
НАЦРТ 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА  

 

Члан 1. 

У Царинском закону („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12),  у члану 4. 
став 3. речи: „Директор Управе царина (у даљем тексту: директор)” замењују се 
речима: „Царински орган”. 

 

Члан 2. 

У чл. 59, 60. и 61. рeч: „претходна” у oдрeђeнoм пaдeжу зaмeњуjе сe рeчју: 
„сажета” у oдгoвaрajућeм пaдeжу. 

 

Члан 3. 

 

Члан 59. став 1. мења се и гласи: 

„Роба која се уноси у царинско подручје Републике Србије мора бити обухваћена 
сажетом декларацијом, изузев робе која се без заустављања превози кроз ваздушни 
простор Републике Србије.” 

У ставу 4. тачка 1) речи: „може захтевати” замењују се речју: „захтева”. 

 

 

Члан 4. 

 После члана 61. додаје се нови члан 61а, који гласи: 

„Поступање у случају посебних околности 

61а 

 Царински орган мoжe oдустaти oд зaхтeвa зa пoднoшeњeм сажете дeклaрaциje зa 
рoбу зa кojу je цaринскa дeклaрaциja пoднeта прe истeкa рoкa из члaнa 59. ст. 3. или 4. 
овог закона. У тoм случajу, цaринскa дeклaрaциja треба да сaдржи нajмaњe oнe пoдaткe 



кojи се захтевају зa сажету дeклaрaциjу и свe дoк сe нe прихвaти у склaду с члaнoм 88. 
овог закона, oнa имa стaтус сажете дeклaрaциje.” 

 

Члан 5. 

 У члану 65. став 2. речи: „или претходној декларацији” бришу се. 

 

Члан 6. 

У делу трећем, у наслову главе III речи: „Сажета декларација и” бришу се. 

 

Члан 7. 

Чл. 68, 69. и 70. бришу се. 

 

Члан 8. 

У члану 86. став 1. тачка 2) речи: „директор Управе царина” замењују се 
речима: „царински орган”. 

 

Члан 9. 

У члану 229. став 1. реч: „банкарском” брише се. 

 

Члан 10. 

 

У наслову члана 231. реч: „Банкарска” брише се. 

У ставу 1. реч: „Банка” брише се. 

Став 2. мења се и гласи: 

  „Гарант мора бити лице са пребивалиштем, односно седиштем у Републици 
Србији, а предложена гаранција прихватљива по оцени царинског органа.” 

 У ставу 3. реч: „банку” брише се. 

 

 



Члан 11. 

 

У наслову члана 235. реч: „Престанак” замењује се речју: „Раздуживање”. 

У ставу 1. речи: „не може да престане да важи” замењују се речима: „се не 
раздужује све”, а реч: „враћа” замењује се речју: „раздужује”. 

У ставу 2. реч: „враћа” замењује се речју: „раздужује”, а реч: „враћање” 
замењује се речју: „раздуживање”. 

 

 

Члан 12. 

У члану 240. став 1. после речи: „увозу” додаје се запета и речи: „у случајевима 
различитим од оних који су наведени у члану 239. овог закона,”. 

У ставу 2. речи: „тачке 1. овог става” замењују се речима: „става 1. овог члана”. 

 

Члан 13. 

У члану 292. став 2. речи: „5.000 динара до 25.000 динара” замењују се речима: 
„15.000 динара до 150.000 динара”. 

 

 

Члан 14. 

У члану 293. став 2. речи: „5.000 динара до 25.000 динара” замењују се речима: 
„15.000 динара до 150.000 динара”. 

 

 

Члан 15. 

У члану 294. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „50.000”. 

Став 1. тачка 12) брише се.  

У ставу 2. речи: „5.000 динара до 25.000 динара” замењују се речима: „10.000 
динара до 50.000 динара”. 

 

 

Члан 16. 

 

У члану 295. став 1. речи: „5.000 динара до 500.000 динара казниће се лице” 
замењују се речима: „100.000 динара казниће се правно лице”. 



У ставу 1. тачка 3) број: „68” замењују се бројем: „59”. 

У ставу 1. после тачке 7) додаје се нова тачка 7а) која гласи:  

„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);”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се предузетник за 
прекршај из става 1. овог члана.” 

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

„Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице и 
одговорно лице у оквиру правног лица, за прекршај из става 1. овог члана.” 

 

Члан 17. 

 

Наслов члана 296. брише се. 

Члан 296. мења се и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 40.000 динара казниће се правно лице, које 
изврши прекршај из чл. 294. и 295. овог закона, под условом да царинска вредност те 
робе не прелази износ од 1.000 евра, у динарској противвредности, прерачунато у 
складу са чланом 54. овог закона.  

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се предузетник за прекршај 
из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице и 
одговорно лице у оквиру правног лица, које  изврши прекршај из члана 294. овог 
закона, под условом да царинска вредност те робе не прелази износ од 1.000 евра, у 
динарској противвредности, прерачунато у складу са чланом 54. овог закона.” 

 

 

Члан 18. 

 

Члан 297. мења се и гласи: 

 

„Одговорност другог лица 

Члан 297. 

 

 Лице које купује, продаје, распродаје, прима као поклон, сакрива, преузима 
ради смештаја у одговарајући смештајни простор или превози, чува, користи или по 
било ком основу стиче, робу за коју зна или за коју је имајући у виду дате околности 



морао знати да су предмет прекршаја према чл. 292. до 295. овог закона, казниће се 
истом казном која је предвиђена за починиоца прекршаја.” 

 

Члан 19. 

 

Члан 300. брише се. 

 

Члан 20. 

 

            Наслов „IV Органи за вођење прекршајног поступка” брише се. 

 

 

 

Члан 21. 

 

 Члан 302. мења се и гласи: 

 

„Надлежност органа 

Члан 302. 

 

 Царински орган издаје прекршајни налог за прекршаје за које је прописана 
новчана казна у фиксном износу у складу са одредбама Закона о прекршајима. 

За прекршаје за које се не издаје прекршајни налог, царински орган подноси 
захтев за покретање прекршајног поступка. 

Прекршајни поступак у првом степену воде прекршајни судови.” 

 

 

Члан 22. 

Члан 303. мења се и гласи: 

 

„Хитност 

Члан 303. 

 

 Aко је учинилац прекршаја лице чије је боравиште ван царинског подручја 
Републике Србије, а испуњени су сви услови за издавање прекршајног налога, 
прекршајни налог се мора издати у року од 48 сати.” 

 



Члан 23. 

 
Члан 304. брише се. 

 

 

Члан 24. 

 

Члан 305. мења се и гласи: 

 

„Застаревање 

Члан 305. 

 

Прекршајни поступак не може се покренути ако протекне три године од дана 
када је прекршај учињен. 

Поступак за издавање прекршајног налога не може се покренути нити водити 
ако протекне три године од дана када је прекршај учињен.  

Застаревање се прекида сваком радњом надлежног органа која се предузима 
ради издавања прекршајног налога.  

Застаревање почиње поново да тече после сваког прекида, али апсолутна 
застарелост настаје у сваком случају по истеку рока од шест година од дана када је 
прекршај учињен.” 

 
Прелазне одредбе 

Члан 25. 

 

Изузетно од члана 302. став 3. овог закона, прекршајни поступци за прекршаје 
из члана 294. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18) 
и 19) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12), који су започети 
до почетка примене овог закона, а које води Комисија за прекршаје Царинарнице, 
окончаће се по одредбама Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 
111/12). 

Прекршајни поступци за прекршаје из члана 294. став 1. тачка 12) и члана 295. 
Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12), започети пре почетка 
примене овог закона, наставиће да се воде као поступци за издавање прекршајног 
налога. 

 

 

 



Завршна одредба 

Члан 26. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. марта 2014. године. 

 

 

 



 6

Члан 25. садржи прелазне одредбе, којима је регулисано окончање 
започетих прекршајних поступака.  

 
Чланом 26. прописано је да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а да ће се 
примењивати се од 1. марта 2014. године. 
 
 

 
IV. Финансијска средстава потребна за спровођење закона 

 
За спровођење овог закона нису потребна посебна финансијска средства 

из буџета Републике.   
 
 

          V. Разлози за доношење Закона по хитном поступку 
 

С обзиром да је у члану 339. новог Закона о прекршајима предвиђено да 
ће се прoписи o прeкршajимa, кojи нису у склaду сa oвим зaкoнoм усклaдити дo 
дaнa пoчeткa примeнe oвoг зaкoнa, а у члану 343. да ће се овај закон 
примењивати од 1. мaртa 2014. гoдинe, то је потребно изменити и Царински 
закон у прописаном року и из тог разлога предлаже се доношење закона по 
хтином поступку. 
 
 

 
VI. Преглед одредаба Царинског закона које се мењају, 

односно допуњују 
 
 
 

Информационе технологије 
 

Члан 4. 
 

Царински орган уводи и примењује информационе технологије када је то 
исплативо и ефикасно за Управу царина, као и за привреду уопште, при чему 
примењује међународно прихваћене стандарде.  

 
Информациона технологија подразумева и:  
 
1) методе електронске трговине као алтернативу методама заснованим на 

документацији;  
 

2) електронске методе за утврђивање исправности, као и методе 
засноване на документацији;  
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3) право царинских органа да задрже информацију за сопствену 
употребу, и да размене такву информацију са другим царинским управама и 
свим другим правно заинтересованим странама.  
 

Директор Управе царина (у даљем тексту: директор) ЦАРИНСКИ 
ОРГАН одређује услове под којима привредни субјекти могу да се обраћају 
Управи царина електронским путем.  

 

Претходна САЖЕТА декларација 
Члан 59. 

 

Царински орган може одобрити да се за робу која се уноси у царинско 
подручје Републике Србије поднесе претходна декларација, осим за робу која се 
без заустављања превози кроз ваздушни простор Републике Србије. 

РОБА КОЈА СЕ УНОСИ У ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ МОРА БИТИ ОБУХВАЋЕНА САЖЕТОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ, ОСИМ 
РОБE КОЈА СЕ БЕЗ ЗАУСТАВЉАЊА ПРЕВОЗИ КРОЗ ВАЗДУШНИ 
ПРОСТОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

Министар прописује образац претходне САЖЕТЕ декларације, која мора 
да садржи податке који се неопходни за обављање анализе ризика и 
одговарајућу примену царинске контроле, пре свега за потребе безбедности и 
заштите, уз примену, где је то могуће, међународних стандарда и пословне 
праксе.  

 
Претходна САЖЕТА декларација подноси се или ставља на располагање 

надлежном царинском органу, пре него што се роба унесе у царинско подручје 
Републике Србије, осим ако овим законом и прописима донетим на основу овог 
закона није другачије прописано.  

 
Влада прописује:  
 

1) надлежност царинског органа и ближе услове под којима се може захтевати 
ЗАХТЕВА подношење претходне САЖЕТЕ декларације;  
2) рок за подношење претходне САЖЕТЕ декларације;  
3) услове под којима се може захтевати скраћење или продужење рока из тачке 
2) овог става.   
 

Подношење претходне САЖЕТЕ декларације 
Члан 60. 

 
Претходна САЖЕТА декларација подноси се електронским путем. 

Комерцијални, лучки и транспортни документи могу се користити ако садрже 
неопходне податке. Царински орган може, у изузетним случајевима, да прихвати 
претходну САЖЕТУ декларацију у писменој форми, ако је могуће да се примени 
исти ниво управљања ризиком који се примењује на претходне САЖЕТЕ 
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декларације које се подносе електронским путем и ако се такви подаци могу 
размењивати са другим царинарницама.  

 
Претходну САЖЕТУ декларацију подноси лице које уноси робу или које 

преузме одговорност за унос робе у царинско подручје Републике Србије.  
 
Поред лица из става 2. овог члана, претходну САЖЕТУдекларацију може 

поднети и једно од следећих лица:  
 
1) лице у чије име лице из става 2. овог члана иступа;  
2) лице које надлежном царинском органу пријави или може да пријави робу 

која се уноси;  
3) заступник лица из става 2. овог члана или лица из тач. 1) и 2) овог става.  

 

Измена и допуна претходне САЖЕТЕ декларације 

Члан 61. 
 

Лицу које поднесе претходну САЖЕТУ декларацију биће, на његов 
захтев, дозвољено да измени или допуни један или више података из 
декларације након њеног подношења.  

 
Царински орган неће одобрити измене, односно допуне из става 1. овог 

члана ако је захтев за измену, односно допуну поднет након што је царински 
орган:  

1) обавестио лице које је поднело претходну САЖЕТУ декларацију да 
намерава да изврши преглед робе;  

2) установио да су подаци чија се измена тражи нетачни;  
3) дозволио премештање робе. 
 
 

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОСЕБНИХ ОКОЛНОСТИ 

61А 

ЦАРИНСКИ ОРГАН МOЖE OДУСТAТИ OД ЗAХТEВA ЗA 
ПOДНOШEЊEМ САЖЕТЕ ДEКЛAРAЦИJE ЗA РOБУ ЗA КOJУ JE 
ЦAРИНСКA ДEКЛAРAЦИJA ПOДНEТА ПРE ИСТEКA РOКA ИЗ ЧЛAНA 59. 
СТ. 3. ИЛИ 4. ОВОГ ЗАКОНА. У ТOМ СЛУЧAJУ, ЦAРИНСКA 
ДEКЛAРAЦИJA ТРЕБА ДА СAДРЖИ НAJМAЊE OНE ПOДAТКE КOJИ СЕ 
ЗАХТЕВАЈУ ЗA САЖЕТУ ДEКЛAРAЦИJУ И СВE ДOК СE НE ПРИХВAТИ У 
СКЛAДУ С ЧЛAНOМ 88. ОВОГ ЗАКОНА, OНA ИМA СТAТУС САЖЕТЕ 
ДEКЛAРAЦИJE. 
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Допремање робе 
 

Члан 65. 
 
Робу која се уноси у царинско подручје Републике Србије, царинарници 

допрема лице које је унело робу у царинско подручје или лице које је преузело 
одговорност за превоз робе пошто је она унета у царинско подручје Републике 
Србије.  

 
Лице које допрема робу царинарници наводи податке о сажетој 

декларацији или претходној декларацији поднетој за ту робу. 
 
 

Глава III 
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА И ИСТОВАР РОБЕ КОЈА ЈЕ 

ДОПРЕМЉЕНА ЦАРИНАРНИЦИ 
 

Подношење сажете декларације 
Члан 68. 

 
Роба која се допрема царинарници осим робе из члана 70. овог закона, 

мора бити обухваћена сажетом декларацијом.  
Сажета декларација подноси се чим се роба допреми царинском органу.  
Царински орган може продужити рок за подношење сажете декларације а 

најдуже до истека првог радног дана после допремања робе.  
 
 

Облик и садржина сажете декларације, подносилац 
Члан 69. 

 
Сажета декларација садржи податке неопходне за идентификацију робе и 

подноси се на прописаном обрасцу.  
Царински орган може одобрити да се као сажета декларација, употреби 

трговинска или службена исправа која садржи податке неопходне за 
идентификацију робе.  

Сажету декларацију подноси:  
1) лице које је робу унело у царинско подручје или лице које је преузело 

одговорност за превоз те робе;  
2) лице у чије име поступа лице из тачке 1) овог става.  
 

Поштански саобраћај и путнички промет 
Члан 70. 

 
Сажета декларација се не подноси у писменој форми за робу коју уносе 

путници и за робу у поштанском саобраћају, ако се тиме не спречава 
спровођење мера царинског надзора и спровођење захтеваног и дозвољеног 
царинског поступка. 
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Облици декларације 
 

Члан 86. 
 

Декларација се подноси:  
 
1) у писменој форми;  

 
2) електронском разменом података, ако то допуштају техничке 

могућности и ако употребу електронских средстава одобри директор Управе 
царина ЦАРИНСКИ ОРГАН;  

 
3) усмено или другим радњама којима држалац робе захтева стављање 

робе у царински поступак, ако је таква могућност предвиђена прописима. 
 

Облици обезбеђења 
 

Члан 229. 
 

Обезбеђење за плаћање царинског дуга полаже се депоновањем готовине 
или банкарском гаранцијом.  

 
Влада може да пропише и друге облике обезбеђења осим оних из става 1. 

овог члана, ако пружају исти ниво обезбеђења наплате царинског дуга. 
 

Банкарска Гаранција  
 

Члан 231. 
 

Банка Гарант се у писменој форми обавезује да ће у року доспелости, 
солидарно са дужником, платити износ царинског дуга обухваћеног гаранцијом, 
укључујући камате и трошкове настале у поступку наплате неплаћеног 
царинског дуга.  

 
Банка Гарант мора бити основана ЛИЦЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ, 

ОДНОСНО СЕДИШТЕМ у Републици Србији, а њено јемство ПРЕДЛОЖЕНА 
ГАРАНЦИЈА прихватљиво ПРИХВАТЉИВА по оцени царинског органа. 

  
Царински орган може да одбије банку гаранта или предложени облик 

гаранције, ако оцени да се тиме не обезбеђује благовремена наплата царинског 
дуга. 
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Престанак РАЗДУЖИВАЊЕ обезбеђења 
 

Члан 235. 
 

Обезбеђење за наплату царинског дуга не може да престане да важи СЕ  
НЕ РАЗДУЖУЈЕ СВЕ док царински дуг не буде наплаћен или док не наступе 
околности због којих царински дуг више не може настати. После наплате 
царинског дуга, односно пошто наступе околности због којих царински дуг не 
може више да настане, обезбеђење за наплату тог царинског дуга се враћа 
РАЗДУЖУЈЕ без одлагања.  

 
Ако је царински дуг делимично наплаћен или ако може настати само у 

односу на део износа за који је положено обезбеђење, део обезбеђења се враћа 
РАЗДУЖУЈЕ на захтев подносиоца обезбеђења, осим ако се ради о мањем 
износу, због чега враћање РАЗДУЖЕЊЕ дела обезбеђења није оправдано. 

 
  

Царински дуг због неиспуњавања обавеза или услова 

Члан 240. 
 

Царински дуг при увозу, У СЛУЧАЈЕВИМА РАЗЛИЧИТИМ ОД ОНИХ 
КОЈИ СУ НАВЕДЕНИ У ЧЛАНУ 239. ОВОГ ЗАКОНА, настаје и:  

 
1) због неиспуњавања обавеза које произилазе из привременог смештаја 

или другог царинског поступка у који је роба била стављена, или  
 

            2) због неиспуњења неких од услова за стављање робе у одговарајући 
царински поступак или за одобравање ниже или стопе царине нула, ради 
употребе робе у посебне сврхе.  

 
Изузетно од тачке 1. овог става СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, царински дуг 

не настаје ако се утврди да учињени пропусти нису битно утицали на правилно 
спровођење привременог смештаја или одређеног царинског поступка.  
 

Царински дуг настаје у тренутку када престане испуњење обавезе због 
чијег неиспуњења настаје царински дуг или у тренутку кад је роба била 
стављена у одређени царински поступак ако се накнадно утврди да није био 
испуњен један од прописаних услова за њено стављање у тај поступак или за 
одобравање ниже или стопе царине нула ради употребе робе у посебне сврхе.  

 
            Дужник је лице које је дужно или да испуни прописане обавезе које 
произлазе из привременог смештаја робе или њеног стављања у одговарајући 
царински поступак или које је било дужно да испуни услове за стављање робе у 
такав поступак. 
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II Прекршаји и казне 

Члан 292. 

Новчаном казном од једноструког до четвороструког износа вредности 
робе која је предмет прекршаја, казниће се лице, ако:  

1) уноси или износи робу ван граничног прелаза или у време када 
гранични прелаз није отворен за промет; уноси или износи сакривену робу 
преко граничног прелаза (члан 58);  

2) изузме робу испод царинског надзора, чиме се избегава царинска 
контрола (чл. 62, 72, 108, 123, 131);  

3) не пријави робу коју уноси преко граничног прелаза у царинско 
подручје Републике Србије или не допреми робу царинском органу (чл. 63. и 
65);  

4) у декларацији, не прикаже сву робу која подлеже царинском поступку 
(члан 84);  

5) не пријави робу коју из слободне зоне или слободног складишта уноси 
у остали део царинског подручја Републике Србије (члан 203).  

Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 25.000 динара 15.000 
ДИНАРА ДО 150.000 ДИНАРА, казниће се одговорно лице у оквиру правног 
лица за прекршај из става 1. овог члана.  

 

Члан 293. 

Новчаном казном од једноструког до четвороструког износа царинских 
дажбина за робу која је предмет прекршаја казниће се лице, ако:  

1) изношењем нетачних или неистинитих података или на било који 
други начин навођењем царинског органа на погрешан закључак, стекне или 
покуша да стекне плаћање дажбина у мањем износу, преференцијални тарифни 
третман, ослобођење од плаћања увозних дажбина, олакшицу у плаћању 
увозних и других накнада, плаћање смањеног износа, повраћај или отпуст од 
плаћања увозних дажбина или било коју другу олакшицу (чл. 23, 30, 31, 84, 87, 
104, 112, 113, 150, 152, 169, 172, 177. до 180, 249. до 252);  

2) супротно законским одредбама, изврши пренос робе трећем лицу, 
робу преда трећем лицу на коришћење, изнајми је или је на неки други начин 
користи за друге сврхе осим оних за које је та роба добила олакшицу за плаћање 
увозних и других дажбина, тј. робу за коју је одобрена олакшица дâ као залог, у 
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најам или као обезбеђење од плаћања дажбина пре измирења увозних дажбина у 
пуном износу (члан 220). 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 25.000 динара 15.000 
ДИНАРА ДО 150.000 ДИНАРА, казниће се одговорно лице у оквиру правног 
лица за прекршај из става 1. овог члана.   

 

Члан 294. 

Новчаном казном у износу од 10.000 50.000 динара до 1.500.000 динара 
казниће се лице, ако: 

1) приликом подношења захтева за одобрење царинског поступка, било 
директно или индиректно, поднесе царинском органу документацију која 
садржи нетачне податке и под условом да такво чињење подразумева или може 
подразумевати ослобођење од плаћања увозних дажбина, плаћање смањеног 
износа или одобрење неке царинске повластице, или права која му по закону не 
припадају (чл. 11, 111, 112. и 113);  

2) не достави документацију, или не пренесе информацију која је 
неопходна царинском органу, тј. не пружи другу неопходну помоћ у 
спровођењу царинског поступка (члан 23, члан 53. став 1, чл. 94. и 201);  

3) припреми или наложи припрему лажне евиденције о пореклу робе; 
припреми или наложи припрему документа који садржи нетачне податке како 
би довело до непрописног одобрења за поступак са економским дејством и 
утврђивања преференцијалног порекла робе која је обухваћена тим документом 
(чл. 32. и 37);  

4) истовари или претовари без одобрења царинског органа, или спроведе 
одобрени истовар или претовар робе на местима која нису намењена нити 
одобрена за ту сврху, или пропусти да на време обавести царински орган у 
случају непосредне опасности која изискује хитно истоваривање или претовар 
робе, или без овлашћења царинског органа изнесе робу из простора где је роба 
првобитно била смештена (чл. 71. и 72);  

5) не унесе у декларацију све податке о роби, који су одлучујући за 
утврђивање тарифног сврставања према номенклатури или у декларацију унесе 
тарифну ознаку која је другачија у односу на податке о природи те робе, а при 
чему такво чињење проузрокује, или може да проузрокује плаћање увозних 
дажбина или других накнада у умањеном износу или поднесе царинском 
органу, у оквиру извозног поступка, извозну декларацију у коју су унети подаци 
о већој количини, већој вредности, или другачијем пореклу робе од онога што је 
утврдио царински орган (члан 87. став 1);  
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6) поднесе царинском органу, било директно или индиректно, у оквиру 
извозног поступка, документа која садрже нетачне податке, при чему таквим 
чињењем добије, или може добити одобрење повлашћеног поступка или права 
која му по закону не припадају (члан 87. став 2);  

7) пропусти да прописно заштити царинско обележје робе од уништења 
или оштећења или га уклони са превозног средства без овлашћења царинског 
органа, осим ако је услед непредвиђених околности или услова више силе такво 
уклањање или уништење обележја неопходно да би се заштитила роба или 
превозно средство (члан 97. став 2);  

8) делује у супротности са чланом 89. или не поштује обавезе које мора 
испунити у случају примене одобрења за поједностављени поступак (члан 101);  

9) поступа као да је роба стављена у слободан промет пре обављања 
формалности за стављање у слободан промет и за плаћање свих дажбина 
прописаних овим законом, или не поштује друге законе или мере трговинске 
политике или друге прописе који се односе на увоз робе (члан 104);  

10) не поштује обавезе које проистичу из одобрења царинског поступка 
са економским дејством (члан 113. став 1, члан 144. став 1. и члан 159);  

11) не обавести царински орган о поступцима предузетим након 
одобрења царинског поступка са економским дејством и који су од значаја за 
садржај и валидност таквог одобрења (члан 113. став 2);  

12) 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);  

13) у поступку пасивног оплемењивања поступа са робом у супротности 
са овим законом (члан 172. став 1);  

14) унесе или изнесе робу из слободне зоне или слободног складишта ван 
места уласка и изласка, не допреми царинском органу робу по уласку у 
слободну зону или слободно складиште, не преда копију транспортног 
документа који прати робу, или не преда робу на захтев царинског органа (члан 
192. став 1, члан 193. став 4, члан 195. став 2);  

15) не обавести царински орган о изградњи објекта у слободној зони и 
слободном складишту, о спровођењу индустријске, комерцијалне или услужне 
делатности у слободној зони или слободном складишту или спроводи такву 
делатност без обзира на забрану или ограничење које је одредио царински орган 
(члан 197. став 1);  



 15

16) не води прописану евиденцију о роби која уђе у слободну зону или 
слободно складиште, као и евиденцију о кретању и претовару робе (члан 201);  

17) поступа са робом из слободне царинске продавнице у супротности са 
овим законом (члан 208);  

18) не обавести царински орган о поновном извозу или уништењу робе 
(члан 209. став 4) и  

19) обавести царински орган да одређена роба напушта царинско 
подручје Републике Србије, а да при том нема такву робу, или такве робе нема у 
превозном средству (члан 210).  

Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 25.000 динара 10.000 
ДИНАРА ДО 50.000 ДИНАРА, казниће се одговорно лице у оквиру правног 
лица за прекршај из става 1. овог члана.  

Члан 295. 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 500.000 динара казниће се 
лице 100.000 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 68. овог закона, или 
поднесе сажету декларацију након прописаног периода (члан 68);  

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);  

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 
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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 5.000 динара до 25.000 динара казниће се 
одговорно лице у оквиру правног лица, за прекршај из става 1. овог члана. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОКВИРУ ПРАВНОГ ЛИЦА, ЗА 
ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

Члан 296. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 40.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИЗВРШИ ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛ. 294. И 295. ОВОГ 
ЗАКОНА, ПОД УСЛОВОМ ДА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ТЕ РОБЕ НЕ 
ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000  ЕВРА, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ, 
ПРЕРАЧУНАТО У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 54. ОВОГ ЗАКОНА.  
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НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 20.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОКВИРУ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈЕ 
ИЗВРШИ ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛАНА 294. ОВОГ ЗАКОНА, ПОД УСЛОВОМ ДА 
ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ТЕ РОБЕ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000 ЕВРА, У 
ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ, ПРЕРАЧУНАТО У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 54. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Мандатна казна 

ОДГОВОРНОСТ ДРУГОГ ЛИЦА 

Члан 297. 

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се на лицу места, 
правно лице, које изврши прекршај из чл. 294. и 295. овог закона, под условом 
да царинска вредност те робе не прелази износ од 1.000 € прерачуната у динаре 
у складу са чланом 54. овог закона. 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се на лицу места, одговорно 
лице у оквиру правног лица из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се на лицу места, физичко 
лице за прекршај из става 1. овог члана. 

ЛИЦЕ КОЈЕ КУПУЈЕ, ПРОДАЈЕ, РАСПРОДАЈЕ, ПРИМА КАО 
ПОКЛОН, САКРИВА, ПРЕУЗИМА РАДИ СМЕШТАЈА У ОДГОВАРАЈУЋИ 
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР ИЛИ ПРЕВОЗИ, ЧУВА, КОРИСТИ ИЛИ ПО БИЛО 
КОМ ОСНОВУ СТИЧЕ, РОБУ ЗА КОЈУ ЗНА ИЛИ ЗА КОЈУ ЈЕ ИМАЈУЋИ У 
ВИДУ ДАТЕ ОКОЛНОСТИ МОРАО ЗНАТИ ДА СУ ПРЕДМЕТ ПРЕКРШАЈА 
ПРЕМА ЧЛ. 292. ДО 295. ОВОГ ЗАКОНА, КАЗНИЋЕ СЕ ИСТОМ КАЗНОМ 
КОЈА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ЗА ПОЧИНИОЦА ПРЕКРШАЈА.  

 
Плаћање новчане казне у ратама 

 
Члан 300 

 
Царинарница која је водила прекршајни поступак у првом степену може 

одобрити да се новчана казна плати у ратама са роком отплате који не може 
бити дужи од 12 месеци.   

 

IV Органи за вођење прекршајног поступка 
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Надлежност за вођење прекршајног поступка 

НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА 

Члан 302. 

Прекршајни поступак у првом степену води и одлуку о прекршају доноси 
Комисија за прекршаје Царинарнице (у даљем тексту: Комисија). Комисије се 
образују у свакој царинарници и чине је председник и два члана. Председник и 
чланови Комисије могу имати заменике.  

 
Комисија може овластити појединог свог члана да предузима поједине 

радње у прекршајном поступку.  
 

Директор именује председника и чланове Комисије као и њихове 
заменике из састава службеника царинарнице. 

ЦАРИНСКИ ОРГАН ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 
ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАНА НОВЧАНА КАЗНА У ФИКСНОМ ИЗНОСУ У 
СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА. 

ЗА ПРЕКРШАЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ, 
ЦАРИНСКИ ОРГАН ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ 
ПОСТУПКА. 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК У ПРВОМ СТЕПЕНУ ВОДЕ 
ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ. 

 

Хитан прекршајни поступак 

ХИТНОСТ 

Члан 303. 

Ако је прекршајни поступак покренут против лица чије је боравиште ван 
царинског подручја, а испуњени су сви услови за вођење поступка и доношење 
одлуке прекршајни поступак се сматра хитним и одлука се мора донети у року од 
48 сати од тренутка покретања прекршајног поступка. 

АКО ЈЕ УЧИНИЛАЦ ПРЕКРШАЈА ЛИЦЕ ЧИЈЕ ЈЕ БОРАВИШТЕ ВАН 
ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ИСПУЊЕНИ СУ СВИ 
УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА, ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ 
СЕ МОРА ИЗДАТИ У РОКУ ОД 48 САТИ.  
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Жалба 
 

Члан 304. 
 

Против првостепеног решења о прекршају може се изјавити жалба 
надлежном прекршајном суду.  

Жалба се подноси у року од осам дана од дана саопштења одлуке 
односно дана пријема писменог отправка решења. 

 

ЗАСТАРЕВАЊЕ 

Члан 305. 

Прекршајни поступак не може се покренути ако протекне три године од 
дана када је прекршај учињен.  

Застаревање се прекида сваком радњом надлежног органа која се 
предузима ради гоњења учиниоца прекршаја.  

Застаревање почиње поново да тече сваким прекидом, али застарелост 
гоњења настаје у сваком случају по истеку рока од шест година од дана када је 
прекршај учињен. 

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК НЕ МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ АКО 
ПРОТЕКНЕ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА КАДА ЈЕ ПРЕКРШАЈ УЧИЊЕН. 

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА НЕ МОЖЕ СЕ 
ПОКРЕНУТИ НИТИ ВОДИТИ АКО ПРОТЕКНЕ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА 
КАДА ЈЕ ПРЕКРШАЈ УЧИЊЕН.  

ЗАСТАРЕВАЊЕ СЕ ПРЕКИДА СВАКОМ РАДЊОМ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА КОЈА СЕ ПРЕДУЗИМА РАДИ ИЗДАВАЊА ПРЕКРШАЈНОГ 
НАЛОГА.  

ЗАСТАРЕВАЊЕ ПОЧИЊЕ ПОНОВО ДА ТЕЧЕ ПОСЛЕ СВАКОГ 
ПРЕКИДА, АЛИ АПСОЛУТНА ЗАСТАРЕЛОСТ НАСТАЈЕ У СВАКОМ 
СЛУЧАЈУ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД ШЕСТ ГОДИНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ 
ПРЕКРШАЈ УЧИЊЕН.  
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