ЦАРИНАРНИЦА
СВИМ
Предмет : Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи
Веза: акт Управе царина број 148-06-483-01-433/2014 од 30.12.2014. године
Овим путем вас обавештавамо да је у „Службеном гласнику РС“ број 144/2020 објављена
Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи, којом се уређују ближи услови
за расподелу квоте за увоз вина из тарифне ознаке еx 2204 10 и еx 2204 21 Царинске тарифе,
пореклом из Европске уније у Републику Србију, у оквиру укупне годишње царинске квоте од
25.000 хектолитара (2.500.000 литара), у даљем тексту „Одлука“.
Маркетиншка година у којој се расподељује квота обухвата период од 1. јануара до 31.
децембра.
С тим у вези указујемо на разлику у односу на досадашњу примену која се огледа у томе
што је по Одлуци, укупна годишња царинска квота за вино у количини од 2.500.000 литара
подељења на квартале. Сходно томе, количина која може да се увезе по преференцијалној стопи,
закључно са сваким кварталом је следећа:
1) 625.000 литара до 31. марта;
2) 1.250.000 литара до 30. јуна;
3) 1.875.000 литара до 30. септембра;
4) 2.500.000 литара до 31. децембра.
Поред овог ограничења укупна количина коју може да увезе један привредни субјект,
закључно са сваким кварталом, је следећа:
1) 93.750 литара до 31. марта (максимално 15% од кварталне квоте);
2) 187.500 литара до 30. јуна (максимално 30% од кварталне квоте);
3) 281.250 литара до 30. септембра (максимално 45% од кварталне квоте);
4) од 1. октобра до 31. децембра (нема лимита).
Везано за практичну примену Одлуке наводимо да ће се иста спроводити као и до сада у
складу са Инструкцијом о управљању тарифним квотама (распис УЦ број 148-06-483-01-433/2014
од 30.12.2014. године) и сходно томе кварталне количине ће бити обрађиване у систему
аутоматски.
Међутим, везано за количинска ограничења по привредним субјектима, надлежни
царински службеници на робним испоставама ће проверити претходно одобрене количине
привредном субјекту, кроз посебну опцију у ИСЦС.
С тим у вези, уколико би количине које привредни субјекат захтева у тренутку спровођења
поступка увозног царињења довеле до прекорачења прописане максималне количине по
привредним субјектима, надлежни царински службеник има обавезу да о томе обавести тог
привредног субјекта пре окончања поступка увозног царињења.
Уколико дође до прекорачења дозвољених количина надлежни царински службеник ће
иницирати даљи поступак за усаглашавање података у царинској декларацији у складу са
резултатима расподеле, односно покренути управни поступак редовним путем.
У складу са горе наведеним моле се управници царинарница да хитно наложе
руководиоцима организационих јединица на којима се спроводи поступак робног царињења, да за
себе и царинске службенике овлашћене са њихове стране формирају захтев за доделу дозвола за
рад на централном рачунару. Захтев се упућује по стандардној процедури Управи царина,
Одељењу за људске ресурсе. Руководиоци организационих јединица и са њихове стране
овлашћени царински службеници ће почев од 1. јануара 2021. године, бити задужени за праћење
расподеле квота и окончање поступка или иницирања даљих поступака по основу резултата
расподеле квоте у складу са Одлуком.
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Позиција нове опције у ИСЦС-у је 2.4.43 тј:
02 – РЕГУЛАТИВА
04 – ИНСТРУМЕНТИ ЦТ – УПИТ/ИЗВ
43 – ПРЕГЛЕД КВОТЕ - ВИНО
Напомињемо да је Сектор за информационе технологијe уврстио нову опцију у мени за
доделу дозвола, тако да Одељење за људске ресурсе одмах може да приступи додели дозвола, без
обзира што опција још није укључена у оперативне мени-је за рад (биће доступна најкасније до
31.12.2020. године).
За сва питања у складу са горе наведеним можете се обратити Одељењу за порекло и
царинску вредност робе (имејл: poreklo@carina.rs).
Прилог:
- Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи
(Акт Управе царина број 148-07-483-00-74/2020 од 23.12.2020. године)
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ODLUKA
O UVOZU VINA IZ EVROPSKE UNIJE PO
PREFERENCIJALNOJ STOPI
("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
1. Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi za raspodelu kvote za uvoz vina iz tarifne oznake ex
2204 10 i ex 2204 21 Carinske tarife, poreklom iz Evropske unije u Republiku Srbiju, u okviru
ukupne godišnje carinske kvote od 25.000 hektolitara (2.500.000 litara).
Marketinška godina u kojoj se raspodeljuje kvota obuhvata period od 1. januara do 31.
decembra.
2. Raspodela kvote za uvoz vina iz tačke 1. ove odluke vrši se metodom zasnovanom na
hronološkom redosledu podnošenja carinskih deklaracija - princip "prvi došao, prvi uslužen".
3. Postupak sprovodi Ministarstvo finansija - Uprava carina, u skladu sa ovom odlukom i
carinskim propisima.
4. Ukupna carinska kvota se deli na kvartalne kvote u visini od 625.000 litara.
Neiskorišćena količina u jednom kvartalu dodaje se dozvoljenoj količini za uvoz u narednom
kvartalu.
5. U skladu sa tačkom 4. ove odluke, ukupna količina vina koja može da se uveze po
preferencijalnoj stopi, zaključno sa svakim kvartalom je sledeća:
1) 625.000 litara do 31. marta;
2) 1.250.000 litara do 30. juna;
3) 1.875.000 litara do 30. septembra;
4) 2.500.000 litara do 31. decembra.
6. Maksimalna količina koju može da uveze jedan privredni subjekt u okviru svakog od prva tri
kvartala iznosi 15% od kvartalne kvote, odnosno 93.750 litara.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, ukoliko privredni subjekt nije u prethodnom periodu uvezao 15%
dozvoljenje kvote, nedostajuća količina se dodaje dozvoljenoj u narednom kvartalu.
7. U skladu sa tačkom 6. ove odluke, ukupna količina koju može da uveze jedan privredni
subjekt, zaključno sa svakim kvartalom, je sledeća:
1) 93.750 litara do 31. marta;
2) 187.500 litara do 30. juna;
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3) 281.250 litara do 30. septembra;
4) od 1. oktobra do 31. decembra - nema limita.
8. Ministarstvo finansija - Uprava carina vodi evidenciju o uvozu vina iz Evropske unije u skladu
sa ovom odlukom i o tome obaveštava ministarstva nadležna za poslove spoljne trgovine i
poljoprivrede na mesečnom nivou.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, u prvom kvartalu 2021. godine, Ministarstvo finansija - Uprava
carina će obaveštavati nadležna ministarstva na petnaestodnevnom nivou.
9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

