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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 

I. Уставни основ за доношење Закона 

 

Уставни основ за доношење овог закона је члан  97. тач. 2, 6. и 16. Устава 

Републике Србије.  

 

Овим чланом Устава прописано је да Република Србија уређује и обезбеђује, 

између осталог, oствaривaњe и зaштиту слoбoдa и прaвa грaђaнa; устaвнoст и зaкoнитoст; 

пoступaк прeд судoвимa и другим држaвним oргaнимa; oдгoвoрнoст и сaнкциje зa пoврeду 

слoбoдa и прaвa грaђaнa утврђeних Устaвoм и зa пoврeду зaкoнa, других прoписa и 

oпштих aкaтa; aмнeстиje и пoмилoвaњa зa кривичнa дeлa; јединствено тржиште; правни 

положај привредних субјеката; систем обављања појединих привредних и других 

делатности; робне резерве; монетарни, банкарски, девизни и царински систем; економске 

односе са иностранством; систем кредитних односа са иностранством; порески систем, 

као и организацију, надлежност и рад републичких органа. 

 

 

 

          II. Разлози за доношење Закона и циљеви који се њиме желе 

остварити 
  

Царински закон Републике Србије донет је 2010. године и објављен је у 

„Службеном гласнику РС”, број 18/10 од 26. марта 2010. године, а измене и допуне у 

„Службеном гласнику РС”, бр. 111/12 и 29/15. 

 

С обзиром на основно опредељење Републике Србије да постане пуноправан члан 

СТО и ЕУ, то је обавеза усаглашавања националног законодавства, укључујући и 

царинске прописе,  са законодавном регулативом Европске уније и правилима СТО, једна 

од најзначајнијих обавеза државних органа.  

 

Полазећи од те чињенице, овим изменама и допунама извршено је даље 

усклађивање националног законодавства са прописима Европске уније, али и 

усаглашaвање са националним прописима. 

 

Што се тиче допуне у делу којим је регулисана материја вођења евиденције од 

стране царинских органа, ту бисмо указали на усклађивање Царинског закона са Законом 

о заштити података о личности, у погледу  прикупљања личних и других података од 

стране органа који су за то законом овлашћени у вези са вршењем своје надлежности, а 

искључиво за потребе спровођења Царинског закона, тј. предложеним изменама 

обухваћена су питања, која, у складу са Законом о заштити података о личности, морају 

бити садржана у закону. 
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Такође, овим законом извршене су и значајне измене у погледу надлежности за 

решавање у другостепеном управном поступку. Наиме, чланом 12. Царинског закона 

прописано је да се против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе 

царинарница може уложити жалба Комисији за жалбе Управе царина. С друге стране, 

чланом 216. Закона о општем управном поступку (Службени лист СРJ”, бр. 33/97 и 

31/2001 и „Службени глaсник РС”, број 30/2010)  изричито је прописано да се зa 

рeшaвaњe у другoм стeпeну нe мoжe утврђивaти нaдлeжнoст у oквиру oргaнa кojи je у 

упрaвнoj ствaри рeшaвao у првoм стeпeну. Предложеним изменама у члану 12. Царинског 

закона, тј. брисањем надлежности Комисије за жалбе Управе царина и прописивањем 

надлежности Министарства финансија за решавање у другом степену, одредбе Царинског 

закона усклађене су са одредбама Закона о општем управном поступку.  
 

У делу који се односи на продају царинске робе, Царинским законом се прописује 

поступање с привремено задржаном робом која је предмет царинског прекршаја на начин 

предвиђен за имовину проистеклу из кривичног дела. Ово из  разлога што је одредбама 

Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела детаљније регулисано 

управљање привремено одузетом имовином.  

 

У делу који се односи на царинске повластице, предлаже се брисање члана 218. 

став 1. тачка 1) Царинског закона, који се односи на увоз нове опреме без плаћања 

увозних дажбина. Ово из разлога што је одредбом члана 219. овог закона законодавац 

овластио Владу да може да орочи примену повластице, односно одреди период у коме 

се наведена повластица може користити. Законом дато овлашћење Влада је искористила, 

те је ову царинску повластицу, уз одређене измене у погледу врсте и количине робе као и 

поступка за остваривање права, одобравала у року од 3. маја 2010. године до 31. децембра 

2015. године (Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени 

гласник РС”, бр. 124/12, 106/13 и 143/14). У одређивању рока за примену ове повластице, 

Влада је водила рачуна да крајњи рок  важења ове мере буде до успостављања пуне 

либерализације трговине у складу са постојећом мрежом споразума о слободној трговини, 

која је достигнута 1. јануара 2015. године, чиме привредни субјекти и након истека 

важења царинске повластице имају могућност увоза опреме по повлашћеном режиму, 

односно без плаћања царине. Мера је нотификована код Европске комисије и с тим у вези, 

препоручено је да се више не доноси, јер није у складу са законодавством ЕУ и да је 

потребно даље усклађивање са европским законодавством у овој области. Став Европске 

Комисије по овом питању унет је и у Годишње извештаје о напретку Србије у процесу ЕУ 

интеграција за поглавље 29 – Царинска унија, закључно са извештајем за 2015. годину. 

Такође, према мишљењу Комисије за контролу државне помоћи, царинска повластица на 

увоз нове опреме може бити у супротности са одредбама  Закона о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09). Према подацима Управе царина, у 2015. 

години, укупна вредност увоза опреме уз примену повластице износила је 121.4 мил. евра, 

од чега је 76.6 мил. евра (63%) чинио увоз појединих јавних предузећа, која су углавном 

увозила уређаје за филтрирање и пречишћавање гасова, за које је Царинским законом 

предвиђена и посебна повластица која се односи на увоз опреме за заштиту животне 

средине, што значи да би и без примене ове повластице ова опрема могла бити увезена без 

плаћања царине. Учешће увоза опреме применом повластице у вредности од 121,4 мил. 

евра представља 18,2% од укупног увоза из целог света.  
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Такође, у погледу уступања робе без накнаде извршене су значајне промене, с 

обзиром да се предложеним изменама онемогућава бесплатно уступање државним 

органима. Наиме, увидом у евиденцију извршеног уступања у претходне две године, 

уочено је да су моторна возила, по правилу, уступана државним органима. Наиме, у 2014. 

години од укупно уступљених 18 возила, 17 је било за државне органе, док је у 2015. 

години укупно уступљено 6 возила, од тога 5 возила државним органима, а овај тренд је 

настављен и у 2016. години. Према томе, на основу овог налаза закључено је да је одредба 

о уступању у друге оправдане сврхе, која је изузетак и коју би требало само изузетно 

дозвољавати, постала правило, чиме је доведена у питање и сама сврха уступања и због 

тога, предложена је измена члана 289. Царинског закона. 

 

 

                               

III. Објашњење основних института 

 
  Чланом 1. Закона врши се терминолошко прецизирање у члану 5. став 1. тачка 2) 

алинеја друга Царинског закона, тако што се „правно лице које има седиште, регистрован 

огранак, представништво или сталну пословну јединицу на територији Републике Србије”, 

замењује речима: „правно лице основано у Републици Србији, односно правно лице које 

има регистрован огранак, представништво или сталну пословну јединицу на територији 

Републике Србије”. Такође, додаје се и нова тачка 2а) која садржи дефиницију привредног 

субјекта, као лица које је у складу са својим пословањем, укључено у активности 

обухваћене царинским прописима. Даље, у тачки 29) алинеја трећа после речи: 

„безбедност” додају се речи: „и сигурност”, а у тачки 30) после речи: „прописивање” 

додају се речи:  „и предузимање”. 

 

  У члану 2. Закона извршене су измене у члану 7. Царинског закона, а као 

последица измена члана 12. Царинског закона. 

 

  Чланом 3. Закона врши се терминолошко усклађивање у члану 8. став 1. Царинског 

закона и то као последица измена у члану 5.  

 
  Чланом 4. Закона, најпре, извршене су терминолошке измене у члану 10. 

Царинског закона, затим,  прецизирана су постојећа овлашћења за Владу, а додата су и 

нова.  

 

  Чланом 5. Закона мења се члан 12. Царинског закона, тј. брише се надлежност 

Комисије за жалбе Управе царина, а прописује надлежност Министарства финансија за 

решавање у другом степену. 

 

  Измене предвиђене чланом 6. Закона тичу се члана 19. Царинског закона, а 

последица су промена извршених у члану 12. Царинског закона. 

  

  У члану 7. Закона извршене су измене у члану 21. Царинског закона, а ради 

усклађивања са Законом о буџетском систему, с обзиром да накнаде из поменутог члана 
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Цариснког закона, по својој суштини, представљају таксе за јавне услуге, у смислу члана 

17. Закона о буџетском систему. 

 

  Чланом 8. Закона додаје се нови члан 24а Царинског закона, ради усклађивања са 

Законом о заштити података о личности. Наиме, тренутно важећи Царински закон не 

формулише прикупљање личних података, те је предложеним изменама Царинског закона, 

тј. додавањем новог члана 24а предметно питање поменуто, дефинисањем норме која 

упућује на примену Закона о заштити података о личности.  

 

  У члану 9. Закона извршене су измене у члану 25. Царинског закона, а ради 

усклађивања са Законом којим се уређује тајност података. 

 

  Чланом 10. Закона мења се члан 29. Царинског закона. Предложеним изменама 

уједначавају се обавезе свих државних органа у погледу плаћања увозних дажбина за робу 

над којом није спроведен царински поступак.  

 

  Чланом 11. Закона врше се терминолошке измене у члану 47а Царинског закона. 

 

  Чланом 12. Закона мења се члан 73. Царинског закона ради терминолошког 

усклађивања са Царинским законом Европске Уније. 

 

  Одредбом члана 13. Закона додаје се нови став у члану 103. Царинског закона који 

се односи на спровођење накнадне контроле декларације од стране царинског органа. 

Спровођење накнадне контроле од стране царинског органа у односу на спровођење 

инспекцијског надзора има своје специфичности и одредбе Закона о инспекцијском 

надзору не могу се у потпуности применити на поступак вршења накнадне контроле. Због 

тога, предложена је сходна примена прописа којима је регулисано спровођење 

инспекцијског надзора. Чланом 103. Царинског закона дато је овлашћење царинским 

органима да врше накнадну контролу, а питања која се тичу самог спровођења поступка, 

тзв. процедурална питања, као што су покретање поступка, рок за спровођење и слично, 

могу бити регулисана сходном применом Закона о инспекцијском надзору. 

 

   У члану 14. Закона врши се техничка исправка у члану 104. став 2. Царинског 

закона.  

 

  У члану 15. Закона врше се терминолошке промене у члану 108. став 1. Царинског 

закона, тако што се реч: „разлози” замењује речју: „услови”. 

   

             Чл. 16 - 20. Закона врше се терминолошке измене у члановима Царинског закона 

које се тичу спровођења поступка транзита (спољног и унутрашњег). Такође, у члану 19. 

Закона прописана су нова овлашћења за Владу у погледу полагања обезбеђења у поступку 

транзита. 

  

 Одредбама чл. 21 – 30. Закона мењају се чл. 191, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 

203. и 204. Царинског закона које се односе на поступак са робом у слободним зонама и 

слободним складиштима, а ради усклађивања са регулативом Европске уније, и то: опште 
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одредбе, одредбе у погледу царинског надзора, допремања робе, рада слободних зона и 

слободних складишта, услова за обављање привредне делатности у слободној зони или 

слободном складишту, посебних услова, евиденција, царинске вредности и поступања са 

домаћом робом која подлеже мерама пољопривредне политике.  

 

 Чланом 31. Закона брише се члан 216. став 1. тачка 6) Царинског закона који се 

односи на ослобођење од плаћања увозних дажбина домаћих и страних држављана на 

лекове за личну употребу које примају из иностранства у пошиљкама. Овом изменом 

врши се усклађивање са националним прописима, тачније са Законом о лековима и 

медицинским средствима („Службени гласник РС” бр. 30/10 и 107/12). Наиме, чланом 134. 

тачка 9) овог закона изричито је прописано да је забрањен промет лека пoштoм, oсим 

слaњa узoрaкa лeкa у склaду сa oвим зaкoнoм. Сагласно члану 192. истог закона, промет 

медицинских средстава обухвата промет на велико и промет медицинских средстава на 

мало у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона. При 

чему, промет медицинских средстава на велико, према члану 193. овог закона, јесте 

набавка, складиштење, дистрибуција, увоз и извоз медицинских средстава, који може да 

обавља правно лице које је од министарства надлежног за послове здравља добило 

дозволу за промет медицинских средстава на велико. 

 

 Такође, чланом 31. Закона бришу се тач. 12) – 15) у члану 216. Царинског закона, а 

додаје се нова тачка 11а). Тач. 12) – 15) у члану 216. била су прописана различита 

ослобођења од плаћања увозних дажбина за особе са инвалидитетом, односно за њихове 

организације, у зависности од врсте робе коју увозе. Новим законским решењем, тј. 

додавањем тачке 11а), а брисањем постојећих тач. 12) – 15), на један уопштен начин 

формулисано је ослобођење од плаћања увозних дажбина за особе са инвалидитетом, 

односно њихове организације, на предмете посебно намењене за образовање, 

запошљавање или друштвени напредак тих особа, као и на резервне делове, компоненте 

или додатке који су посебно направљени за те производе, који се не производе у 

Републици Србији. Оваквим решењем се желело омогућити особама са инвалидитетом да 

и даље уживају повластицу у виду ослобођења од плаћања увозних дажбина приликом 

увоза предмета који су у непосредној вези са употребом од стране ових особа и који су у 

функцији побољшања њиховог положаја. С друге стране, новим законским решењем 

путнички аутомобил и друга моторна возила (тачка 13. у члану 216. Царинског закона) 

искључена су из ослобођења. Овде треба посебно нагласити да у време увођења ове 

царинске повластице у Републици Србији нису били на снази споразуми о слободној 

трговини, па је увоз путничких аутомобила уз ослобођење од плаћања увозних дажбина за 

особе са инвалидитетом, био могућ само на основу Царинског закона. У међувремену, 

Република Србија је потписала низ споразума о слободној трговини, чиме се обавезала да 

подстиче међусобну преференцијалну трговину са државама, односно царинским 

територијама са којима су ти споразуми закључени. С обзиром да је пуна либерализација 

трговине, у складу са постојећом мрежом споразума о слободној трговини, достигнута 1. 

јануара 2015. године, то више нема места да особе са инвалидитетом увозе путничке 

аутомобиле и друга моторна возила уз ослобођење од плаћања увозних дажбина по основу 

Царинског закона, јер постоји могућност да се путнички аутомобили и друга моторна 

возила увозе без плаћања царине из земаља са којима имамо споразуме. Такође, 



6 
 

предложену измену у члану 216. потребно је извршити и ради даљег усклађивања са 

европским законодавством у овој области. 

 

 Чланом 32. Закона брише се члан 218. став 1. тачка 1) Царинског закона којим је 

било прописано да се увозне дажбине не плаћају на 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 игру на срећу. Ово из разлога што је одредбом 

члана 219. овог закона законодавац овластио Владу да може да орочи примену 

повластице, односно одреди период у коме се наведена повластица може користити. 

Законом дато овлашћење Влада је искористила, те је ову царинску повластицу, уз 

одређене измене у погледу врсте и количине робе као и поступка за остваривање права, 

одобравала у року од 3. маја 2010. године до 31. децембра 2015. године (Одлука о 

одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 106/13 и 143/14). У одређивању рока за примену ове повластице, Влада је водила 

рачуна да крајњи рок  важења ове мере буде до успостављања пуне либерализације 

трговине у складу са постојећом мрежом споразума о слободној трговини, која је 

достигнута 1. јануара 2015. године, чиме привредни субјекти и након истека важења 

царинске повластице имају могућност увоза опреме по повлашћеном режиму, односно без 

плаћања царине. Мера је нотификована код Европске комисије и с тим у вези, 

препоручено је да се више не доноси, јер није у складу са законодавством ЕУ и да је 

потребно даље усклађивање са европским законодавством у овој области. У 2016. години 

просечна номинална стопа царине је на нивоу 2010. године и износи 5,71 %, међутим, 

просечна примењена стопа царине у 2016. години 2,62% што је резултат примене 

споразума о слободној трговини. 

 

 Чланом 33. Закона врше се измене у члану 281. Царинског закона, а као последица 

измена извршених у члану 12. Царинског закона. 

 

Члан 34. Закона којим се додаје нови члан 287а Царинског закона, у вези је са 

чланом 8. Нацрта закона, којим се додаје нови члан 24а. Наиме, и један и други члан се 

односе на евиденције које воде царински органи, с тим што се члан 287а односи на 

евиденцију царинског органа у вези са заштитом права интелектуалне својине на граници. 

Наведену измену било је потребно извршити ради усклађивања са одредбама Европске 

уније, али и ради усклађивања са одредбама Закона о заштити података о личности. 

 

У члану 35. Закона измењен је члан 288. Царинског закона, који се односи на 

продају царинске робе. Наиме, продаја царинске робе врши се, по правилу, јавном 

продајом, након испуњења услова предвиђених овим законом. У ставу 2. члана 288. 

предвиђени су изузеци од овог правила, па тако, царински орган може, без јавне продаје, 

одмах продати лако кварљиву робу и живе животиње. Изменама у овом члану предлаже се 

се проширење примене ове одредбе и на нафту и деривате нафте. Такође, предлаже се 

додавање новог става у овом члану, којим се прописује  да ће се на управљања том робом 

сходно примењивате одредбе Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. 
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 Чланом 36. Закона мења се члан 289. Царинског закона, који се односи на 

бесплатно уступање и уништење стране робе, а којим се предвиђа да се страна роба може 

бесплатно уступити установама културе које су одговорне за заштиту културних добара, 

хуманитарним организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи. Предложеним 

решењем, најпре, извршене су измене терминолошке природе, уместо израза: „уступање 

без накнаде” употребљен је израз: „бесплатно уступање”. Такође, изменама у овом члану 

онемогућено је бесплатно уступање државним органима, како је до сада било прописано. 
Измена овог члана урађена је у циљу даљег усклађивања са Царинским законом Европске 

уније.  

 

             Чланом 37. Закона врши се измена члана 295. Царинског закона. Овом изменом 

предвиђене су строже новчане казне којим ће се казнити правно лице, тако уместо казне 

од 100.000 динара, правно лице казниће се новчаном казном од 300.000 динара,  

предузетник, уместо 50.000 динара, новчаном казном од 150.000 динара, а физичко лице и 

одговорно лице у правном лицу уместо 10.000 динара, казниће се новчаном казном од 

50.000 динара. Ове измене су последица измена Закона о прекршајима. 

 

 У члану 38. Закона формулисане су прелазне одредбе, с обзиром да престаје 

надлежност Комисије за жалбе Управе царина за решавање у другостепеном управном 

поступку. 

 

 У члану 39. Закона налазе се завршне одредбе којима је прописано да Комисија за 

жалбе Управе царина престаје да постоји, те да њене запослене, права и обавезе, предмете 

и архиву преузима Министарство финансија. 

 

            Чланом 40. Закона прописано је да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а да ће се примењивати 

тридесетог дана од дана ступања на снагу. Истим чланом прописана је и одложена 

примена за чл. 2, 5, 6. и 33.   

 

 

 

IV. Финансијска средстава потребна за спровођење закона 
 

За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из буџета 

Републике.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


