
Примена новог Царинског закона (Сл. гласник РС бр.18/2010) 

 

           Примена Царинског  закона, објављеног у „Службеном гласнику РС“, бр. 

18/2010, који је ступио на снагу 03.04.2010. године, почиње од 03.05.2010. године. 

           У прелазним и завршним одредбама Царинског закона (Службени гласник 

РС бр. 18/2010 –у даљем тексту нови Царински закон) прописано је између осталог, да 

ће се до ступања на снагу прописа за извршавање тог закона, примењивати прописи 

донети на основу Царинског закона (Сл. гласник РС бр.73/03...62/06-др. закон), ако 

нису у супротности са овим законом.  

 Полазећи од наведеног, као и чињенице да  ће се до доношења, нове 

Уредбе, примењивати Уредба о царински дозвољеном поступању са царинском робом, 

пуштању царинске робе и наплати царинског дуга (Сл. гласник РС бр 127/03… 96/09) 

обавештавамо  вас о следећем: 

 Према новом Царинском закону царински дозвољено поступање са 

робом или употреба робе је дефинисано  готово исто као и у старом Царинском 

закону (стављање робе у царински поступак, уношење робе у слободну зону или 

слободно складиште и поновни извоз робе из царинског подручја Републике Србије). 

          Царински поступак је такође исто дефинисан  као и у претходном 

закону (стављање робе у слободан промет, транзит робе, царинско складиштење робе, 

активно оплемењивање робе, прерада робе под царинском контролом,привремени увоз 

робе и извоз робе). 

                      Одредбама члана 58-67  новог Царинског закона прописан је улазак робе у 

царинско подручје Републике Србије и допремање робе царинарници. Значајне измене 

су извршене у делу који се односи на  могућност претходног декларисања робе, које је 

прописано чланом  59-61 закона, за чију примену је неопходно доношење подзаконског 

прописа и имплементација у ИСЦС.  

У делу Царинског закона (Глава IV) - Обавеза да се за робу која је допремљена 

царинском органу одреди царински дозвољено поступање или употреба постоји 

заначајна новина, јер је у члану 74. прописано  да се царинске формалности које су 

потребне да се за робу обухваћену сажетом декларацијом одреди царински дозвољено 

поступање или употреба морају спровести у року од 20 дана од дана подношења 

сажете декларације, с тим што изузетно када то околности налажу царински орган 

може одредити краћи рок или одобрити продужење рока који не може да буде дужи од 

стварно потребног времена у складу са тим околностима. 

 У делу који се односи на стављање робе у царински поступак  готово да и 

нема промена, али указујемо на следеће:  

С обзиром да је члан 95. ранијег Царинског закона,  замењен чланом 93. 

новог Царинског закона, приликом израде записника о контроли прихваћене 

декларације и израде записника о узорковању робе, потребно је обратити пажњу на 

измењен правни основ, с тим што су наведене измене већ извршене у ИСЦС. С тим у 

вези треба имати у виду да се и код доношења решења (најчешћа ситуација након 

узимања узорака и извршене анализе) примењује одредба члана 96. Царинског закона 

(уместо члана 98. старог  Царинског закона). 

 У делу који регулише поступак по приговору, након контроле прихваћене 

декларације и сачињавања записника, у коме је такође извршена измена у делу –поука о 

правном средству,  примењује се одредба члана 12. новог Царинског закона (уместо 

одредбе члана 24. став 1. старог закона), и примењују се и одредбе Уредбе о царински 

дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати 

царинског дуга којима је регулисан поступак по приговору.    

   Такође истичемо,  да је приликом израде решења, уместо позивања на одредбе  

члана 102. старог Царинског закона, доносиће се решења у складу са  одредбом члана 



100. Царинског закона, односно  решења којим се налаже достављање додатних 

докумената, исправа или сл., утврђује неиспуњеност услова за увоз робе, налагање 

враћања, поништавање декларације итд, такође уз даљу примену Уредбе. 

    Царински поступак транзита регулисан је одредбама чл. 118-127. Царинског 

закона.  Уочавају се одређене разлике у односу на одредбе о транзиту у старом 

Царинском закону. Међутим,  потпуна примена наведених одредби  биће могућа када 

буду донети пратећи подзаконски прописи и извршене неопходне измене у ИСЦС-у. То 

значи да ће се до доношења пратећих прописа поступак транзита спроводити на 

исти начин као и до сада. 

Поступак царинског складиштења регулисан је одредбама члана 128-142 

Царинског закона.  Напомињемо да је, у смислу одредби члана 137.Царинског закона и 

даље прописано да држање робе у поступку царинског складиштења није временски 

ограничено. Међутим, ставом 2. истог члана закона прописано је да у изузетним 

случајевима царински орган може одредити рок у коме корисник складишта мора 

за робу да одреди ново царински дозвољено поступање или употребу. Како је у вези 

са применом ове одредбе затражено мишљење Министарства финансија, Сектора за 

царински систем и политику, по достављању одговора, посебним актом ћемо вас 

обавестити.  

Поступак активног оплемењивања регулисан је одредбама члана 143-156 

Царинског закона. Међутим,  значајнија измена односи на члан 146. закона којим је 

прописано да царински орган приликом одређивања рока у коме се добијени производи 

морају извести или се морају поново извести узима у обзир време потребно за 

обављање активног оплемењивања и отпремање добијених производа, за разлику од 

ранијег члана 142. став 4. Царинског закона који је прописивао да укупан рок не може 

бити дужи од 12 месеци. Такође, чланом 146. став 4.закона  је прописано да Влада може 

да пропише посебне рокове за одређене процесе оплемењивања, као и за поједине врсте 

увозне робе. Међутим, до доношења подзаконског акта,   Уредба о одређивању рокова 

за процес активног оплемењивања (бродоградња, пољопривреда, машинска 

индустрија), објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 63/2006,  ће се и даље примењивати.   

У вези са одређивањем рока за поступак активног оплемењивања  у смислу члана 146. 

става 1. и 2. новог Царинског закона је затражено мишљење и о заузетом ставу бићете 

накнадно обавештени. 

Поступак привременог увоза регулисан је одредбама члана  164-171 

Царинског закона. Новина је да је одредбом члана 167. став 2. прописано да роба може 

остати у поступку привременог увоза најдуже 24 месеца, за разлику од ранијих 

одредби у којима није био прописан рок за привремени увоз робе.  У ставу 3. истог  

члана прописано да у изузетним случајевима, царински орган може, ради постизања 

сврхе привременог увоза носиоцу одобрења да продужи рок из става 1. и 2. овог члана. 

Поступак пасивног оплемењивања регулисан је одредбама члана 172-187 

Царинског закона.  

Такође је одредбама члана 181-187 Царинског закона прописано пасивно 

оплемењивање уз употребу система стандардне замене. Одредбама чл.184. Царинског 

закона прописано је, да се у случају претходног увоза, роба за привремени извоз мора 

извести у року од 2 месеца од дана кад је царински орган прихватио декларацију за 

стављање производа за замену у слободан промет.    

Поступак извоза регулисан је одредбама члана 188-190 Царинског закона. 

Одредбе ранијег члана 182. ст. 5. Царинског закона сада су садржане у чл. 188. ст. 4. 

Царинског закона, то јест извозна декларација се подноси царинском органу 

надлежном према седишту или пребивалишту извозника или према месту у коме се 

роба пакује, односно утовара за извоз. Међутим, у ставу 5.члана 188. Царинског закона 

прописано је да Влада може прописати изузетке од става 4. овог члана. 

Такође, напомињемо да је чланом 190. Царинског закона, као и у претходном, 

прописано да када се роба привремено извози са намером да се поново увезе у 



непромењеном стању, сходно примењују одредбе овог закона којима је уређен 

поступак привременог увоза. 

Слободне зоне, слободна складишта, као и рад слободних зона и слободних 

складишта, изношење робе из слободних зона и слободних складишта регулисан је 

одредбама члана 191-208 Царинског закона. 

Поновни извоз, уништење и уступање робе у корист државе регулисани  су 

одредбама члана 209. Царинског закона. 

Како је и концепт царинских повластица у новом Царинском закону готово  

идентичан као и у старом Царинском закону, а то заначи да је подељен на –

ослобођења од плаћања увозних дажбина за страна лица, ослобођење од плаћања 

увозних дажбина за физичка лица, ослобођења од плаћања увозних дажбина за правна 

и друга лица и роба на коју се не плаћају увозне дажбине,  и  готово су идентичне 

одредбе за производе морског риболова и других производа извађених из мора. У 

даљем тексту следи табеларни приказ  с позивом на члан старог Царинског закона и 

царинских повластица у складу са новим Царинским законом.    

 

Раније важећи закон  Нови Царински закон 

Члан 191. став 1. тачка 1. члан 215. став 1. тачка 1. 

Члан 191. став 1. тачка 2.  члан 215. став 1. тачка 2. 

Члан 191. став 1. тачка 3.  члан 215. став 1. тачка 3. 

Члан 191. став 1. тачка 4.  члан 215. став 1. тачка 4. 

Члан 191. став 1. тачка 5.  члан 215. став 1. тачка 5. 

Члан 191. став 2. тачка 1.  члан 215. став 2. тачка 1. 

Члан 191. став 2. тачка 2.  члан 215. став 2. тачка 2. 

Члан 192. став 1. тачка 1.  члан 216. став 1. тачка 1. 

Члан 192. став 1. тачка 3.  члан 216. став 1. тачка 3. 

Члан 192. став 1. тачка 3а)  члан 216. став 1. тачка 4. 

Члан 192. став 1. тачка 4.  члан 216. став 1. тачка 5. 

Члан 192. став 1. тачка 5.  члан 216. став 1. тачка 6. 

Члан 192. став 1. тачка 6.  члан 216. став 1. тачка 7. 

Члан 192. став 1. тачка 7.  члан 216. став 1. тачка 8. 

Члан 192. став 1. тачка 8.  члан 216. став 1. тачка 9. 

Члан 192. став 1. тачка 9.  члан 216. став 1. тачка 10. 

Члан 192. став 1. тачка 11. члан 216. став 1. тачка 12. 

Члан 192. став 1. тачка 11а) члан 216. став 1. тачка 13. 

Члан 192. став 1. тачка 12.  члан 216. став 1. тачка 14. 

Члан 192. став 1. тачка 13.  члан 216. став 1. тачка 15. 

Члан 192. став 1. тачка 14.  члан 216. став 1. тачка 16. 

Члан 193. став 1. тачка 1.  члан 217. став 1. тачка 1. 

Члан 193. став 1. тачка 2.   члан 217. став 1. тачка 2. 

Члан 193. став 1. тачка 3.  члан 217. став 1. тачка 3. 

Члан 193. став 1. тачка 4.  члан 217. став 1. тачка 4. 

Члан 193. став 1. тачка 5.  члан 217. став 1. тачка 5. 

Члан 193. став 1. тачка 6.  члан 217. став 1. тачка 6. 

Члан 193. став 1. тачка 7.  члан 217. став 1. тачка 7. 

Члан 193. став 1. тачка 8.   члан 217. став 1. тачка 8. 

Члан 193. став 1. тачка 9.   члан 217. став 1. тачка 9. 

Члан 193. став 1. тачка 10. члан 217. став 1. тачка 10. 



Члан 194. став 1. тачка 2.  члан 218. став 1. тачка 2. 

Члан 194. став 1. тачка 3.  члан 218. став 1. тачка 3. 

Члан 194. став 1. тачка 4.  члан 218. став 1. тачка 4. 

Члан 200. став 1. тачка 1.  члан 224. став 1. т.1 

Члан 200. став 1. тачка 2.  члан 224. став 1. тачка 2. 

 

 Полазећи од чињенице да ће се у складу са прелазним и завршним одредбама 

новог Царинског закона до ступања на снагу прописа за извршавање тог закона, 

примењивати прописи донети на основу старог Царинског закона, то ће се и даље 

примењивати Уредба о царински дозвољеном поступању са царинском робом, 

пуштању царинске робе и наплати царинског дуга (Сл. гласник РС бр. 127/03… 96/09) и 

у делу којим су ближе прописани услови за остваривање царинских повластица.  

                Новим шифрама ради попуњавања рубрике 36 биће подржано спровођење 

царинских повластица у складу са новим Царинским законом.  

 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-78/2/2010 од 27.04.2010. године) 


