
 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку 

        

 

ВЕЗА: Акт Управе царина бр. 148-II-439-02-22/2019 од 09.10.2019. године 

    

Актом Управе царина под горњим бројем и датумом, обавештени сте да је Управа 

царина у складу са Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/19), у Министарству финансија, Сектору за царински 

систем и политику, иницирала измене и допуне Правилника о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/19...и 65/19), као и да ћете по објављивању истог бити 

обавештени.  

 

С тим у вези, обавештавамо вас да је Правилник о изменама и допунама Правилника 

о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у 

царинском поступку, објављен у ''Службеном гласнику РС'', бр. 74 од 18.10.2019. године, а 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 19.10.2019. године. 

 

Наиме, у Прилогу 8. ''Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку'', 

у делу  XIV. ''Законски основ за пореска ослобођења и основ наплате пореза на додату 

вредност'', у складу са изменама и допунама члана 26. Закона о ПДВ, извршено је техничко 

усклађивање текста и објављене су следеће нове шифре: 

- Увоз добара који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње 

аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес (члан 24. став 1. тач. 16г) 

Закона о порезу на додату вредност), шифра ''2468''; 

- Увоз добара по основу поправке у гарантном року (члан 26. став 1. тачка 1г) Закона о 

порезу на додату вредност), шифра ''2590''; 

- Увоз добара за посебне намене, на основу Одлуке Владе (члан 26. став 1. тачка 4) Закона 

о порезу на додату вредност), шифра  ''2617”. 

У прилогу се доставља ажуриран списак ''Законски основ за пореска ослобођења и 

основ наплате пореза на додату вредност'', у којем су болдоване најновије измене и допуне. 

 

Прилог: као у тексту 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-02-22/2/2019 од  21.10.2019. године) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законски основ за пореска ослобођења и основ наплате пореза на додату вредност 
 

 

Закон о ПДВ 

 

Шифра 

  

Члан 23. Закона о ПДВ (посебна пореска стопа)  2310 

Члан 23. Закона о ПДВ (општа пореска стопа)  2320 

- унос добара у слободну зону  

(члан 24. став 1. тачка 5) Закона о ПДВ) 
2405 

- увоз летилица и добара намењених тим летилицама  (члан 24. став 1. тачка 10) Закона о ПДВ)  2410 

- увоз добара намењених непосредним потребама летилица  (члан 24. став 1. тачка 11) Закона о ПДВ)  2420 

- увоз бродова и добара намењених тим бродовима  (члан 24. став 1. тачка 13) Закона о ПДВ)  2430 

- увоз добара намењених непосредним потребама бродова (члан 24. став 1. тачка 14) Закона о ПДВ 2440 

- увоз злата за потребе Народне банке Србије (члан 24. став 1. тачка 15) Закона о ПДВ)  2450 

- увоз добара намењених за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава  

(члан 24. став 1. тачка 16) подтачка (1) Закона о ПДВ)  
2461 

- увоз добара намењених службеним потребама међународних организација, ако је то предвиђено  

међународним уговором (члан 24. став 1. тачка 16) подтачка (2) Закона о ПДВ)  
2462 

- увоз добара за личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, 

укључујући и чланове њихових породица (члан 24. став 1. тачка 16) подтачка (3) Закона о ПДВ)  
2463 

- увоз добара за личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове 

њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором (члан 24. став 1. тачка 16) подтачка 

(4) Закона о ПДВ)  

2464 

- увоз добара који се врши у складу (чланом 24. став 1. тачка 16а) Закона ПДВ 2465 

- увоз добара који се врши у складу са чланом 24. став 1. тачка 16б) Закона о ПДВ 2466 

- увоз добара који се врши на основу међународног уговора ако је тим уговором предвиђено пореско 

ослобођење, осим међународних уговора из члана 24. став 1. тач. 16а) и 16б) Закона о ПДВ 

(члан 24. став 1. тач. 16в) Закона о ПДВ)  

2467 

-увоз добара који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње 

аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес (члан 24. став 1. тачка 16г) 

Закона о ПДВ) 

2468 

- унос законских средства плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско 

средство плаћања или има нумизматичку вредност  (члан 25. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ) 
2510 

- увоз акција, обвезница и других хартија од вредности (члан 25. став 1. тачка 2) Закона о ПДВ)  2520 

- увоз хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по 

њиховој утиснутој вредности (члан 25. став 2. тачка 5) Закона о ПДВ)  
2530 

- увоз људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног млека (члан 25. став 2. 

тачка 10) Закона о ПДВ)  
2540 

- увоз добара на основу уговора о донацији, односно као хуманитарна помоћ у складу са законом 

којим се уређују донације односно хуманитарна помоћ (члан 26. став 1. тачка 1а) Закона о ПДВ)  
2550 

- увоз добара чија се испорука врши преко преносне и дистрибутивне мреже и то: електричне 

енергије и природног гаса (члан 26. став 1. тачка 1д) Закона о ПДВ)  
2575 

- увоз добара која су извезена, а која се у Републику враћају непродата или зато што не одговарају 

обавезама које проистичу из уговора, односно пословног односа на основу којег су била извезена 

(члан 26. став 1. тачка 1б) Закона о ПДВ)  

2560 

- увоз добара која се, у оквиру царинског поступка, уносе у слободне царинске продавнице 

 (члан 26. став 1. тачка 1в) Закона о ПДВ)  
2570 

- увоз добара по основу замене у гарантном року  (члан 26. став 1. тачка 1г) Закона о ПДВ) 2580 

-увоз добара по  основу поправке у гарантном року (члан 26. став 1. тачка 1г) Закона о ПДВ) 2590 



- увоз добара која се, у оквиру царинског поступка, привремено увозе и поново извозе, као и 

стављају у царински поступак активног оплемењивања (члан 26. став 1. тачка 2) Закона о ПДВ) 
2612 

- увоз добара која се, у оквиру царинског поступка привремено извози у непромењеном стању поново 

увозе (члан 26. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ) 
2613 

- увоз добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак прераде под царинском 

контролом (члан 26. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ) – напомена: поступак не постoји по новом ЦЗ 

         2614 

 

-увоз добара за посебне намене, на основу одлуке Владе (члан 26. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ) 2617 

- увоз добара у оквиру царинског поступка, над транзитом робе (члан 26. став 1. тачка 5) Закона о 

ПДВ)  
2615 

- увоз добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак царинског складиштења (члан 

26. став 1. тачка 6) Закона о ПДВ) 
2616 

- увоз инвестиционог злата (члан 36б став 4. тачка 1) Закона о ПДВ) 3641 

- члан 245. став 1. тачка 1) ЦЗ 1611 

- члан 245. став 1. тачка 2) ЦЗ 1612 

- члан 245. став 1. тачка 3) ЦЗ 1613 

- члан 245. став 1. тачка 4) ЦЗ 1614 

- члан 245. став 1. тачка 5) ЦЗ 1615 

- члан 245. став 1. тачка 6) ЦЗ 1617 

- члан 245. став 1. тачка 7) ЦЗ 1618 

- члан 245. став 1. тачка 8) ЦЗ 1619 

- члан 245. став 1. тачка 9) ЦЗ 1620 

- члан 245. став 1. тачка 10) ЦЗ 1621 

- члан 245. став 1. тачка 11) ЦЗ 1627 

- члан 245. став 1. тачка 12) ЦЗ 1626 

- члан 246. став 1. тачка 6) ЦЗ 1716 

 

 

 

 


