РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа царина
Број: 148-18-433-01-2313/2016
Датум: 29. новембар 2016. године
Београд

На основу члана 255. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр.
73/03, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 9/10 - одлука
УС и 18/10 - др. закон), а у вези са чланом 229. Царинског закона („Службени гласник
РС”, бр. 8/10, 111/12 и 29/15), чланом 395. и чл. 590. до 601. Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС”, бр. 93/10, 63/13, 145/14,
95/15 и 44/16), директор Управе царина доноси:
ИНСТРУКЦИЈУ
О ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА, ПРИХВАТАЊА, ЕВИДЕНТИРАЊА, КОНТРОЛЕ,
ПРАЋЕЊА И ПОВРАЋАЈА
ГАРАНЦИЈЕ ЗА НАПЛАТУ ЦАРИНСКОГ ДУГА
У УПРАВИ ЦАРИНА
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Овом инструкцијом а у вези са чланом 229. Царинског закона („Службени
гласник РС”, бр. 8/10, 111/12 и 29/15), чланом 395. и чл. 590. до 601. Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС”, бр. 93/10, 63/13, 145/14,
95/15 и 44/16) ближе се уређује процедура подношења, прихватања, евидентирања,
контроле, праћења и повраћаја банкарске гаранције, као средства заједничког
обезбеђења (у даљем тексту: гаранција) за осигурање намирења насталих царинских
обавеза или обавеза које би могле настати.
ПОЈМОВИ
Члан 2.
Појмови који се користе у Инструкцији имају следеће значење:
1) Корисник гаранције јесте Управа царина;
2) Царински дужник јесте декларант, односно лице у чије је име поднета декларација, а
у случају посредног заступања дужник је и лице за чији је рачун декларација поднета;
3) Издавалац гаранције јесте банка која издаје гаранцију;
4) Гаранција за осигурање царинског дуга сходно царинским поступцима је:
- гаранција за стављање робе у слободан промет и активно оплемењивање;

- гаранција за складиштење робе.
ПОДНОШЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 3.
Царински дужник подноси гаранцију Управи царина, када жели да подигне робу
испод царинског надзора после извршеног прегледа робе, а пре уплате царинског дуга,
камата и других обавеза односно истека рока за плаћање царинског рачуна.
Царински дужник предаје Захтев за оверу гаранције за осигурање царинског дуга
(у даљем тексту: Захтев) на писарници у згради Управе царина - Централа или путем
поште на адресу: Булевар Зорана Ђинђића 155а, 11070 Нови Београд.
Образац Захтева саставни је део ове инструкције.
Гаранција за осигурање царинског дуга подноси се у 3 (три) примерка, од чега
један мора бити оригинал, а друга два примерка копија од банке.
Члан 4.
Гаранција мора да садржи:
а) број гаранције;
б) период важења гаранције;
ц) износ гаранције, који не може бити мањи од 700.000,00 РСД, у складу са чл. 593.
Уредбе о царинском дозвољеном поступању с робом;
д) одредбу о њеној примени „на први позив” и „без приговора”;
е) податке о издаваоцу гаранције (назив банке, њен матични број, ПИБ, седиште, број
жиро рачуна);
ф) податке о царинском дужнику (фирма, седиште, ПИБ и матични број);
г) одредбу о преузимању гаранцијских обавеза из претходног периода;
х) одредбу о коришћењу гаранције издате фирми у поступку царињења робе;
и) датум и место издавања гаранције;
ј) оверу о пријему гаранције (број, датум, печат).
Рок важења гаранције мора бити најмање три месеца дужи од рока у којем може
настати царински дуг, односно шест месеци дужи од рока у којем може настати
царински дуг за гаранције поднете као обезбеђење за плаћање царинског дуга који би
могао настати у поступку активног оплемењивања.
Ако дужник подноси нову гаранцију, царински дугови који су били обезбеђени
претходном гаранцијом, а нису у потпуности плаћени, односно царински дугови који
још могу настати, морају бити обезбеђени новом гаранцијом коју положи дужник. Нова
гаранција мора да садржи клаузулу да се из ње могу наплатити и дугови који су били
обезбеђени претходном гаранцијом.
Плаћање царинског дуга врши се, по правилу, у року који не може бити дужи од
8 (осам) дана од дана обавештавања дужника о дугу, у складу са чланом 255.
Царинског закона. Кад царински дужник има повећан обим посла и има важеће
гаранције за тај поступак (складиштење или слободан промет) или ако улажe први пут
гаранцију, за ту врсту гаранције не наводи се да поднета гаранција преузима дуговања
из претходног периода, с тим што се претходно поднета гаранција задржава у Одсеку
за документарне послове и мора да стоји да је повећан обим посла или да је прва.
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ПРИХВАТАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 5.
Након пријема гаранције, Одсек за документарне послове наплате царинског дуга
предузима следеће радње:
- врши контролу исправности садржине, односно података који се налазе на гаранцији,
- врши проверу о томе да царински дужник нема неизмиреног царинског дуга.
Уколико Захтев и гаранција не садрже елементе прописане овом инструкцијом,
о томе ће дужник бити обавештен писаним путем у року од 3 (три) дана од дана
пријема. Дужник је у обавези да недостатке исправи и достави у року од 5 (пет) дана од
дана пријема писаног обавештења. Уколико дужник у овом року не отклони
недостатке, сматраће се да је одустао од захтева.
Рок за обраду гаранције је до 3 (три) дана од дана њеног пријема.
Подаци са гаранције уносе се у Информациони систем Управе царина (у даљем
тексту: ИСЦС).
Гаранција добија свој идентификациони број (систем га аутоматски додељује),
који се уписује на поднете примерке.
Овером поднете гаранције царински орган доноси одлуку о прихватању те
гаранције. Оригинал оверене гаранције чува се у Управи царина. Два примерка оверене
гаранције враћају се дужнику, од којих један примерак дужник достаља издаваоцу
гаранције.
КОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ ГАРАНЦИЈА
Члан 6.
Запослени у Одсеку за документарне послове наплате царинског дуга прате
банкарску гаранцију у ИСЦС-у према њиховим идентификационим бројевима, односно
према бројевима под којима су заведени у Управи царина (то су редни бројеви
гаранција-прва гаранција у новој години имаће број један/ознаку године у којој је
поднета, па надаље). На тај начин гаранција је активна у систему и са њом се може
царинити роба у року њене важности. Уколико дође до умањења гаранције испод
700.000,00 РСД, гаранција се привремено затвара и предузимају се законом прописане
мере.
Једна гаранција може имати само један анекс. Број анекса је исти као и број
гаранције. Анексом гаранције може се продужити рок важења гаранције, износ
гаранције, клаузула о преузимању обавеза за обезбеђивање дугова других царинских
дужника. Анексом се не може мењати намена гаранције.
Листа царинских дужника која се ажурира, свакодневно је доступна свим
царинарницама.
Члан 7.
Расположив износ гаранције коју је царински дужник положио као обезбеђење за
наплату царинског дуга, умањује се ажурирањем новонасталих царинских дугова
односно увећава ажурирањем извршених уплата овог дужника у ИСЦС.
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АКТИВИРАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ
Члан 8.
Ако декларант у року од 8 (осам) дана од дана пуштања робе, односно
обавештења о износу дуга, у складу са чланом 255. Царинског закона, не измири
царински дуг, Одељење за наплату буџетских прихода активираће поднету гаранцију
за обезбеђење царинског дуга, подношењем гаранту захтева за исплату, са изјавом да
дужник није у року испунио своје обавезе. У захтеву се наводи рок за исплату, који не
може бити дужи од 3 (три) дана од дана пријема захтева.
Ако гарант не поступи по захтеву, Одељење за наплату буџетских прихода Одсек за документарне послове наплате царинског дуга, доставља надлежној
организационој јединици у царинарници: захтев по коме гарант није поступио, листинг
дуговања и преглед банкарске гаранције, ради доношења решења о принудној наплати,
у складу са Интерним актом о радњама и мерама које предузимају организационе
јединице Управе царина ради принудне наплате царинског дуга, број 148-18-433-035782/2016 од 15. августа 2016. године.
Када банка измири тражени царински дуг и уплати га у збирном износу,
oбавештава Одсек за документарне послове наплате царинског дуга о извршеној
уплати и евентуално захтева да се гарантовани износ умањи за тај плаћени дуг.
Уколико у периоду након упућивања захтева банци, а пре истека рока за уплату
по овом захтеву, царински дужник измири дуг по протесту гаранције, а по захтеву
банке, доставља се опозив протеста по гаранцији, којим се банка обавештава да је
њихов клијент - царински дужник, уплатом измирио царински дуг.
ПОВРАЋАЈ ГАРАНЦИЈЕ КАО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА НАПЛАТУ ЦАРИНСКОГ ДУГА
Члан 9.
Царински дужник предаје Захтев за повраћај гаранције за осигурање царинског
дуга на писарници у згради Управе царина - Централа или путем поште на адресу:
Булевар Зорана Ђинђића 155а, 11070 Нови Београд.
Повраћај банкарске гаранције врши се на захтев подносиоца гаранције, под
условом да су по истој измирене све обавезе по основу царинског дуга.
За повраћај гаранције која је истекла, а након измирења целокупног дуговања за
тај период, укључујући и камату за неблаговремено плаћање царинског дуга, царински
дужник треба да поднесе захтев из става 1. овог члана, оверен печатом и потписом,
који мора да садржи назначени идентификациони број гаранције, назначену адресу за
слање, контакт телефон и назнаку о личном преузимању гаранције, уколико се
гаранција преузима лично. У прилогу се обавезно доставља фотокопија тражене
гаранције и анекса гаранције, уколико постоји. Царинском дужнику враћа се оригинал
гаранције и анекса гаранције, уколико постоји, а њихове фотокопије архивирају се у
Одсеку за документарне послове наплате царинског дуга.
Провера статуса царинског дуга по гаранцији за коју је поднет Захтев за
повраћај, врши се у ИСЦС. Уколико је царински дуг у целости измирен, повраћај
гаранције врши у року не дужем од 5 (пет) дана од дана провере у ИСЦС.
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Повраћај важеће гаранције за складиштење робе врши се уз претходно
подношење Захтева за стопирање и повраћај, уз истовремено достављање фотокопије
решења о затварању царинског складишта или решења о ослобађању од полагања
царинске гаранције за складиштење, које издаје царинарница у којој се налази
царинско складиште.
Повраћај важеће гаранције за слободан промет врши се уз претходно
подношење Захтева за стопирање и повраћај, под условом да су по истој измирене све
обавезе по основу царинског дуга.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РАНИЈЕГ ПРОПИСА
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове инструкције, престаје примена Процедуре
подношења банкарских гаранција Управи царина као обезбеђења за наплату царинског
дуга број: 148-18-433-01-693/4/2010 од 5. маја 2010. године.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 11.
Ова инструкција ступа на снагу на дан потписивања, а примењиваће се од 1.
децембра 2016. године.

В.Д. ДИРЕКТОР
Милош Томић
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