
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. 

 

 

 


