући у виду природу робе или 

могући ризик.  

5) за организовање обуке за полагање посебног стручног испита и за полагање тог 

испита; 

6) за услуге чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима. 

Влада прописује врсту, висину и начин плаћања ТАКСИ И НАДОКНАДА накнаде из 

става 2. овог члана. 

Управи царина припадају накнаде по основу обављања услуга из става 2. тач. 1) – 5) 

овог члана, као и приходи по основу обављања делатности по основу уговора. 

 

 



 18 

ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА  

ЧЛАН 24А 

OБРAДA ЛИЧНИХ ПOДAТAКA ОД СТРАНЕ ЦАРИНСКО ОРГАНА ВРШИ СE У 

СКЛAДУ СА ЗAКOНOМ КOJИМ СE УРEЂУJE ЗAШТИТA ПOДAТAКA O 

ЛИЧНOСТИ. 

 

Тајност података 

Члан 25. 

Царински орган чува као службену тајну податке који су по својој природи поверљиви 

или су прибављени у тајности и не сме их даље саопштавати без писмене сагласности 

лица или овлашћеног органа који их је дао.  

Саопштавање поверљивих података дозвољено је у случајевима кад је царински орган 

дужан или овлашћен да то учини, у складу с прописима који се односе на заштиту 

података, или су у вези са одређеним судским поступком. 

ЦАРИНСКИ ОРГАН, ПОДАТКЕ КОЈИ СУ ПО СВОЈОЈ ПРИРОДИ ПОВЕРЉИВИ 

ИЛИ СУ ПРИБАВЉЕНИ У ТАЈНОСТИ, ЧУВА И САОПШТАВА У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА. 

 

Обавеза других државних органа у вези са царинском робом 

Члан 29. 

Државни органи (судови, инспекцијски органи, органи унутрашњих послова и др.) 

дужни су да најближем царинском органу пријаве робу и превозна средства која се код 

њих налазе, која су привремено задржана или коначно одузета, а постоји основана 

сумња да се ради о роби над којом није спроведен царински поступак у складу са 

одредбама овог закона. 

Роба и превозна средства из става 1. овог члана не могу се предати другом лицу пре 

него што се плате увозне дажбине. Државни органи из става 1. овог члана дужни су да 

уплате увозне дажбине пре предаје робе купцу или другом лицу коме су робу 

уступили. 

Увозне дажбине плаћају се пошто се измире трошкови настали у вези са робом из става 

2. овог члана (трошкови чувања, продаје и сл.). 

 

Утврђивање царинске вредности носача података 

Члан 47а 

 

Царинска вредност носача података који садрже податке или програмска упутства за 

употребу опреме за обраду података (у даљем тексту: програмска подршка) не 

обухвата цену или вредност програмске подршке, ако је та вредност или цена исказана 

одвојено од вредности носача података.  

 

Програмском подршком НОСАЧЕМ ПОДАТАКА из става 1. овог члана не сматрају се 

интегрисана кола, полупроводници и слични уређаји или производи који садрже таква 

кола или уређаје.  

 

Подацима и програмским упутствима ПРОГРАМСКОМ ПОДРШКОМ из става 1. овог 

члана не сматрају се звучни, кинематографски или видео снимци или упутства. 

 

Одређивање царински дозвољеног поступања или употребе 

 

Члан 73. 
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За страну робу која му је допремљена царински орган одређује царински дозвољено 

поступање или употребу. 

ЗА СТРАНУ РОБУ КОЈА ЈЕ ДОПРЕМЉЕНА ЦАРИНСКОМ ОРГАНУ ОДРЕЂУЈЕ СЕ 

ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНО ПОСТУПАЊЕ ИЛИ УПОТРЕБА. 

В. Накнадна контрола декларације 

 

Члан 103. 

 

Царински орган може, по службеној дужности или на захтев декларанта, изменити или 

допунити декларацију након што је роба пуштена декларанту.  

 

Царински орган, после пуштања робе, може да изврши контролу рачуноводствених и 

комерцијалних исправа и података у вези са увозом или извозом те робе или у вези с 

накнадним комерцијалним пословима с том робом, да би утврдио тачност података 

који су наведени у декларацији.  

 

Контрола може да се обави у просторијама декларанта, у просторијама било ког другог 

лица које је непосредно или посредно пословно укључено у поменуте радње или у 

просторијама било ког другог лица које поседује наведене исправе и податке. 

Царински орган може, такође, да изврши преглед и узме узорке робе ако је она још 

увек доступна 

Царински орган може да направи копије исправа из става 2. овог члана и да захтева да 

му се доставе делови или копије тих исправа. Лица из става 3. овог члана су у обавези 

да пруже царинском органу сву захтевану помоћ.  

 

Ако се накнадном контролом декларације или накнадном контролом царињења утврди 

да су прописи који се односе на одређени царински поступак примењени на основу 

нетачних или непотпуних података, царински орган, у складу са царинским и другим 

прописима, предузима неопходне мере и доноси одговарајуће одлуке да се 

неправилности исправе и правно стање усклади с новоутврђеним околностима. 

НА СПРОВОЂЕЊЕ НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА 

СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ПРОПИСА КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНО 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА. 

 

Одељак 2 

 

СТАВЉАЊЕ РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ 

 

Члан 104. 
 

Стављањем робе у слободан промет, страна роба стиче царински статус домаће робе.  

 

Стављање робе у слободан промет, подразумева примену мера трговинске политике, 

испуњавање осталих формалности у вези са увозом робе и плаћање свих прописаних 

увозних дажбина, пореза, акциза и других накнада у складу с царинским и другим 

прописима. 
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Царински надзор над робом стављеном у слободан промет по сниженој стопи царине 

или без плаћања увозних дажбина 

 

Члан 108. 
 

Роба која се ставља у слободан промет по сниженој стопи царине или без плаћања 

увозних дажбина, због своје употребе у одређене сврхе, остаје под царинским 

надзором све док постоје разлози УСЛОВИ због којих је одобрена снижена стопа 

царине или због којих увозне дажбине нису плаћене, док се роба не извезе или не 

уништи или док се не дозволи њена употреба у другачије сврхе од оних које су 

прописане за примену снижене стопе царине, односно без плаћања увозних дажбина, 

ако су плаћене увозне дажбине.  

 

На робу из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе чл. 115. и 117. овог закона. 

 

Б. Поступак транзита 

 

I. Спољни транзит - Опште одредбе 
 

Спољни транзит, транзит робе стављене у царински поступак са економским дејством  

 

Члан 118. 

 

Поступак спољног транзита је кретање робе између два места унутар царинског 

подручја Републике Србије, и то:  

 

1) стране робе, без наплате увозних и других дажбина и примене мера трговинске 

политике, и  

 

2) домаће и стране робе, када је то неопходно ради правилне примене одредаба које се 

односе на повраћај, односно отпуст царинског дуга. ДОМАЋЕ РОБЕ, У 

СЛУЧАЈЕВИМА И ПОД УСЛОВИМА КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА УТВРДИЛА У ЦИЉУ 

СПРЕЧАВАЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ МЕРАМА ПОЛИТИКЕ 

ИЗВОЗА ИЛИ КОЈИ ИМАЈУ КОРИСТИ ОД ТИХ МЕРА, ДА ИЗБЕГНУ ЊИХОВУ 

ПРИМЕНУ ИЛИ НЕОПРАВДАНО УЖИВАЈУ КОРИСТИ ОД ТАКВИХ МЕРА.  

 

Кретање робе из става 1. овог члана може бити:  

 

1) у оквиру поступка СПОЉНОГ транзита у складу са одредбама овог закона и 

прописа донетих на основу овог закона;  

 

2) на основу ТИР карнета, (у складу са ТИР Конвенцијом), под условом:  

- да то кретање почиње или се завршава ван царинског подручја Републике Србије , 

или 

- да се то кретање односи на испоруку робе која мора бити истоварена у царинском 

подручју Републике Србије, а која се транспортује са робом коју треба истоварити у 

трећој држави, или  

 

- да се то кретање обавља између два места у царинском подручју Републике Србије 

преко територије треће државе;  
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3) на основу АТА карнета који се користи као транзитни документ;  

 

4) на основу документа прописаног међународним споразумима прихваћеним од 

стране Републике Србије;  

 

5) у оквиру поштанског саобраћаја, у складу са актима Светског поштанског савеза 

када робу преноси ималац права и обавеза према тим актима или је за њега преноси 

неко друго лице. 

Поступак спољног транзита примењује се и на кретање робе стављене у царински 

поступак са економским дејством не искључујући посебне одредбе које се примењују 

на тај поступак.  

Носилац поступка спољног транзита (принципал), односно лице које само или преко 

овлашћеног заступника захтева спровођење царинског поступка транзита и одговорно 

је за извршење тог поступка у складу са прописима. 

Завршетак поступка спољног транзита 

 

Члан 119. 
 

Допремањем робе и предајом транзитних докумената одредишној царинарници у 

складу са одредбама овог закона поступак спољног транзита завршава се и обавезе 

носиоца су испуњене. 

  

Царински орган окончаће РАЗДУЖИЋЕ поступак када је у могућности да, поређењем 

података који су на располагању код улазне и одредишне царинарнице, утврди да је 

поступак завршен на прописан начин. 

 

 

II. Спољни транзит - посебне одредбе 

 

Поступак транзита на подручју треће државе 

 

Члан 120. 

 

Поступак спољног транзита из члана 118. став 2. тачка 1) овог закона примењује се на 

робу која пролази кроз подручје треће државе само ако:  

 

1) је таква могућност предвиђена међународним уговорима, или  

 

2) се превоз кроз ту државу врши на основу јединствене исправе за транзит сачињене 

на царинском подручју Републике Србије. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, поступак се сматра прекинутим 

СУСПЕНДОВАНИМ док се роба налази на територији треће државе. 

 

Полагање обезбеђења у транзитном поступку 

 

Члан 121. 
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Принципал је дужан да положи обезбеђење за плаћање царинског дуга или других 

дажбина које би могле настати у вези са робом, осим ако овим законом и прописима 

донетим на основу овог закона није другачије прописано.  

 

Обезбеђење може да буде:  

 

1) појединачно обезбеђење, за један транзитни поступак, или  

 

2) генерално ЗАЈЕДНИЧКО обезбеђење, за више транзитних поступака, уз одобрење 

Управе царина за коришћење таквог обезбеђења.  

 

Одобрење из става 2. тачка 2) овог члана даје се само лицу које:  

 

1) има седиште у Републици Србији;  

2) редовно користи поступак транзита и које Управи царина докаже ИЛИ ЗА КОЈЕ 

ЦАРИНСКИ ОРГАН РАСПОЛАЖЕ САЗНАЊЕМ да је у могућности да испуни своје 

обавезе у вези са поступцима транзита;  

3) није теже прекршило или није понављало кршење царинских или пореских прописа. 

Лице које је добило статус овлашћеног привредног субјекта као и друго лице које 

испуњава услове из става 3. овог члана, може да добије одобрење да користи генерално 

ЗАЈЕДНИЧКО обезбеђење у умањеном износу или одобрење којим се изузима од 

обавезе полагања обезбеђења. Додатни критеријуми за добијање овог одобрења 

укључују:  

 

1) правилну примену транзитног поступка у претходном периоду;  

 

2) сарадњу са Управом царина, и  

 

3) у случају изузећа од полагања обезбеђења, добар финансијски положај који 

омогућава наведеним лицима да испуне своје обавезе.  

 

Одобрење о полагању обезбеђења у умањеном износу, односно о изузимању од обавезе 

полагања обезбеђења, у складу са ставом 4. овог члана не односи се на транзит НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ НА ПОСТУПАК СПОЉНОГ ТРАНЗИТА робе која се, у случајевима 

које пропише Влада, сматра робом повећаног ризика.  

 

Влада ће прописати додатне услове и поступак за полагање обезбеђења.  

У случају настанка околности које су у супротности са условима или додатним 

критеријумима за издавање одобрења из ст. 3. и 4. овог члана Управа царина може 

укинути дата одобрења. 

ВЛАДА ИЗУЗЕТНО МОЖЕ, У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА, ПРИВРЕМЕНО 

ЗАБРАНИТИ УПОТРЕБУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У УМАЊЕНОМ ИЗНОСУ 

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 4. ОВОГ ЧЛАНА, У СПОЉНОМ ТРАНЗИТУ. 

ВЛАДА МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАНИТИ УПОТРЕБУ ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА У СКЛАДУ СА СТАВОМ 4. ОВОГ ЧЛАНА, У СПОЉНОМ 

ТРАНЗИТУ, ЗА РОБУ КОЈА ЈЕ, ПОД ЗАЈЕДНИЧКИМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ, 

ИНДЕТИФИКОВАНА КАО РОБА ВИСОКОГ РИЗИКА ОД ПРЕВАРЕ. 
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III. Унутрашњи транзит 

 

Појам унутрашњег транзита, начин кретања робе 

Члан 125. 

 

Поступак унутрашњег транзита је кретање домаће робе од једног до другог места 

унутар царинског подручја Републике Србије без промене њеног царинског статуса 

при пролазу кроз територију треће државе. Ова одредба не утиче на примену члана 

118. став 1. тачка 2) овог закона.  

 

Кретање робе из става 1. овог члана може бити:  

 

1) у оквиру поступка УНУТРАШЊЕГ транзита, под условом да је таква могућност 

предвиђена међународним споразумом;  

 

2) на основу ТИР карнета (у складу са ТИР Конвенцијом);  

 

3) на основу АТА карнета који се користи као транзитни документ;  

 

4) на основу документа прописаног међународним споразумима прихваћеним од 

стране Републике Србије;  

 

5) у оквиру поштанског саобраћаја.  
 

У случају из става 2. тачке 1) овог члана, на одговарајући начин примењују се одредбе 

чл. 119, 121, 122, 123. и 124. овог закона.  

 

У случајевима из става 2. тач. 2) до 5) овог члана, роба задржава свој царински статус 

само ако је тај статус установљен под условима и на начин које прописује Влада 

 

Одељак 1 

 

СЛОБОДНЕ ЗОНЕ И СЛОБОДНА СКЛАДИШТА 
 

А. Опште одредбе 

 

Појам 

Члан 191. 

Слободне зоне и слободна складишта су делови царинског подручја Републике Србије 

или простори који се налазе на том подручју и одвојени су од осталог дела царинског 

подручја, у којима се:  

 

1) у сврху наплате увозних дажбина и примене увозних мера трговинске политике, за 

страну робу, сматра да није у царинском подручју Републике Србије, под условом да 

није стављена у слободан промет или да није стављена у други царински поступак или 

да се не користи или троши у слободној зони или слободном складишту под другим 

условима, а не под условима који су утврђени царинским прописима;  
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2) на домаћу робу намењену извозу, која смештајем у слободну зону или слободно 

складиште, испуњава услове предвиђене посебним прописима, примењују мере које се 

примењују код извоза робе. 

НА ДОМАЋУ РОБУ, НА КОЈУ СЕ КАДА ЈЕ ТО ПРЕДВИЂЕНО ПОСЕБНИМ 

ПРОПИСИМА, СМЕШТАЈЕМ У СЛОБОДНУ ЗОНУ ИЛИ СЛОБОДНО 

СКЛАДИШТЕ ПРИМЕЊУЈУ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ КОД ИЗВОЗА РОБЕ. 

 

Царински надзор 

 

Члан 193. 
 

Подручје, место улаза и излаза из слободних зона и слободних складишта подлежу 

мерама царинског надзора.  

 

Лица и превозна средства која улазе у или излазе из слободне зоне, односно слободног 

складишта подлежу царинској контроли. 

Приступ слободној зони или слободном складишту може да се забрани лицима за које 

постоји сумња да се неће придржавати одредаба овог закона и других прописа.  

 

Царински орган може прегледати робу и спровести друге мере царинског надзора над 

робом која улази, излази или остаје у слободној зони или у слободном складишту. 

ДА БИ СЕ ОМОГУЋИЛО ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, 

ЛИЦЕ КОЈЕ ОДРЕДИ ЦАРИНСКИ ОРГАН ПРЕДАЈЕ ТОМ ОРГАНУ ИЛИ МУ 

СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ, ЈЕДАН ПРИМЕРАК ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ КOJИ 

МOРA ДА ПРАТИ РOБУ КОЈА УЛАЗИ ИЛИ НАПУШТА СЛОБОДНУ ЗОНУ ИЛИ 

СЛОБОДНО СКЛАДИШТЕ. АКО СУ ТАКВИ ПРЕГЛЕДИ ПОТРЕБНИ, РОБА СЕ 

СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ ЦАРИНСКОМ ОРГАНУ. 

 

Допремање робе смештене у слободној зони  

или слободном складишту царинском органу 

 

Члан 195. 
 

Роба која директно улази у слободну зону или у слободно складиште, а да при томе 

уопште не улази у остали део царинског подручја Републике Србије, не мора да се 

допреми царинском органу, нити је потребно да се за њу поднесе декларација. На ту 

робу примењује се одредба члана 193. став 4. овог закона.  

 

Роба се допрема царинском органу и подлеже прописаним царинским формалностима 

само у случају:  

 

1) када је била стављена у царински поступак који се окончава када роба улази у 

слободну зону или у слободно складиште. Ако наведени царински поступак дозвољава 

изузеће од обавезе допремања робе, такво допремање се неће захтевати;  

 

2) да је смештена у слободну зону или у слободно складиште на основу одлуке 

царинског органа да се за ту робу одобри повраћај или отпуст царинског дуга;  

 

3) да испуњава услове за примену мера из члана 191. став 1. тачка 2) овог закона.  
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4) КАД УЛАЗИ У СЛОБОДНУ ЗОНУ ИЛИ СЛОБОДНО СКЛАДИШТЕ ДИРЕКТНО 

ИЗ ПОДРУЧЈА КОЈЕ НИЈЕ ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 

Царински орган може да захтева посебно евидентирање робе која подлеже плаћању 

извозних дажбина или на коју се примењују други прописи којима се регулише извоз.  

 

На захтев заинтересованог лица, царински орган ће потврдити да ли је роба која је 

смештена у слободну зону или у слободно складиште домаћа или страна роба.  

 

 

В. Рад слободних зона и слободних складишта 

 

Рок 

Члан 196. 

 

Смештај робе у слободној зони или слободном складишту није временски ограничен.  

 

За одређену робу, из члана 191. став 1. тачка 2) овог закона, КОЈА ЈЕ ОБУХВАЋЕНА 

ПОСЕБНИМ МЕРАМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ могу се прописати посебни 

рокови смештаја. 

 

Услови за обављање привредне делатности  

у слободној зони или слободном складишту 

 

Члан 197. 

У слободној зони или слободном складишту привредне делатности обављају се под 

царинским надзором, под условима који су прописани овим законом. ОБАВЉАЊЕ 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ ИЛИ СЛОБОДНОМ 

СКЛАДИШТУ МОРА, ПОД УСЛОВОМ КОЈИ СУ ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ, 

БИТИ ОДОБРЕНО. Царински орган мора бити унапред обавештен о обављању 

привредних делатности у слободној зони или слободном складишту.  

 

Царински орган може да уведе мере забране или ограничења у вези са обављањем 

привредне делатности у слободној зони или слободном складишту из става 1. овог 

члана, зависно од врсте предметне робе или захтева царинског надзора.  

 

Царински орган одобрава обављање привредне делатности у слободној зони или 

слободном складишту лицима која пруже неопходне гаранције да је омогућено 

спровођење царинског надзора и контроле. 

 

Домаћа роба обухваћена посебним мерама пољопривредне политике 

 

Члан 199. 

 

Домаћа роба из члана 191. став 1. тачка 2) овог закона која је обухваћена посебним 

мерама пољопривредне политике може се у слободној зони или у слободном 

складишту подвргнути само таквим облицима поступања који су за ту робу изричито 

дозвољени чланом 138. став 2. овог закона. Ти поступци ТА ПОСТУПАЊА могу се 

предузимати без посебног одобрења. 
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Посебни услови 

 

Члан 200. 
 

Страна роба и домаћа роба из члана 191. став 1. тачка 2) овог закона не може се 

користити ТРОШИТИ или употребљавати у слободним зонама или у слободним 

складиштима, осим у случајевима ОКВИРУ ПОСТУПАКА И ОБЛИКА ПОСТУПАЊА 

из чл. 198. и 199. овог закона.  

 

НЕ ДОВОДЕЋИ У ПИТАЊЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ЗАЛИХЕ, АКО 

ОДНОСНИ ПОСТУПАК ТО ПРЕДВИЂА, СТАВ 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ИСКЉУЧУЈЕ 

УПОТРЕБУ ИЛИ ПОТРОШЊУ РОБЕ  ЧИЈЕ СТАВЉАЊЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ 

ИЛИ ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ НЕ БИ ИМАЛО ЗА НУЖНУ ПОСЛЕДИЦУ ПРИМЕНУ 

УВОЗНИХ ДАЖБИНА ИЛИ МЕРА У ОКВИРУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИЛИ 

ТРГОВИНСКЕ ПОЛИТИКЕ. У ТОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ ПОТРЕБНО ПОДНОШЕЊЕ 

ДЕКЛАРАЦИЈЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ ИЛИ ПРИВРЕМЕНИ 

УВОЗ. МЕЂУТИМ, ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО У 

СЛУЧАЈУ КАД СЕ КОЛИЧИНА РОБЕ ОТПИСУЈЕ ОД КВОТЕ ИЛИ ТАРИФНОГ 

МАКСИМУМА. 

 

Евиденција 

 

Члан 201. 
 

Лица која врше складиштење, оплемењивање или продају или куповину робе у 

слободној зони или у слободном складишту, дужна су да воде евиденцију о роби, на 

начин који одобри царински орган. Подаци о роби уносе се у евиденцију чим роба уђе 

у просторије тих лица. Евиденција мора да омогући царинском органу да идентификује 

робу и мора да садржи податке о кретању робе.  

 

Ако се претовар робе обавља унутар слободне зоне, документа у вези са том радњом 

морају се дати на увид царинском органу. Краткотрајно смештање робе, због 

претовара, сматраће се саставним делом претовара.  

 

Влада прописује начин вођења евиденције из става 1. овог члана и начин спровођења 

мера царинског надзора у слободној зони и у слободном складишту. 

ЗА РОБУ КОЈА ДИРЕКТНО УЛАЗИ У СЛОБОДНУ ЗОНУ, А  ПРИ ТОМЕ НЕ 

ПРОЛАЗИ КРОЗ ОСТАЛИ ДЕО ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

ОДНОСНО ЗА РОБУ КОЈА ДИРЕКТНО НАПУШТА СЛОБОДНУ ЗОНУ, А ПРИ 

ТОМЕ НЕ ПРОЛАЗИ КРОЗ ОСТАЛИ ДЕО ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, ПОДНОСИ СЕ САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 59-61А, 

ОДНОСНО ЧЛ. 210-213. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Царинска вредност и обрачун царинског дуга 

 

Члан 203. 

 

Ако настане царински дуг за страну робу која се из слободне зоне или слободног 

складишта уноси у остали део царинскога подручја Републике Србије, а царинска 

вредност се утврђује на основу стварно плаћене цене, односно цене коју за ту робу 
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треба платити, која укључује трошкове складиштења и одржавања робе док остаје у 

слободној зони или слободном складишту, ти трошкови не урачунавају се у царинску 

вредност ако су исказани одвојено од стварно плаћене цене, односно цене коју за робу 

треба платити.  

 

Ако уносом у остали део царинскога подручја Републике Србије настане царински дуг 

за производ који је у слободној зони добијен у поступку активног оплемењивања, 

износ дуга утврдиће се на основу вредности увозне робе садржане у добијеним 

производима.  

 

Ако је роба била предмет уобичајеног поступања из члана 138. став 1. овог закона 

декларант може да захтева, ако је такво поступање царински орган одобрио у складу са 

чланом 138. став 4. овог закона, да се износ увозних дажбина утврди на основу врсте 

робе, царинске вредности и количине робе, на основу које би се износ утврдио у време 

настанка царинског дуга одређено у складу са чланом 251. овог закона да роба није 

била предмет таквог поступања. Влада може да пропише случајеве у којима се неће 

примењивати одредбе овог става.  

 

АКО ЈЕ РОБА БИЛА ПРЕДМЕТ УОБИЧАЈЕНОГ ПОСТУПАЊА ИЗ ЧЛАНА 138. 

СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ДЕКЛАРАНТ МОЖЕ ДА ЗАХТЕВА, АКО ЈЕ ТАКВО 

ПОСТУПАЊЕ ЦАРИНСКИ ОРГАН ОДОБРИО У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 138. СТАВ 

3. ОВОГ ЗАКОНА, ДА СЕ ИЗНОС, УВОЗНИХ ДАЖБИНА УТВРДИ НА ОСНОВУ 

ВРСТЕ РОБЕ, ЦАРИНСКЕ ВРЕДНОСТИ И КОЛИЧИНЕ РОБЕ, НА ОСНОВУ КОЈИХ 

БИ СЕ ИЗНОС УТВРДИО У ВРЕМЕ НАСТАНКА ЦАРИНСКОГ ДУГА ИЗ ЧЛАНА 

251. ОВОГ ЗАКОНА ДА РОБА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ТАКВОГ ПОСТУПАЊА. 

ВЛАДА МОЖЕ ДА ПРОПИШЕ СЛУЧАЈЕВЕ У КОЈМА СЕ НЕЋЕ ПРИМЕЊИВАТИ 

ОДРЕДБЕ ОВОГ СТАВА. 

 

 

Поступање са домаћом робом која подлеже мерама пољопривредне политике 

 

Члан 204. 
 

Домаћа роба из члана 191. став 1. тачка 2) овог закона која подлеже мерама 

пољопривредне политике може се ставити у неки од поступака или се може одобрити 

њена употреба ако уносом у слободну зону или слободно складиште испуњава услове 

прописане за извоз такве робе.  

 

ЗА ДОМАЋУ РОБУ ИЗ ЧЛАНА 101. СТАВ 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА КОЈА 

ПОДЛЕЖЕ МЕРАМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ, А КОЈА ЈЕ СМЕШТЕНА У 

СЛОБОДНУ ЗОНУ ИЛИ СЛОБОДНО СКЛАДИШТЕ, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПОСТУПАЊЕ 

ИЛИ УПОТРЕБА КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОПИСИМА ПРЕМА КОЈИМА ЈЕ ТА 

РОБА, ЗБОГ СМЕШТАЈА У СЛОБОДНУ ЗОНУ ИЛИ СЛОБОДНО СКЛАДИШТЕ, 

ПОГОДНА ЗА ПРИМЕНУ МЕРА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРИ ИЗВОЗУ ТАКВЕ 

РОБЕ. 

 

 

Ако се роба из става 1. овог члана врати у остали део царинског подручја Републике 

Србије, или ако у року прописаном у складу са чланом 196. став 2. овог закона, није 

одобрено неко од поступања или употребе из става 1. овог члана, царински орган ће 
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предузети мере у складу са прописима који се односе на непоштовање одређеног 

поступања или употребе. 

 

 

 

Ослобођења од плаћања увозних дажбина за физичка лица 

 

Члан 216. 

 

Ослобођени су од плаћања увозних дажбина:  

 

1) путници који долазе из иностранства - на предмете који служе њиховим личним 

потребама за време путовања (лични пртљаг), независно од тога да ли их носе са собом 

или су их дали на превоз возару;  

 

2) домаћи путници, поред предмета личног пртљага - на предмете које уносе из 

иностранства, ако нису намењени препродаји;  

 

3) страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су 

добили азил, односно одобрење за стално настањење у Републици Србији - на 

предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила;  

 

4) домаћи држављани - чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су 

по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године - на 

предмете домаћинства, осим на моторна возила; 

5) домаћи и страни држављани - на пошиљке мале вредности које бесплатно примају 

од физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне 

природе; 

6) домаћи и страни држављани - на лекове за личну употребу које примају из 

иностранства у пошиљкама;  

 

7) домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији - на 

предмете наслеђене у иностранству;  

 

8) домаћи држављани, страни држављани стално настањени у Републици Србији, 

привредна друштва, заједнице и друге организације - на одликовања, медаље, спортске 

трофеје, и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и 

приредбама од међународног значаја;  

 

9) научници, књижевници и уметници - на сопствена дела која уносе из иностранства;  

 

10) домаћи држављани који живе у пограничном појасу - на производе земљорадње, 

сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе 

у пограничном појасу суседне државе, као и на приплод и остале производе добијене 

од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима;  

 

11) возачи моторних возила - на гориво и мазиво у резервоарима који су фабрички 

уграђени у моторно возило; 

11А) ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ- НА ПРЕДМЕТЕ ПОСЕБНО НАМЕЊЕНЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЛИ ДРУШТВЕНИ НАПРЕДАК ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 

КАО И НА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ, КОМПОНЕНТЕ ИЛИ ДОДАТКЕ КОЈИ СУ 

ПОСЕБНО НАПРАВЉЕНИ ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ, КОЈИ СЕ НЕ ПРОИЗВОДЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 

12) особе са инвалидитетом - на ортопедска и друга помагала и на резервне делове и 

потрошни материјал за коришћење тих помагала која служе као замена телесних 

органа који недостају, односно оштећених телесних органа;  

 

13) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 

оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, од 

параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе, 

родитељи вишеструко ометене деце, која су у отвореној заштити, односно о којима 

родитељи непосредно брину - на путничке аутомобиле и друга моторна возила 

конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702 Царинске 

тарифе), укључујући "караван" и "комби" возила, осим теренских, која унесу или 

приме из иностранства за личну употребу;  

 

14) особе са инвалидитетом прве и друге групе, као и лица чији степен инвалидитета 

одговара инвалидитету прве и друге групе, који се после спроведене професионалне 

рехабилитације оспособе за одређену делатност - на опрему за вршење те делатности 

која се не производи у Републици Србији; 

15) организације особа са инвалидитетом (глуви и наглуви, слепи и слабовидни, 

дистрофичари, параплегичари, оболели од неуромишићних болести и др.), односно 

чланови тих организација - на специфичну опрему, уређаје и инструменте и на њихове 

резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме који се не 

производе у Републици Србији;  

16) грађани на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и на резервне 

делове и потрошни материјал за коришћење те опреме, за личну употребу, који се не 

производе у Републици Србији. 

 

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;  
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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. 

 

Поступање царинског органа на захтев носиоца права интелектуалне својине 

Члан 281. 

Царински орган, на захтев носиоца права интелектуалне својине, прекинуће царински 

поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или 

транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне 

својине. 

Захтев из става 1. овог члана може бити појединачан, ако се односи на једну пошиљку, 

или општи. Носилац права доставља царинском органу детаљне податке о оригиналној 

роби, произвођачима и дистрибутерима такве робе, као и све остале податке које 

царинском органу могу помоћи да идентификује пошиљке за које постоји сумња да 

повређују права интелектуалне својине. 

Против одлуке царинског органа којом се захтев носиоца права интелектуалне својине 

из става 1. овог члана одбија или којом се одбија продужење рока за предузимање мера 

потребних за отклањање повреде права интелектуалне својине подносилац захтева 

може изјавити жалбу министарству. 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ЦАРИНСКОГ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ 

287А 

НЕ ИСКЉУЧУЈУЋИ ПРИМЕНУ ЧЛАНА 24А ОВОГ ЗАКОНА, УПРАВА 

ЦАРИНА МОЖЕ, У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ, ДА УТВРДИ ЕЛЕКТРОНСКУ БАЗУ ПОДАТАКА, 

КОЈА САДРЖИ ПОДАТКЕ О: 

 

 1)  OДЛУКAМA КOJИМA СE OДOБРAВAJУ ЗAХТEВИ, УКЉУЧУJУЋИ 

ЗAХТEВ И ЊEГOВE ПРИЛOГE;  

2) OДЛУКAМA O ПРOДУЖEЊУ ПЕРИОДА У ТОКУ КОГ ЦАРИНСКИ 

ОРГАНИ МOРAJУ ПРЕДУЗИМAТИ МEРE ИЛИ OДЛУКE O УКИДАЊУ ИЛИ 

ИЗМЕНИ OДЛУКE КOJOМ СE OДOБРAВA ЗAХТEВ;  

3)  OБУСТAВЉAЊУ OДЛУКE КOJOМ СE OДOБРAВA ЗAХТEВ. 

 

 

АКO JE ПУШТAЊE РOБE OБУСТAВЉEНO ИЛИ JE РOБA ЗAДРЖAНA, У 

БАЗУ ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УНОСЕ СЕ ПОДАЦИ O 

КOЛИЧИНИ И ВРСТИ РOБE, ВРEДНOСТИ, ПРAВИМA ИНТEЛEКТУAЛНЕ 

СВОЈИНЕ, ЦAРИНСКИМ ПOСТУПЦИМA, ДРЖAВAМA ПOРЕКЛА, 

ПOЛAЗИШТA И OДРEДИШТA, ПРEВOЗНИМ ПУТЕВИМA И 

СРEДСТВИМA.  

 

БАЗА ПОДАТАКА, ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

САДРЖИ И ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ КОЈЕ ЈЕ ЦАРИНСКИ ОРГАН ПРИКУПИО У 

ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ, 

И ТО СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ: 
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1) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА; 

2) АДРЕСА, ГРАД И ДРЖАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА; 

3) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАСТУПНИКА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА; 

4) АДРЕСА, ГРАД И ДРЖАВА ЗАСТУПНИКА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА; 

5) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАСТУПНИКА ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА; 

6) АДРЕСА, ГРАД И ДРЖАВА ЗАСТУПНИКА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

УПРАВА ЦАРИНА, ПРEМA ПOТРEБИ, МEЊА, ДOПУЊАВА, ИСПРAВЉA 

ИЛИ БРИШЕ ПОДАТКЕ УНЕТЕ У БАЗУ ПОДАТАКА. 

 

УПРАВА ЦАРИНА УСПOСТAВЉA И OДРЖAВA OДГOВAРAJУЋE 

ТEХНИЧКE И OРГAНИЗAЦИОНЕ УСЛОВЕ ЗA ПOУЗДAНO И СИГУРНO 

ДEЛOВAЊE БAЗE ПOДAТAКA. 

 

ЛИЧНИ ПOДAЦИ НE ЧУВАЈУ СE ДУЖE OД ШEСТ МEСEЦИ OД ДAНA 

КAДA JE OДГOВAРAJУЋA OДЛУКA КOJOМ СE OДOБРAВA ЗAХТEВ БИЛA 

УКИНУТA ИЛИ JE ИСТEКАO OДГOВAРAJУЋИ ПЕРИОД У КОМЕ 

ЦAРИНСКИ ОРГАНИ МOРAJУ ДА ПРЕДУЗИМAЈУ МEРE.  

 

AКO JE НOСИЛАЦ OДOБРEЊA ПOКРEНУO ПOСТУПАК ЗA УТВРЂИВAЊE 

ДА ЛИ JE ПРAВO ИНТEЛEКТУAЛНЕ СВОЈИНЕ ПOВРEЂEНO, О ЧЕМУ JE 

OБAВEСТИO ЦAРИНСКЕ ОРГАНЕ, ЛИЧНИ ПOДAЦИ СE ЧУВAJУ ШEСТ 

МEСEЦИ НAКOН ШТO JE У ОВИМ ПOСТУПЦИМA КOНAЧНO УТВРЂEНO 

ДА ЛИ JE ПРAВO ИНТEЛEКТУAЛНЕ СВОЈИНЕ БИЛO ПOВРEЂEНO.  

 

 

Продаја царинске робе, прописивање услова и начина продаје 

 

Члан 288. 

 

Продаја царинске робе врши се после испуњења услова утврђених овим законом, по 

правилу, јавном продајом.  

 

Царински орган може, без јавне продаје, одмах продати лако кварљиву робу и живе 

животиње, задржане у складу са одредбом члана 298. став 6. овог закона.  

 

ПРОДАЈА ЦАРИНСКЕ РОБЕ УСТУПЉЕНЕ У КОРИСТ ДРЖАВЕ ИЛИ ЗАДРЖАНЕ 

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 298. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА, ВРШИ СЕ, ПО ПРАВИЛУ, 

ЈАВНОМ ПРОДАЈОМ. ПРОДАЈА РОБЕ ЗАДРЖАНЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 298. 

СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА ВРШИ СЕ НАКОН ШТО ЈЕ ПРАВНОСНАЖНА ОДЛУКА 

ПОСТАЛА ИЗВРШНА У ПОСТУПКУ У КОМ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА ЗАШТИТНА МЕРА 

ОДУЗИМАЊА РОБЕ. 

  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЦАРИНСКИ ОРГАН МОЖЕ, ЛАКО 

КВАРЉИВУ РОБУ, ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ, НАФТУ И ДЕРИВАТЕ НАФТЕ, 
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ЗАДРЖАНЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 298. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА, ОДМАХ 

ПРОДАТИ, БЕЗ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ. 

 

НА УПРАВЉАЊЕ РОБОМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ 

ОДРЕДБЕ ПРОПИСА КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНА МАТЕРИЈА ОДУЗИМАЊА 

ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА. 

 

Влада прописује ближе услове и начин продаје царинске робе. 

 

Уступање робе без накнаде, уништење робе 

 

БЕСПЛАТНО УСТУПАЊЕ СТРАНЕ РОБЕ, УНИШТЕЊЕ СТРАНЕ РОБЕ 

 

Члан 289. 

 

Влада може уступити без накнаде робу од историјске, археолошке, етнографске, 

културне, уметничке и научне вредности, као и робу намењену за хуманитарне сврхе, 

државним органима, установама културе које су одговорне за заштиту културних 

добара, хуманитарним организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи, 

као и у друге оправдане сврхе.             

ВЛАДА МОЖЕ БЕСПЛАТНО УСТУПИТИ СТРАНУ РОБУ ОД ИСТОРИЈСКЕ, 

АРХЕОЛОШКЕ, ЕТНОГРАФСКЕ, КУЛТУРНЕ, УМЕТНИЧКЕ И НАУЧНЕ 

ВРЕДНОСТИ, КАО И СТРАНУ РОБУ НАМЕЊЕНУ ЗА ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ, 

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ КОЈЕ СУ ОДГОВОРНЕ ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА, ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ КОРИСНИЦИМА 

ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ. 

 

Члан 295. 
 

Новчаном казном у износу од 100.000  300.000 динара казниће се правно лице, ако:  

 

1) не чува документацију у прописаном периоду (члан 26);  

 

2) пропусти да у року превезе робу путем и на начин како је то одредио царински орган 

(члан 63);  

 

3) не поднесе сажету декларацију у складу са чланом 59. овог закона, или поднесе 

сажету декларацију након прописаног периода (члан 59);  

4) за потребе обављања прегледа робе и превозних средстава којима се она преноси, не 

истовари или не распакује робу након што је то од њега затражио царински орган (члан 

71. став 3);  

 

5) не поднесе захтев за доделу неког од царински дозвољених поступања или 

коришћења робе или пропусти да обави такве формалности у прописаном року (чл. 73. 

и 74); 

6) чува робу у привременом смештају на местима и под условима који су у 

супротности са онима које је одобрио царински орган, или спроводи поступке над 

робом којима се мења њен изглед или техничке карактеристике (чл. 76. и 77);  

7) не достави допунску декларацију или је не достави у прописно време (члан 101);  
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7а) не заврши транзитни поступак и не преда робу царинском органу одредишта у 

неизмењеном облику или не преда робу у за то прописаном року, или не поштује 

остале мере које предузме царински орган да би обезбедио идентитет робе (чл. 119. и 

121);  

 

8) настави са радом у царинском складишту из члана 128. став 1. и члана 138. овог 

закона, у супротности са одобрењем царинског органа или без одобрења царинског 

органа (члан 128. став 1. и члан 138);  

 

9) не поштује обавезе и услове које је преузео као држалац царинског складишта (чл. 

131, 139. и 140);  

 

10) не поштује обавезе и услове које је преузео као корисник царинског складишта 

(члан 132); 

 

11) пропусти да води прописану евиденцију за робу која је стављена у царински 

поступак на начин који је одредио царински орган или је води нередовно (члан 135);  

 

12) не извезе, тј. пропусти да поново извезе робу, у утврђеном року, у оквиру поступка 

активног оплемењивања, или пропусти да у датом периоду захтева другачије царински 

одобрено поступање или коришћење робе (члан 146. став 1);  

 

13) не извезе привремено увезену или унету робу у за то прописаном року или 

пропусти да у прописаном року поднесе захтев за добијање одобрења за спровођење 

другог царински одобреног поступања или коришћења робе (чл. 167. и 181).  

 

Новчаном казном у износу од 50.000 150.000 динара казниће се предузетник за 

прекршај из става 1. овог члана.  

 

Новчаном казном у износу од 10.000 50.000 динара казниће се физичко лице и 

одговорно лице у правном лицу, за прекршај из става 1. овог члана. 

 

 

 

 

 

 

 


