
 

                             

                               

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Третман дуванског ребра 

ВЕЗА:  Допис Управе царина Србије 148-10-353-2-21/3/2013 од 16.1.2014  

 

 

Управа царина је дописом, бр 148-10-353-02-21/3/2013 од 16.01.2014.год., 

обавестила царинарнице  о ставу Министарства енергетике, развоја и заштите животне 

средине (у даљем тексту: - Министарство) о третману дуванског ребра са аспекта 

примене Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10; у 

даљем тексту - Закон), изнетом у акту бр.011-00-00610/2013-05/1/2 од 10.04.2014.  

 

Министарство је извршило допуну напред наведеног мишљења дописима бр. 

011-00-00610/2013-05/1 од 25.02.3014 и  бр.  011-00-00610/2013-05/1/2 од априла 2014. 

и о истом обавестило ову Управу. С обзиром да су постојале дилеме у тумачењу истих, 

одржано је више састанака са представницима Министарства, након којих је заузет 

став да се напред наведени допис ове Управе допуни на следећи начин. 

 

Како је чланом 5. ставом 1. тачком 17. Закона о управљању отпадом прописано  

да је отпад свака материја или предмет садржан у листи категорије отпада (Q листа) 

коју власник одбацује, намерава или мора да одбаци, потребно је за предметну робу 

која се у дуванској индустрији може користити као сировина (ребро дуванског листа, 

дуванска ситњевина и др.) утврдити да ли је власник одбацује, намерава да је одбаци 

или је дужан да је одбаци, или она за њега има употребну вредност те из тог разлога 

исту не жели да одбаци. 

 

Када лице које учествује у царинском поступку као подносилац царинске 

декларације (власник робе или лице које има слична права располагања) за стављање 

робе у слободан промет, извоз, привремени увоз или друго царински дозвољено 

поступање, достави царинском органу доказ да роба - дуванско ребро за њега има 

употребну вредност и да не жели да је одбаци, те да на основу тога она не представља 

отпад, на такву робу се неће примењивати одредбе Закона о управљању отпадом. 

Документација којом декларант доказује да предмет царинског поступка није отпад су: 

- Изјава декларанта издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

од стране одговорног лица, или лица које одговорно лице овласти, о даљој употреби 

робе у производном процесу из којих разлога конкретна роба за декларанта не 

представља отпад 

- Документацију на основу које се роба увози у Србију или извози из Србије 

(односно уговор о производњи, уговор о куповини, уговор о пословној сарадњи, 

фактура, профактура или поруџбеница на основу којих се врши прекогранични промет 

робе или сл.) 

 

Напомињемо да када царински орган посумња, да декларисана роба коју прати 

напред наведена документација може бити отпад, потребно је да позове надлежног 

инспектора за заштиту животне средине, који ће након извршеног прегледа робе и 

пратеће документације записником констатовати да ли је предметна роба отпад, или 

није. У зависности од мишљења надлежног инспектора царински поступак ће се 



 

окончати, или прилагањем записника инспектора којим је констатовано да предметна 

роба није отпад, или прилагањем дозволе за прекогранични промет отпада издате од 

стране министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

 

Изузетно, у случајевима када пошиљку на граничном прелазу, односно улазу у 

Србију прати Документ о прекограничном кретању отпада, издат од стране ино 

продавца, иста се сматра отпадом, из разлога што у том случају роба креће као отпад из 

производње и онај који је прима има обавезу да повратно овери тај документ о пријему 

отпада.      

 

(Допис УЦ број 148-10-353-02-22/2014 од 17.10.2014.године) 
 


