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ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 215. ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА И
ЧЛАНА 291. УРЕДБЕ О ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНОМ ПОСТУПАЊУ С РОБОМ

I ДЕО
Опште одредбе у вези са применом
чл. 215. Царинског закона
Одредбом чл. 215. стaв.1. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10...108/16-у
даљем тексту: Царински закон) прописано је да су ослобођени од плаћања увозних
дажбина:
1. шефови страних држава, изасланици шефова страних држава у специјалној мисији,
као и чланови њихове пратње-на предмете намењене службеној и личној употреби;
2. међународне организације-на предмете намењене службеним потребама;
3. међународне и друге стране хуманитарне организације-на робу намењену пружању
хуманитарне помоћи;
4. дипломатска и конзуларна представништва страних држава-на предмете намењене
службеним потребама;
5. шефови страних дипломатских и конзуларних представништава и чланови њихових
ужих породица-на предмете намењене личној употреби.
Такође, у складу са чл. 215. ст.2. Царинског закона ослобођени су од плаћања
царине у складу са одредбама међународних уговора:
1. дипломатско особље страних дипломатских представништава и чланови њихових
ужих породица-на предмете намењене личној употреби;
2. особље страних дипломатских и конзуларних представништава-на предмете
домаћинства.
У складу са одредбом члана 2. Уредбе о врсти , количини и вредности робе на коју
се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на
ослобођење од плаћања увозних дажбина („Сл. гласник РС“, 48/10...8/17-у даљем тексту:
Уредба), ради коришћења повластице у смислу напред наведене законске одредбе, страно
лице (корисник повластице из члана 215. Царинског закона) царинском органу подноси
потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) да су предмети који
се увозе намењени за службене потребе, за пружање хуманитарне помоћи, односно за
личну употребу корисника повластице.
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Имајући у виду да ПДВ и акциза, у складу са одредбом члана 5. став 1. тачка 8.
Царинског закона, нису увозне дажбине, указује се и на следеће:
Са аспекта Закона о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр.
84/04...и 7/17 - усклађ. дин. изн. – у даљем тексту: Закон о ПДВ), указује се да је одредбом
члана 26. став 1. тачка 1) прописано да се ПДВ не плаћа на увоз добара чији промет је у
складу са чланом 24. став 1. тачка 16) Закона, ослобођен од плаћања ПДВ.
Одредбама члана 24. став 1. тачка 16) Закона о ПДВ, прописано је да се ПДВ не
плаћа на добра и услуге намењене за:
1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;
2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговором;
3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава,
укључујући и чланове њихових породица;
4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове
њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором.
Ставом 4. истог члана закона, прописано је да се ослобођење из става 1. тачка 16)
подтачка (1) и (3) овог члана остварује под условом реципроцитета, а на основу потврде
министарства надлежног за иностране послове.
Сагласно одредбама члана 21. Правилника o начину и поступку остваривања
пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (''Службени
гласник РС'', бр. 120/12...и 21/17 – у даљем тексту: Правилник - ПДВ), пореско
ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16) Закона о ПДВ, обвезник може да оствари за
промет добара и услуга који врши дипломатским и конзуларним представништвима,
међународним организацијама, страном особљу дипломатских и конзуларних
представништава, међународних организација, као и члановима њихових породица
(даље: носиоци права), и то:
1) за службене потребе:
(1)
дипломатских и конзуларних представништва у Републици Србији,
са изузетком конзулата којима руководе почасни конзуларни функционери;
(2)
међународних организација, односно предствништава међународних
организација у Републици Србији, ако је то предвиђено међународним уговором.
2) за личне потребе:
(1) дипломатских агената и чланова њихових породица који са њима живе у
заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици
Србији пребивалиште,
(2) конзуларних функционера и чланова њихових породица који са њима
живе у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у
Републици Србији пребивалиште, са изузетком почасних конзуларних функционера и
чланова њихових породица,
(3) чланова административног и техничког особља дипломатских и
конзуларних представништава, ако нису држављани Републике Србије или немају у
Републици Србији пребивалиште, са изузетком чланова особља конзулата којима
руководе почасни конзуларни функционери,

3

(4) конзуларних службеника, ако нису држављани Републике Србије или
немају у Републици Србији пребивалиште, са изузетком конзуларних службеника у
конзулатима којима руководе почасни конзуларни функционери,
(5) чланова особља међународних организација, односно представништава
међународних организација и чланова њихових породица, који са њима живе у
заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици
Србији пребивалиште, ако је такво ослобођење предвиђено међународним уговором,
(6) чланова административног и техничког особља међународних
организација, односно представништава међународних организација ако нису држављани
Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште, ако је такво ослобођење
предвиђено међународним уговором.
Одредбама члана 22. Правилника - ПДВ, прописано је, да пореско ослобођење из
члана 21. тачка 1) овог правилника (за службене потребе), обвезник може да оствари ако
поседује:
1) фотокопију потврде о реципроцитету, односно документа којим се потврђује да
је пореско ослобођење предвиђено међународним уговором, издатим од стране
министарства надлежног за иностране послове (даље: основна потврда);
2) оригинал службеног налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ,
који издаје овлашћено лице носиоца права.
Службени налог из става 1. тачка 2) овог члана издаје се на Обрасцу СНПДВ Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, који је одштампан
уз Правилник - ПДВ и чини његов саставни део, у три примерка, од којих се два дају
обвезнику, а трећи задржава носилац права за своје потребе.
Према одредбама члана 23. Правилника -ПДВ, пореско ослобођење из члана 21.
тачка 2) овог правилника (за личне потребе), обвезник може да оствари ако поседује:
1) фотокопију основне потврде;
2) оригинал налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне
потребе носиоца права, који издаје овлашћено лице носиоца права из члана 21. тачка 1)
овог правилника, а чији је потпис депонован код Централе (Пореска управа)
Налог из става 1. тачка 2) овог члана се издаје на Обрасцу ЛНПДВ - Налог за
набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, у три примерка, од којих се
два дају обвезнику, а трећи задржава носилац права из члана 21. тачка 1) овог правилника
за своје потребе.
Одредбама чл. 24. Правилника - ПДВ, прописано је да ако се службени налог
на Обрасцу СНПДВ, односно налог на Обрасцу ЛНПДВ издаје за набавку добара за
која се ПДВ плаћа при увозу добара у Републику Србију, два примерка издатих
налога дају се надлежном царинском органу, а трећи примерак задржава носилац
права за своје потребе.
Са аспекта Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01…и 7/17усклађ. дин. изн.-у даљем тексту: Закон о акцизама), указује се да је oдредбом члана 19.
став 1. тачка 2) подтачка (1) - (4) Закона о акцизама, прописано да се акциза не плаћа на
акцизне производе које произвођач, односно увозник продаје за:
(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;
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(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено
међународним уговорима;
(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава,
укључујући и чланове њихових породица;
(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и
чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговорима.
Правилником о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од
плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и
конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте
који се продају на основу међународног уговора ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и
56/13-у даљем тексту: Правилник -Акциза), ближе су уређени услови, начин и поступак
остваривања овог ослобођења од плаћања акцизе.
У складу са чл. 2. Правилника - АКЦИЗА прописано је да ослобођење од
плаћања акцизе из члана 19. став 1. тачка 2) наведеног закона, произвођач, односно
увозник може да оствари на производе које продаје,
1) за службене потребе:
(1) дипломатских и конзуларних представништава у Републици Србији, са
изузетком конзулата којима руководе почасни конзуларни функционери,
(2) међународних организација, односно представништава међународних
организација у Републици Србији;
2) за личне потребе:
(1) дипломатских агената и чланова њихових породица који са њима живе у
заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици
Србији пребивалиште,
(2) конзуларних функционера и чланова њихових породица који са њима
живе у заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у
Републици Србији пребивалиште, са изузетком почасних конзуларних функционера,
(3) чланова административног и техничког особља дипломатских и
конзуларних представништава, ако нису држављани Републике Србије или немају у
Републици Србији пребивалиште,
(4) конзуларних службеника, ако нису држављани Републике Србије или
немају у Републици Србији пребивалиште,
(5) чланова особља међународних организација, односно представништава
међународних организација и чланова њихових породица, који са њима живе у
заједничком домаћинству, ако нису држављани Републике Србије или немају у Републици
Србији пребивалиште,
(6) чланова административног и техничког особља међународних
организација, односно представништава међународних организација ако нису држављани
Републике Србије или немају у Републици Србији пребивалиште.
Ставом 2. истог члана Правилника - АКЦИЗА, прописано је да се ослобођење из
става 1. тачка 1) подтачка (1) и тачка 2) подтачка 1) - 4) овог члана, остварује под условом
реципроцитета, док се ослобођење из става 1. тачка 1) подтачка (2) и тачка 2) подтачка 5)
и 6) овог члана, остварује се ако је то предвиђено међународним уговором.
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Према члану 3. став 1. и 2. Правилника - АКЦИЗА, ослобођење од плаћања акцизе
из члана 2. тачка 1) Правилника -АКЦИЗА (за службене потребе), обвезник може да
оствари ако поседује:
1) фотокопију потврде о реципроцитету, односно документа којим се потврђује да
је ослобођење од плаћања акцизе предвиђено међународним уговором, издатог од стране
министарства надлежног за спољне послове (даље: основна потврда);
2) оригинал службеног налога за набавку, односно увоз производа, без акцизе, који
издаје овлашћено лице корисника производа.
У складу са чланом 3. Правилника - АКЦИЗА Службени налог из става 1. тачка 2)
овог члана издаје се на Обрасцу СНА - Службени налог за набавку, односно увоз
производа, без акцизе, у три примерка, од којих се два дају обвезнику, а трећи задржава
корисник производа за своје потребе.
У складу са одредбама члана 4. Правилника - АКЦИЗА, ослобођење од плаћања
акцизе из члана 2. става 1.
тачка 2) Правилника - АКЦИЗА, (за личне потребе),
обвезник може да оствари ако поседује:
1) фотокопију основне потврде;
2) оригинал налога за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне
потребе корисника производа, који издаје овлашћено лице корисника производа из члана
3. став 4. Правилника - АКЦИЗА, а чији је потпис депонован код Централе (Пореске
управе).
Налог из става 1. тачка 2) овог члана се издаје на Обрасцу ЛНА - Налог за
набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа,
у три примерка од којих се два дају обвезнику, а трећи задржава корисник производа за
своје потребе.
Одредбом члана 5. Правилника - АКЦИЗА, прописано је да при увозу
производа, корисник производа доставља надлежном царинском органу један
примерак фотокопије основне потврде и два примерка Обрасца СНА - Службени
налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе или Обрасца ЛНА - Налог за
набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа,
од којих се један примерак враћа кориснику производа.
Такође, полазећи од чињенице да су права и обавезе лица из чл. 215. Царинског
закона, између осталог, регулисана и одредбама Бечке конвенције о дипломатским
односима („Сл. лист СФРЈ-Међународни уговори и други споразуми, 2/64), као и Бечком
конвенцијом о конзуларним односима („Сл. лист СФРЈ-Међународни уговори и други
споразуми, 5/66), тачније прописима који имају шире тумачење по питању права и обавеза
лица са дипломатским статусом, овим актом прецизира се поступак над робом која се
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увози уз коришћење царинске повластице прописане напред наведеном законском
одредбом.
С тим у вези, треба имати и у виду да сврха одобравања права на уживање
привилегија је да се страној дипломатској мисији и канцеларији МВО, као и члановима
њиховог иностраног особља омогући ефикасно обављање функција, а не лична корист
појединаца, због чега при решавању захтева за бесцарински увоз робе, као и за куповине
на локалном тржишту без плаћања ПДВ и акциза, морају бити испуњени услови
прописани домаћим законодавством. Количине ове робе морају да буду примерене
службеним потребама мисије, или личним потребама њених чланова (Протоколарни
приручник Министарства спољних послова у делу „Остваривање права на уживање
привилегија“.)
Истовремено, указујемо да је Министарство финасија, својим актом број 011-0000272/2017-04 од 23.08.2017. године, обавестило Управу царина да, у складу са одредбама
Закона о дувану (''Службени гласник РС'', бр. 101/05...и 108/13) Управа за дуван, између
осталог, води Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
(члан 5. став 1. тачка 5) Закона), Регистар трговаца на велико дуванским производима
(члан 5. став 1. тачка 4) Закона), као и Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским
производима (члан 6. став 1. тачка 2) Закона).
Даље, одредбом члана 54. став 11. Закона о дувану, прописано је да уписом у
Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, увозник
дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа може да отпочне да обавља
делатност увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа.
Сходно одредби члана 58. став 4. Закона о дувану, прописано је да увозник
дуванских проивзода може дуванске производе које увози да продаје само трговцу на
велико дуванских производа који је уписан у Регистар на велико дуванским производима.
Према члану 40. став 13. Закона о дувану, прописано је да уписом у Регистар
трговаца на велико дуванским производима, трговац на велико може да отпочне да обавља
делатност трговине на велико дуванским производима.
Чланом 44. став 1. Закона о дувану, прописано је да је трговац на велико дуванским
производима дужан да дуванске производе продаје искључиво преко трговаца на мало
дуванским производима којима је издата дозвола у складу са овим законам.
Одредбом члана 50. став 1. Закона о дувану, прописано је да о трговцима на мало
који су добили дозволу за трговину на мало дуванским производима, односно трговину на
мало дуванским производим путем хјумидора, води се евиденциона листа.
Према наведеним законским одредбама, увозом дувана, обрађеног дувана, односно
дуванских производа може да се бави привредни субјект који је у складу са Законом о
дувану, уписан у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских
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производа код Управе за дуван. Увозник дуванских производа може дуванске производе
које увози да продаје само трговцу на велико дуванских производа који је уписан у
Регистар трговаца на велико дуванским производима, а који исте може да продаје
искључиво преко трговаца на мало дуванским производима којима је издата дозвола у
складу са овим законом.
Према томе, уколико привредни субјект, поред увоза дуванских производа, обавља
и делатност трговине на велико дуванских производа, односно делатност трговине на
мало дуванских производа, мора бити уписан у Регистар трговаца на велико дуванских
производа, односно у Еиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима,
сагласно наведеним законским одредбама.
Ако се у конкретном случају ради о продаји дуванских производа на велико,
односно продаји на мало, када привредни субјект смешта дуванске производе у царинско
складиште отворено у складу са царинским прописима, ради продаје у авионима и
бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у слободне царинске
продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни
саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима
у складу са царинским прописима, као и ради продаје дипломатским и конзуларним
представништвима и дипломатском и конзуларном особљу, мора бити уписан у
Регистар трговаца на велико дуванских производа, односно у Евиденциону листу о
трговицима на мало дуванским производа.
Сходно наведеном мишљењу Министарства финансија, утврђивање чињенице да
ли се ради о трговини на велико дуванских производа, односно трговини на мало
дуванских производа је у надлежности Министарства трговине, туризма и
телекомуникација.

II ДЕО
Примена чл. 215. Царинског закона
Ради једнообразне примене члана 215. Царинског закона, у смислу врсте царинске
исправе која би могла да се користи за спровођење царинског поступка у складу са
наведеним правним основом, прибављено је мишљење Министарства финансија, Сектора
за царински систем и политику, акт број 011-00-00584-2017 од 31.07.2017. године.
У предметном акту министарство је заузело став да је начин остваривања ове
царинске повластице прописан Уредбом, а на царинском органу је да, имајући у виду
околности сваког конкретног случаја, захтева све исправе које сматра неопходним, а које
садрже податке потребне за примену наведене повластице.
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Имајући у виду став министарства, а полазећи од потребе унифицирања начина
примене повластице из члана 215. Царинског закона и могућности информатичког
праћења увоза робе по наведеном правном основу, као и чињенице да су шифре,
неопходне за спровођење царинског поступка у складу са наведеним правним основом,
прописане у Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања
декларације и других образаца у царинском поступку (“Сл.лист РС“ бр.7-15...8-17-у даљем
тексту Правилник - ЈЦИ) приликом спровођења царинског поступка, потребно је
царинском органу, поред потврде министарства надлежног за спољне послове (акт
протокола) да су предмети који се увозе намењени службеној или личној употреби
корисника повластице ( члан 2. Уредбе), образаца на основу којих корисник повластице
остварује право на ослобођење од плаћања ПДВ, односно акцизе, а који су прописани
одредбама Закона о ПДВ, односно Закона о акцизама, као и пратећих подзаконских
прописа, поднети и царинску декларацију попуњену у складу са Правилником - ЈЦИ за
захтевани царински поступак.
У складу са чланом 215. став 1. Царинског закона ослобођени су од плаћања
увозних дажбина:
1. Шефови страних држава, изасланици шефова страних држава у специјалној
мисији, као и чланови њихове пратње-на предмете намењене службеној и
личној употреби.
Ради правилне примене цитиране одредбе закона прибављено је мишљење
Министарства спољних послова, Дипломатског протокола, акт број 2669-2 -2017 од
07.08.2017.године, којим је ова Управа обавештена да Дипломатски протокол МСП до
сада није имао праксу да издаје потврде нити оверава акте протокола за робу коју увозе
шефови страних држава, изасланици шефова страних држава у специјалној мисији, као и
чланови њихове пратње, намењену службеној и личној употреби, имајући у виду да се
ради о специфичној категорији странаца који нису регистровани у евиденцији
Дипломатског протокола и чији је боравак у Републици Србији начешће ограничен на
свега неколико дана.

2. Међународне организације-на предмете намењене службеним потребама.
Ради коришћења царинске повластице из чл. 215. став.1. тачка. 2. Царинског закона
корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства надлежног за
спољне послове (акт протокола) да су предмети који се увозе намењени службеној
употреби корисника повластице.
У сврху ослобођења од плаћања пореза на додату вредност за робу која се увози по
предметном основу, корисник повластице подноси царинском органу:

9

-фотокопију документа којим се потврђује да је пореско ослобођење предвиђено
међународним уговором, издатим од стране министарства надлежног за иностране
послове (основна потврда) и
-Образац СНПДВ - Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ –
(два примерка, од којих се један враћа кориснику).
У сврху ослобођења од плаћања акцизе за робу која подлеже наплати исте, а која се
увози по предметном основу, корисник повластице царинском органу подноси:
-фотокопију документа којим се потврђује да је ослобођење од плаћања акцизе
предвиђено међународним уговором, издатог од стране министарства надлежног за
спољне послове (основна потврда) и
-Образац СНА-Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе- (два
примерка, од којих се један враћа кориснику).
Такође, царинском органу потребно је и поднети, у складу са Правилником -ЈЦИ,
правилно попуњену царинску декларацију за стављање робе у слободан промет (ЈЦИ Ц4),
уз коју се, поред напред наведених исправа (које се царинском органу подносе у сврху
ослобођења од плаћања увозних дажбина, ПДВ и акцизе, а и уписују се у рубрику 44
/Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења/ ЈЦИ Ц4), подносе и друге
прописане исправе потребне за стављање у слободан промет конкретне робе. При том, у
рубрици 36. (Повластица) ЈЦИ Ц4 уписује се шифра 21512, а у пету поделу рубрике 33
уписују се шифра 2462 (шифра за пореско ослобођење) и одвојена косом цртом шифра 22
(шифра за ослобођење од плаћања акцизе).
Уколико су, на основу документације приложене уз ЈЦИ Ц4, испуњени сви
прописани услови за стављање робе у захтевани царински поступак, царински службеник
уписује на потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) забелешку
следеће садржине: “ ослобођa сe од плаћања увозних дажбина на основу члана 215. став
1.тачка 2. Царинског закона и члана. 2. Уредбе о врсти , количини и вредности на коју се
не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на
ослобођење од плаћања увозних дажбина” што оверава својим потписом, факсимилом и
печатом. Примерак потврде (акта протокола), који је означеном словном ознаком А
(царинарница), задржава и прилаже уз декларацију са осталим прописаним исправама.
Захтевани царински поступак се, не искључујући и могућност прегледа робе, окончава по
предметној ЈЦИ Ц4.

3. Међународне и друге стране хуманитарне организације-на робу намењену
пружању хуманитарне помоћи.
Одредбом члана 2. Уредбе прописано је да ради коришћења царинске повластице
из члана 215. став 1. тачка 3. Царинског закона корисник повластице царинском органу
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подноси потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) да су
предмети који се увозе намењени пружању хуманитарне помоћи од стране корисника
повластице. О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку
на потврду.
Међутим, како одредбама Закона о ПДВ и Закона о акцизама, као и пратећих
прописа донетих на основу истих, није прописано прилагање образаца за остваривање
права на ослобођење од плаћања ПДВ, односно акцизе, за робу коју увозе лица из члана.
215. Став 1. тачка. 3. Царинског закона (међународне и друге стране хуманитарне
организације које увозе робу намењену за пружање хуманитарне помоћи), Управа царина
се обратила надлежном министарству-Министарству спољних послова ради прибављања
детаљнијих информација о поступку примене ове одредбе, тачније да ли то министарство
у оквиру своје надлежности издаје лицима из члана 215. став.1. тачка .3. Царинског закона
потврду (акт протокола) да је роба намењена за пружање хуманитарне помоћи, а ради
коришћења повластице по наведеној законској одредби.
Министарство спољних послова, Дипломатски протокол је актом број 2565-2-2017
од 01.08.2017. године обавестило ову Управу да не издају потврде, нити оверавају акта
протокола међународним и другим страним хуманитарним организацијама да је
одређена роба намењена пружању хуманитарне помоћи.
4. Дипломатска и конзуларна представништва страних држава - на предмете
намењене службеним потребама.
Ради коришћења царинске повластице из члана 215. став.1. тачка.4. Царинског закона
корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства надлежног за
спољне послове (акт протокола) да су предмети који се увозе намењени службеној
употреби корисника повластице.
У сврху ослобођења од плаћања пореза на додату вредност за робу која се увози по
предметном основу, корисник повластице подноси царинском органу:
-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац СНПДВ - Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ –
(два примерка, од којих се један враћа кориснику).
У сврху ослобођења од плаћања акцизе за робу која подлеже наплати исте, а која се
увози по предметном основу, корисник повластице царинском органу подноси:

-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац СНА-Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе- (два
примерка, од којих се један враћа кориснику)
Такође, царинском органу потребно је и поднети, у складу са Правилником -ЈЦИ,
правилно попуњену царинску декларацију за стављање робе у слободан промет (ЈЦИ Ц4),
уз коју се, поред напред наведених исправа (које се царинском органу подносе у сврху
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ослобођења од плаћања увозних дажбина, ПДВ и акцизе, а и уписују се у рубрику 44
/Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења/ ЈЦИ Ц4), подносе и друге
прописане исправе потребне за стављање у слободан промет конкретне робе. При том, у
рубрици 36. (Повластица) ЈЦИ Ц4 уписује се шифра 21514, а у пету поделу рубрике 33
уписују се шифра 2461 (шифра за пореско ослобођење) и одвојена косом цртом шифра 21
(шифра за ослобођење од плаћања акцизе) .
Уколико су, на основу документације приложене уз ЈЦИ Ц4, испуњени сви
прописани услови за стављање робе у захтевани царински поступак, царински службеник
уписује на потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) забелешку
следеће садржине: “ ослобођa сe од плаћања увозних дажбина на основу члана 215. став
1.тачка 4. Царинског закона и члана. 2. Уредбе о врсти, количини и вредности на коју се
не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на
ослобођење од плаћања увозних дажбина” што оверава својим потписом, факсимилом и
печатом. Примерак потврде (акта протокола), који је означеном словном ознаком А
(царинарница), задржава и прилаже уз декларацију са осталим прописаним исправама.
Захтевани царински поступак се, не искључујући и могућност прегледа робе, окончава по
предметној ЈЦИ Ц4.
5. Шефови страних дипломатских и конзуларних представништава и чланови
њихових ужих породица - на предмете намењене личној употреби
Ради коришћења царинске повластице из члана. 215. став. 1. тачка. 5. Царинског
закона корисник повластице царинском органу подноси
потврду министарства
надлежног за спољне послове (акт протокола) да су предмети који се увозе намењени
личној употреби корисника повластице.
У сврху ослобођења од плаћања пореза на додату вредност за робу која се увози по
предметном основу, корисник повластице подноси царинском органу:
-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац ЛНПДВ - Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне
потребе носиоца права – (два примерка, од којих се један враћа кориснику).
У сврху ослобођења од плаћања акцизе за робу која подлеже наплати исте, а која се
увози по предметном основу, корисник повластице царинском органу подноси:

-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац ЛНА - Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе
корисника производа- (два примерка, од којих се један враћа кориснику)
Такође, царинском органу потребно је и поднети, у складу са Правилником - ЈЦИ,
правилно попуњену царинску декларацију за стављање робе у слободан промет (ЈЦИ Ц4),
уз коју се, поред напред наведених исправа (које се царинском органу подносе у сврху
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ослобођења од плаћања увозних дажбина, ПДВ и акцизе, а и уписују се у рубрику 44
/Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења/ ЈЦИ Ц4), подносе и друге
прописане исправе потребне за стављање у слободан промет конкретне робе. При том, у
рубрици 36. (Повластица) ЈЦИ Ц4 уписује се шифра 21515, а у пету поделу рубрике 33
уписују се шифра 2463 (шифра за пореско ослобођење) и одвојена косом цртом шифра 23
(шифра за ослобођење од плаћања акцизе) .
Уколико су, на основу документације приложене уз ЈЦИ Ц4, испуњени сви
прописани услови за стављање робе у захтевани царински поступак, царински службеник
уписује на потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) забелешку
следеће садржине: “ ослобођa сe од плаћања увозних дажбина на основу члана 215. став
1.тачка 5. Царинског закона и члана. 2. Уредбе о врсти , количини и вредности на коју се
не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на
ослобођење од плаћања увозних дажбина” што оверава својим потписом, факсимилом и
печатом. Примерак потврде (акта протокола), који је означеном словном ознаком А
(царинарница), задржава и прилаже уз декларацију са осталим прописаним исправама.
Захтевани царински поступак се, не искључујући и могућност прегледа робе, окончава по
предметној ЈЦИ Ц4.
У складу са одредбама члана 215. став 2. Царинског закона и одредбама
међународних уговора ослобођени су од плаћања царине:
1. Дипломатско особље страних дипломатских представништава и
чланови њихових ужих породица - на предмете намењене личној
употреби.
Ради коришћења царинске повластице из члана 215. став 2. тачка 1. Царинског
закона корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства
надлежног за спољне послове (акт протокола) да су предмети који се увозе намењени
личној употреби корисника повластице.
У сврху ослобођења од плаћања пореза на додату вредност за робу која се увози по
предметном основу, корисник повластице подноси царинском органу:
-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац ЛНПДВ - Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне
потребе носиоца права–(два примерка, од којих се један враћа кориснику).
У сврху ослобођења од плаћања акцизе за робу која подлеже наплати исте, а која се
увози по предметном основу, корисник повластице царинском органу подноси:

-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда);
Образац ЛНА - Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе
корисника производа- (два примерка, од којих се један враћа кориснику)
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Такође, царинском органу потребно је и поднети, у складу са Правилником - ЈЦИ,
правилно попуњену царинску декларацију за стављање робе у слободан промет (ЈЦИ Ц4),
уз коју се, поред напред наведених исправа (које се царинском органу подносе у сврху
ослобођења од плаћања увозних дажбина, ПДВ и акцизе, а и уписују се у рубрику 44
/Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења/ ЈЦИ Ц4), подносе и друге
прописане исправе потребне за стављање у слободан промет конкретне робе. При том, у
рубрици 36. (Повластица) ЈЦИ Ц4 уписује се шифра 21521, а у пету поделу рубрике 33
уписују се шифра 2463 (шифра за пореско ослобођење) и одвојена косом цртом шифра 23
(шифра за ослобођење од плаћања акцизе) .
Уколико су, на основу документације приложене уз ЈЦИ Ц4, испуњени сви
прописани услови за стављање робе у захтевани царински поступак, царински службеник
уписује на потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) забелешку
следеће садржине: “ ослобођa сe од плаћања царине на основу члана 215. став 2 .тачка 1.
Царинског закона и члана. 2. Уредбе о врсти , количини и вредности на коју се не плаћају
увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од
плаћања увозних дажбина” што оверава својим потписом, факсимилом и печатом.
Примерак потврде (акта протокола), који је означеном словном ознаком А (царинарница),
задржава и прилаже уз декларацију са осталим прописаним исправама. Захтевани
царински поступак се, не искључујући и могућност прегледа робе, окончава по
предметној ЈЦИ Ц4.

2. Особље страних дипломатских и конзуларних представништава - на
предмете домаћинства.
Ради коришћења царинске повластице из чл. 215. став 2. тачка 2. Царинског закона
корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства надлежног за
спољне послове (акт протокола) да су предмети који се увозе намењени потребама
домаћинства (личној употреби) корисника повластице.
У сврху ослобођења од плаћања пореза на додату вредност за робу која се увози по
предметном основу, корисник повластице подноси царинском органу:
-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац ЛНПДВ - Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне
потребе носиоца права – (два примерка, од којих се један враћа кориснику)
У сврху ослобођења од плаћања акцизе за робу која подлеже наплати исте, а која се
увози по предметном основу, корисник повластице царинском органу подноси:

-

фотокопију потврде о реципроцитету (основна потврда) и
Образац ЛНА - Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе
корисника производа- (два примерка, од којих се један враћа кориснику)
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Такође, царинском органу потребно је и поднети, у складу са Правилником - ЈЦИ,
правилно попуњену царинску декларацију за стављање робе у слободан промет (ЈЦИ Ц4),
уз коју се, поред напред наведених исправа (које се царинском органу подносе у сврху
ослобођења од плаћања увозних дажбина, ПДВ и акцизе, а и уписују се у рубрику 44
/Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења/ ЈЦИ Ц4), подносе и друге
прописане исправе потребне за стављање у слободан промет конкретне робе. При том, у
рубрици 36. (Повластица) ЈЦИ Ц4 уписује се шифра 21522, а у пету поделу рубрике 33
уписују се шифра 2463 (шифра за пореско ослобођење) и одвојена косом цртом шифра 23
(шифра за ослобођење од плаћања акцизе) .
Уколико су, на основу документације приложене уз ЈЦИ Ц4, испуњени сви
прописани услови за стављање робе у захтевани царински поступак, царински службеник
уписује на потврду министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) забелешку
следеће садржине: “ ослобођa сe од плаћања царине на основу члана 215. став 2 .тачка 2.
Царинског закона и члана. 2. Уредбе о врсти , количини и вредности на коју се не плаћају
увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од
плаћања увозних дажбина” што оверава својим потписом, факсимилом и печатом.
Примерак потврде (акта протокола), који је означеном словном ознаком А (царинарница),
задржава и прилаже уз декларацију са осталим прописаним исправама. Захтевани
царински поступак се, не искључујући и могућност прегледа робе, окончава по
предметној ЈЦИ Ц4.
У члану 215. став 3. Царинског закона прописано је да се предмети ослобођени од
плаћања увозних дажбина у складу са ставом 1. и 2. наведене законске одредбе не могу
отуђити или другом лицу дати на употребу пре пријаве царинском органу и спроведеног
поступка царињења.
Даље, у члану 220. Царинског закона, између осталог, прописано је да се роба
која је била ослобођена од плаћања увозних дажбина у складу са чланом 215. Царинског
закона, у року од три године од дана стављања у слободан промет, не може отуђити,
дати на коришћење другом лицу или друкчије употребити, осим у сврхе за које је
била ослобођена од плаћања увозних дажбина, пре него што се увозне дажбине плате.
Ова роба не може се дати у залог, на позајмицу или као обезбеђење за извршење друге
обавезе. У случају да царински орган дозволи друкчију употребу робе, висина увозних
дажбина утврђује се према стању робе и у складу са прописима који важе у моменту
подношења захтева за плаћање увозних дажбина. У случају поступања са робом супротно
одредби члана 220. став 1. Царинског закона, увозне дажбине се обрачунавају према
стању робе и у складу са прописима који важе на дан доношења решења о наплати
увозних дажбина.
Такође, у члану 215. став 4. Царинског закона прописано је да повластице
прописане ставом. 1. и 2. наведене законске одредбе не могу користити домаћи
држављани нити страни држављани стално настањени у Републици Србији.
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Уколико се са робом, претходно стављеном у слободан промет у складу са чланом
215. Царинског закона, спроводи поступак извоза, царинском органу се подноси потврда
министарства надлежног за спољне послове (акт протокола) за извоз робе, декларација за
поступак извоза (ЈЦИ Ц1), са припадајућом документацијом, која ЈЦИ Ц1 се попуњава на
начин прописан Правилником - ЈЦИ. При том у рубрику 44 (Додатне
информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) у ЈЦИ Ц1, уписује се и број ЈЦИ Ц4,
по којој је роба претходно била стављена у слободан промет, као и број акта протокола
приложеног уз ЈЦИ Ц4.
Примерак потврде (акта протокола) за извоз робе, који је означеном словном
ознаком А (царинарница), царински службеник задржава и прилаже уз декларацију ЈЦИ
Ц1 са осталим прописаним исправама. Захтевани царински поступак се, не искључујући и
могућност прегледа робе, окончава по предметној ЈЦИ Ц1.

III ДЕО
Примена чл. 291. Уредбе
о царински дозвољеном поступању с робом
У складу са одредбом члана 291 став 3. тачка 2. Уредбе о царински дозвољеном
поступању с робом („Сл. гласник РС“, бр. 93/10...10/17) прописано је, да је изузетно
дозвољена продаја робе на мало у просторијама царинског складишта у случајевима
када се продаје роба уз ослобођење од плаћања царине дипломатском или
конзуларном особљу које према међународним споразумима има по том основу
право на ослобођење од плаћања царине.
Сходно члану 291. став 4. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом,
право на ослобођење од плаћања царине из става 3 тачка 2 овог члана, остварује се
подношењем царинском органу потврде министарства надлежног за спољне послове
(акт протокола) да су предмети који се увозе намењени личној употреби корисника
повластице, која потврда је издата у складу са чланом. 2. Уредбе о врсти, количини и
вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за
остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Сл. гласник РС“,
48/10...8/17), док се право на ослобођење од плаћања ПДВ, односно акцизе остварује
подношењем царинском органу прописаних образаца (Образац ЛНПДВ и Образац
ЛНА, уколико роба подлеже обавези наплате акцизе) и потврда о реципроцитету
(основна потврда), у складу са одредбама Закона о ПДВ, односно Закона о акцизама, као
и пратећих подзаконских прописа. Наведену документацију корисник повластице
доставља држаоцу складишта најкасније у тренутку продаје робе у царинском складишту.
Лица, из члана 291. став 3. тачка 2. Уредбе о царински дозвољеном поступању с
робом, набављају робу куповином робе у царинском складишту, у својству физичког
лица, од правног лица које је ту робу ставило у поступак царинског складиштења у
царинско складиште чији је и држалац и из којег је, у смислу напред цитираног члана
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Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, дозвољена продаја робе на мало
дипломатском и конзуларном особљу.
У вези са наведеним, Управа царина је прибавила мишљење Министарства
финансија, Сектора за царински систем и политику, акт број 011-00-584/2017-17 од
31.07.2017. године, у коме је, између осталог, наведено да се при продаји робе на мало
дипломатском или конзуларном особљу у царинском складишту могу сходно применити
одредбе члана 565. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (који се односи на
слободне царинске продавнице) и подносити збирна декларација до петог у месецу за
претходни месец као „збир аката протокола и робе“, пре свега из разлога спровођења
царинског надзора и контроле над стањем робе (јер се ради о роби ослобођеној од плаћања
увозних дажбина).
Наиме, правно лице купује робу (цигарете, парфеме, храну и сл.) у иностранству,
спроводи одговарајући царински поступак над истом код надлежног царинског органа и
смешта је у царинско складиште (чији је држалац) у складу са царинским прописима,
врши продају те робе на мало напред поменутим категоријама лица и дужно је да
најкасније до 5. у месецу поднесе царинском органу збирну декларацију, уз коју се
прилажу сви акти протокола заједно са припадајућом документацијом на основу које
је роба ослобођена од плаћања ПДВ, односно акцизе, за сву робу коју је продао у
претходном месецу овој категорији лица. Такође, држалац складишта дужан је да, уз
збирну декларацију поднесе сачињени извештај, у три примерка, за робу продату у
царинском складишту за претходни месец, које примерке оверава царински орган и уз
декларацију задржава један примерак извештаја. Месечни извештај о продатој роби, поред
врсте и количине продате робе, обавезно садржи податке о набавној цени робе, број ЈЦИ
на основу које је роба смештена у складиште, као и број фактуре за робу.
Збирна декларација попуњава се у складу са Правилником – ЈЦИ и то на начин
прописан Правилником - ЈЦИ за ту врсту поступања, при чему се се посебно указује да се
подноси
декларација прописана за друге врсте поступака, односно ЈЦИ Ц9 са
припадајућом шифром 98-Снабдевање дипломатског особља из царинских складишта, у
рубрици 37 декларације, док се у рубрици 8. декларације уписује правно лице које је
држалац складишта.

IV ДЕО
Инспекцијске контроле и обавеза прилагање исправа
Ради једнообразне примене члана 215. Царинског закона, као и члана 291.
Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, у смислу спровођења контрола
надлежних инспекцијских органа, као и прибављања одговарајућих исправа (дозвола,
сагласности, уверења и др.) која иста издају, по добијеним мишљењима надлежних органа
обавештавамо вас следеће.
1. У случају када шефови страних дипломатских и конзуларних представништава и
чланове њихових ужих породица, као и дипломатско особље страних
дипломатских представништава и чланова њихових ужих породица непосредно
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увозе из иностранства у својству физичког лица предмете намењене личној
употреби (став1. тачка 5. и став 2. тачка 1. члан 215. Царинског закона):
-

У складу са Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“ број 91/05, 30/10 и 93/12)
сва физичка лица могу да унесу храну животињског порекла, намењеној личној
потрошњи, само ако је део личног пртљага и у укупној маси до 1кг, а која не
захтева температурни режим пре потрошње, која је упакована у оригинално
паковање и да је исто неоштећено, изузев ако се тренутно користи. У таквим
ситуацијама иста није предмет ветеринарско-санитарне контроле на граничним
прелазима и у наведеном случају се не издаје ЗВУД-П (Заједнички ветеринарски
улазни документ за производе).
Све пошиљке производа животињског порекла чија укупна маса прелази
напред наведених 1кг уносе се у Р. Србију као увозне пошиљке које подлежу
ветеринарско-санитарној контроли граничне ветеринарске инспекције на
граничним прелазима на којим је организована ветеринарско-санитарна контрола и
исте мора да прати ЗВУД-П. Када храна није део личног пртљага и када је њена
количина већа од 1кг, физичко лице не може бити увозник.
Даље, у случају увоза животиња, физичко лице из дипломатских и конзуларних
представништава, може да буде увозник само у случају комерцијалног кретања
кућних љубимаца (кућни љубимац које је физичко лице купило или добило на
поклон), или у случају некомерцијалног кретања кућних љубимаца (када је
физичко лице власник кућног љубимца). Комерцијално кретање физичких
љубимаца је предмет ветеринарско-санитарне контроле и пошиљке од
одређеног граничног прелаза прати ЗВУД-Ж (Заједнички ветеринарски улазни
документ за животиње).
Уколико, физичка лица, чланови дипломатског конзуларних представништава
уносе биље, биљне производе и прописане објекте на територију Р. Србије
пошиљке подлежу фитосанитарној контроли у складу са законским прописима и
по истој процедури као и за остале увознике.
Међутим, Законом о здрављу биља („Сл. гласник РС“ број 41/09) је прописано
изузеће од фитосанитарног прегледа, тако да фитосанитарни преглед није
обавезан за увоз мале количине биља, биљних производа и прописаних
објеката, које су пореклом из европских земаља и које у Р. Србију физичка лица
уносе за неиндустријске и некомерцијалне сврхе или се користе за конзумацију
током путовања, под условом да нема опасности од ширења штетних организама.
Мале количине у смислу Правилника о начину и условима за увоз малих количина
биља, биљних производа и прописаних објеката и о одређивању малих количина за
поједине врсте биља и биљних производа („Сл. гласник РС“ број 48/11) су: до пет
килограма свежег воћа и поврћа (искључујући кртоле кромпира), један букет или
венац од резаног цвећа и делова биља, до 100 грама или до 5 паковања семена
цвећа и поврћа у оригиналном паковању, до 3 килограма луковица и гомоља
украсног биља, до три собне биљке и лончанице (искључујући бонсаи), као и до
десет балконских биљака и неодрвљених украсних грмова.

-

-

У складу са Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ број 41/09) пословање
хране је свака делатност, јавна или приватна, која се обавља ради стицања добити
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или не, у било којој фази производње, прераде и промета хране, а под прометом
хране и хране за животиње подразумева се складиштење, дистрибуција, продаја,
излагање ради продаје, размена и уступање било да је бесплатно или не, увоз,
провоз и извоз, осим у научноистражвачке сврхе.
Чланом 12. ставом 1. тачком 3. истог прописано је да у фази увоза и провоза хране
биљног порекла, као и дела хране мешовитог порекла контролу обавља
фитосанитарна инспекција, док је ставом 1. тачком 5. истог члана прописана храна
која је у свим фазама производње, прераде и промета под контролом здравствено
санитарне инспекције.
Полазећи од напред наведеног, а имајући у виду посебан дипломатски статус лица,
у случају увоза пошиљака горе наведене хране у складу са ставом 1. тачком 5. и
ставом 2. тачка 1. члана 215. Царинског закона, предметне пошиљке не подлежу
контроли фитосанитарне инспекције (граничне фитосанитарне инспекције у
местима царињења), односно не подлежу контроли здравствено санитарне
инспекције.
Наведено важи и у случају увоза, у складу са ставом 1. тачком 5. и ставом 2.
тачка 1. члана 215. Царинског закона, предмета опште употребе, за чију је
контролу приликом увоза надлежна здравствено санитарна инспекција у складу са
Законом о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“
број 92/11).
2. У случају када амабасада или конзуларно представништво, врши непосредно
увоз робе намењене за службене потребе (став 1. тачка 4. члан 215. Царинског
закона):
-

-

-

У складу са Законом о ветеринарству, амбасаде као правна лица могу увозити храну
за сопствене потребе, пошиљке морају да поседују решење за увоз издат од стране
Управе за ветерину и прати их међународна ветеринарска потврда (сертификат)
издата од стране надлежног ветеринарског инспектора земље из које се пошиљка
извози, а којим се потврђује здравствене гаранције наведене у сертификату (решење и
сертификат се прилажу граничном ветеринарском инспектору, а не царинском
органу). Пошиљке подлежу ветеринарско–санитарном прегледу на граничним
прелазима на којим је организована ветеринарско-санитарна контрола и за исте се
издаје ЗВУД, који прати пошиљку.
У складу са Законом о здрављу биља није регулисано ослобођење прегледа
пошиљака, која су намењена дипломатско конзуларним представништвима с обзиром
да исте могу бити преносиоци карантинских штетних организама. Предметне
пошиљке при увозу подлежу фитосанитарном прегледу на граничним прелазима
на којима је организована фитосанитарна инспекција, у складу са законским
прописима и по истој процедури као и за остале увознике.
Када амбасада или конзуларна представништва, врше увоз робе која је у складу са
Законом о безбедности хране предмет контроле фитосанитарне инспекције (граничне
фитосанитарне инспекције у местима царињења) или контроле здравствено санитарне
инспекције, предметне пошиљке хране не подлежу контроли истих, односно
царинском органу није потребно приложити исправу граничног фитосанитарног
инспектора, односно здравствено санитарног инспектора.
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3. У случају када се продаје робе на мало у просторијама царинског складишта
дипломатском или конзуларном особљу (став 3. тачка 2. члана 291. Уредбе о
царински дозвољеном поступању с робом)
-

-

-

У складу са одредбама члана 132. Законом о ветеринарству, прописано је да се за
пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла,
хране за животиње и пратећих предмета, које су намењене слободним зонама или
царинским складиштима примењују исти поступци ветеринарско-санитарне контроле
на граници, као и за увозне пошиљке. Наведено подразумева да је неопходно да се
исте унесу преко граничних прелаза на којима је организована ветеринарскосанитарна контрола и након обављеног ветеринарско-санитарног прегледа
пошиљку до одредишта прати одговарајући ЗВУД (ЗВУД-П или ЗВУД-Ж).
У складу са одредбама члана 77. Закона о здрављу биља, неопходно је да се за
пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката, спроведе фитосанитарна
контрола.
Имајући у виду раније истакнут став Министарства финансија (ближе описан у
трећем пасусу IV дела овог акта), да се царински поступак спроводи на идентичан
начин у слободним царинским продавницама у односу на продају на мало
дипломатском или конзуларном особљу у царинском складишту, у ситуацији
уколико се наведена роба и производи увозе и смештају у царинско складиште од
стране правних лица у складу са ставом 3. тачком 2. члана 291. Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом, а намењени су продаји на мало напред наведеним
категоријама лица:
а) фитосанитарна инспекција врши контролу хране биљног и мешовитог
порекла за које је надлежна у складу са Законом о безбедности хране, пре
стављања те хране у промет у царинском складишту (тј. пре продаје на мало),
а у складу са одредбама члана 73. и става 3. тачке 8. члана 75. истог закона.
Увозник односно његов заступник пре поступка царињења, за производе намењене
продаји на мало у царинском складишту, подноси захтев за увоз фитосанитарном
инспектору (граничном фитосанитарном инспектору у местима царињења) ради
утврђивања безбедности хране биљног и мешовитог порекла и уз исти прилаже
потребне доказе, ради одлучивања о одобрењу увоза. Гранични фитосанитарни
инспектор у првостепеном управном поступку решењем одобрава увоз (наведено
решење је потребно прибавити пре продаје робе на мало у царинском складишту);
б) здравственосанитарна инспекција врши контролу производа за које је
надлежна (у складу са Законом о безбедности хране и Законом о здравственој
исправности предмета опште употребе), пре стављања тих производа у промет у
царинском складишту (тј. пре продаје на мало), а у складу са одредбама члана
37. Закона о здравственој исправности предмета опште употребе. Увозник пре
поступка царињења, за производе намењене продаји на мало у царинском
складишту, подноси захтев за увоз граничном здравственосанитарном инспектору и
уз исти прилаже потребне доказе, ради одлучивања о одобрењу увоза.
Здравственосанитарни инспектор у првостепеном управном поступку решењем
одобрава увоз (наведено решење је потребно прибавити пре продаје робе на мало у
царинском складишту).
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ИСПРАВЕ КОЈЕ ИЗДАЈУ НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА
ИЛИ ТЕЛА ИМЕНОВАНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ
МИНИСТАРСТАВА
Ради једнообразне примене члана 215. Царинског закона, као и члана 291. Уредбе о
царински дозвољеном поступању с робом, у смислу прибављања одговарајућих исправа
(дозвола, сагласности, уверења и др.) која издају надлежна министарства, или тела
именована од стране надлежних министарстава, по добијеним мишљењима надлежних
органа обавештавамо вас следеће:
-

-

У поступку увоза моторних возила (М и Н категорије) од стране лица из чл. 215.
Царинског закона примењују се одредбе Уредбе о увозу моторних возила («Сл.
Гласник РС», 23/10), тачније возила која наведена лица увозе морају испуњавати
услове прописане у чл. 4. Уредбе о увозу моторних возила, дакле да су произведена
под условима прописаним нормом ЕУРО3.
Моторна и прикључна возила, која се стављају у промет у Републици Србији морају
бити усаглашени са једнообразним техничким условима у складу са прописима о
хомологацији сходно одредбама чл. 249. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима («Сл. Гласник РС», 41/09...9/16-одлука УС).

Међутим, нова возила која се увозе у Републику Србију за потребе лица из чл. 215.
Царинског закона не подлежу прибављању исправе о хомологацији у складу са чл. 7. ст.2.
Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање
одређених исправа («Сл. Гласник РС», 32/15 и 109/15), дакле за нова возила која увозе
лица из чл. 215. Царинског закона Агенција за безбедност саобраћаја не издаје
исправу о хомологацији.
Такође, употребљавана возила која се увозе у Републику Србију за потребе лица из
чл. 215. Царинског закона нису предмет контролисања у складу са Правилником о
испитивању возила («Сл. Гласник РС», 8/12...108/16), дакле за употребљавана возила
која увозе лица из чл. 215. Царинског закона Агенција за безбедност саобраћаја не
издаје Уверење о испитивању (контролисању) возила која се увозе као
употребљавана.
Наведени изузеци не односе се на поступак увоза возила у Републику Србију од
стране домаћих
држављана са дипломатским статусом када се враћају из
иностранства у нашу земљу или када желе да увезу ново или употребљавано возило за
сопствене потребе.
-

У складу са Законом о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“ број 36/09,
36/11-др.закон, 88/11 и 89/15-др.закон) и Одлуком о одређивању робе за чији је увоз,
извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“
број 32/15 и 109/15) прописана је обавеза прибављање дозвола за извоз и увоз
спортског и ловачког оружја. Изузетно, за шефове страних дипломатских и
конзуларних представништава, дипломатског особља и чланова њихових ужих
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-

-

-

породица (став 1. тачка 5. и став 2. тачка 1. члана 215. Царинског закона), амбасада
или конзуларних представништава (став 1. тачка 4. члана 215. Царинског закона),
процедура издавања докумената за увоз и извоз, као и надлежни орган за издавање
тих докумената прописана је одредбама чланова 34. – 36. Закона о оружју и муницији
(„Сл. гласник РС“ број 20/15). Имајући у виду напред поменуто, за наведене
категорије лица није потребно додатно приложити исправе које издаје
министарство надлежно за послове спољне трговине, а сходно напред поменутим
прописима. Међутим, у случају када наведену робу правно лице уноси и смешта у
царинско складиште (став 3. тачка 2. члана 291. Уредбе о царински дозвољеном
поступању с робом) неопходно је да исто прибави дозволу коју издаје
министарство надлежно за послове спољне трговине у складу са напред
поменутим прописима.
У складу са Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Сл. гласник РС“
број 107/14) прописана је обавеза прибављања дозвола приликом извоза и увоза
контролисане робе, која је као таква утврђена Националном контролном листом
наоружања и војне опреме („Сл. гласник РС“ број 61/17) и исту издаје министарство
надлежно за послове спољне трговине. Одредбом члана 20. наведеног закона
прописано је да физичка лица могу извозити и увозити наоружање и војну опрему по
основу наслеђа, поклона или власништва, уз дозволу коју издаје министарство
надлежно за послове трговине, по посебној скраћеној процедури. Приликом увоза
контролисане робе за личне потребе шефова страних дипломатских и конзуларних
представништава, дипломатског особља и чланова њихових ужих породица (став 1.
тачка 5. и став 2. тачка 1. члана 215. Царинског закона), као и увоза исте за службене
потребе амбасада и конзуларних представништава (став 1. тачка 4. члана 215.
Царинског закона) примењују се одредбе чланова 34. – 36. Закона о оружју и
муницији. Међутим, у случају када наведену робу правно лице уноси и смешта у
царинско складиште (став 3. тачка 2. члана 291. Уредбе о царински дозвољеном
поступању с робом) неопходно је да исто прибави дозволу коју издаје
министарство надлежно за послове спољне трговине у складу са напред
поменутим прописима.
У складу са Законом о извозу и увозу робе двоструке намене („Сл. гласник РС“ број
95/13) прописана је обавеза прибављања дозвола приликом извоза и увоза
контролисане робе, која је као таква утврђена Националном контролном листом
наоружања и војне опреме („Сл. гласник РС“ број 48/17) и исту издаје министарство
надлежно за послове спољне трговине.
У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/10-исправка
и 14/16) прописано је да министартсво надлежно за заштиту животне средине издаје
дозволе и друга акта (потврде, мишљења, обавештења и др) којима се одобрава увоз,
извоз, унос и износ примерака дивљих врста, њихових делова и деривата, заштићених
на основу закона и потврђених међународних уговора, као и за увоз живих примерака
алохтоних дивљих врста које нису заштићене. Када се ради о било каквом виду
прекограниног промета или кретања примерака дивљих врста, а посебно примерака
врста наведених у Додацима Конвенције о међународном промету угроженим
врстама дивље фауне и флоре (CITES Конвенција) и оних заштићених националним
прписима, у одредбама CITES Конвенције и везаних националних прописа нису
предвиђена било каква изузећа од обавезе прибављања, односно поседовања
важећих исправа за прекогранични промет (попут CITES дозвола или потврда)
за напред наведена лица, као ни изузећа од спровођења поступака контроле
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примерака, односно пошиљака и пратеће документације на граничном прелазу
одосно на гранчној царинској испостави.
Лица из чл. 215. Царинског закона у поступку извоза предмета за која се
претпоставља да су од културног, историјског или уметничког значаја за нашу земљу
дужна су приложити царинском органу исправу коју је у ту сврху (одобрење за извоз)
издао орган наше земље надлежан за послове културе, а која исправа се издаје у складу са
чл. 15. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано
прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, 32/15 и 109/15).
За правилну примену овог акта, као и за законитост спровођења царинског
поступка по предметном основу, а у складу са важећим законским и подзаконским
актима, одговорни су управници царинарница, шефови организационих јединица,
као и сви овлашћени царински службеници у чијој је надлежности спровођење
предметног поступка.
Прилог:
Образац ЛНПДВ
Образац СНПДВ
Образац ЛНА
Образац СНА
Акт УЦ: 148-02-030-01-380/2017 од 11.09.2017. године
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Obrazac SNA
DIPLOMATSKO/KONZULARNO
PREDSTAVNIŠTVO,
MEĐUNARODNA
ORGANIZACIJA
(Pun naziv)
(Adresa)
Broj osnovne potvrde: ________________
Broj službenog naloga: _______________

SLUŽBENI NALOG
ZA NABAVKU, ODNOSNO UVOZ PROIZVODA, BEZ AKCIZE
Za
(Ime i prezime)

(Broj
diplomatske/konzularne,
službene legitimacije)

da za službene potrebe
(Pun naziv diplomatskog/konzularnog predstavništva,
međunarodne organizacije)
na osnovu člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (2) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS",
br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07,
5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13) može da nabavi, odnosno uveze
sledeće proizvode, bez akcize:
Red. br.

Vrsta i naziv proizvoda

Količina

Jedinica
mere

Vrednost bez akcize

1) Ukupan iznos akcize za koju je ostvareno oslobođenje: ________________________
2) Navedeni proizvodi nabavljeni su kod:
(Naziv isporučioca proizvoda)
iz
(Mesto)

(PIB isporučioca proizvoda)
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(Datum)

(Potpis ovlašćenog lica
isporučioca proizvoda)
M.P.

Za nabavku/uvoz navedenih proizvoda, bez akcize, ispunjen je uslov
reciprociteta/međunarodnim ugovorom predviđeno je poresko oslobođenje.

(Datum)

(Potpis ovlašćenog lica
diplomatskog/konzularnog predstavništva,
međunarodne organizacije)
M.P.

Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac proizvoda, a kod uvoza proizvoda, podatak
pod 1) i tabelu popunjava nadležni carinski organ
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Obrazac LNA
DIPLOMATSKO/KONZULARNO
PREDSTAVNIŠTVO,
MEĐUNARODNA
ORGANIZACIJA
(Pun naziv)
(Adresa)
Broj osnovne potvrde: ________________
Broj naloga: _______________

NALOG
ZA NABAVKU, ODNOSNO UVOZ PROIZVODA,
BEZ AKCIZE, ZA LIČNE POTREBE KORISNIKA PROIZVODA
Za
(Ime i prezime)

(Broj
diplomatske/konzularne,
službene legitimacije)

da na osnovu člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (3) i (4) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik
RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon,
61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13) može da nabavi, odnosno
uveze proizvode, bez akcize:
Red. br.

Vrsta i naziv proizvoda

Količina

Jedinica
mere

Vrednost bez akcize

1) Ukupan iznos akcize za koju je ostvareno oslobođenje: ________________________
2) Navedeni proizvodi nabavljeni su kod:
(Naziv isporučioca proizvoda)
iz
(Mesto)

(PIB isporučioca proizvoda)

(Datum)

(Potpis ovlašćenog lica
isporučioca proizvoda)
M.P.
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Za nabavku/uvoz navedenih proizvoda, bez akcize, ispunjen je uslov
reciprociteta/međunarodnim ugovorom predviđeno je poresko oslobođenje.

(Datum)

(Potpis ovlašćenog lica
diplomatskog/konzularnog predstavništva,
međunarodne organizacije)
M.P.

Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac proizvoda, a kod uvoza proizvoda, podatak
pod 1) i tabelu popunjava nadležni carinski organ.

27

Obrazac SNPDV
DIPLOMATSKO/KONZULARNO
PREDSTAVNIŠTVO, MEĐUNARODNA
ORGANIZACIJA
____________________________________
(Pun naziv)
____________________________________
(Adresa)
Broj osnovne potvrde: _________________
Broj službenog naloga: ________________

SLUŽBENI NALOG
ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV
Za ____________________________________
(Ime i prezime)

___________________________________
(Broj diplomatske/konzularne,
službene legitimacije)

da za službene potrebe

(Pun naziv diplomatskog/konzularnog predstavništva, međunarodne
organizacije)
na osnovu člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (1) i (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost
("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) može da nabavi
sledeća dobra i usluge, odnosno uveze dobra, bez PDV:
Red. br.

Vrsta i naziv dobara/usluga

Količina

Jedinica mere

Vrednost bez PDV

1) Iznos PDV za koji je ostvareno poresko oslobođenje:
2) Navedena dobra i usluge nabavljeni su kod:
(Naziv isporučioca
dobara/usluga)
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iz ___________________________________
(PIB isporučioca
dobara/usluga)

(Mesto)

(Datum)

M.P.

(Potpis ovlašćenog lica
isporučioca
dobara/usluga)

Za nabavku/uvoz navedenih dobara, odnosno pružanje usluga, bez PDV, ispunjen je uslov
reciprociteta/međunarodnim ugovorom predviđeno je poresko oslobođenje.
______________________________
__________________________________________
_____
______
(Datum)
M.P (Potpis ovlašćenog lica diplomatskog/konzularnog
.
predstavništva, međunarodne organizacije)
Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac dobara/usluga, a kod uvoza dobara podatak
pod 1) i tabelu popunjava nadležni carinski organ
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Obrazac LNPDV
DIPLOMATSKO/KONZULARNO
PREDSTAVNIŠTVO, MEĐUNARODNA
ORGANIZACIJA
____________________________________
(Pun naziv)
____________________________________
(Adresa)
Broj osnovne potvrde: _________________
Broj službenog naloga: ________________

NALOG
ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV, ZA
LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA
Za
________________________________________
(Ime i prezime)

__________________________________
_
(Broj diplomatske/konzularne,
službene legitimacije)

da na osnovu člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost
("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) može da nabavi
sledeća dobra i usluge, odnosno uveze dobra, bez PDV:
Red. br.

Vrsta i naziv dobara/usluga

Količina

Jedinica mere

Vrednost bez PDV

1) Iznos PDV za koji je ostvareno poresko oslobođenje:
2) Navedena dobra i usluge nabavljeni su kod:
(Naziv isporučioca
dobara/usluga)
iz ___________________________________
(PIB isporučioca
dobara/usluga)

(Mesto)

(Datum)

M.P.

(Potpis ovlašćenog lica
isporučioca
dobara/usluga)
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Za nabavku/uvoz navedenih dobara, odnosno pružanje usluga, bez PDV, ispunjen je uslov
reciprociteta/međunarodnim ugovorom predviđeno je poresko oslobođenje.
__________________________________
______________________________________
__
__
(Datum)
M.P
(Potpis ovlašćenog lica
.
diplomatskog/konzularnog
predstavništva, međunarodne organizacije)
Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac dobara/usluga, a kod uvoza dobara podatak
pod 1) i tabelu popunjava nadležni carinski organ

