
Започети царински поступци у смислу члана 308. Царинског закона 

(„Сл.гласник РС“, број 18/2010) 

   

Ради правилне примене одредбе члана 308. Царинског закона којом је прописано да ће 

царински поступци који су започети пре дана почетка примене овог закона бити окончани у 

складу са прописима који су важили до дана почетка примене овог закона, Управа царина се 

обратила за мишљење Министарству финансија, Сектору за царински систем и политику и у сладу 

са изнетим ставом, обавештавамо вас о следећем: 

Под појмом „царински поступак“ у члану 5. став 1. тачка 14. Царинског закона 

експлицитно су набројани царински поступци, и њих као такве треба разликовати од других 

активности које предузимају лица и царински органи у циљу примене царинских прописа 

(накнадна контрола декларација, поступак утврђивања царинског дуга и сл.).  

            Наиме, уколико би се царински поступци одобрени у складу са Царинским законом 

(Сл. гласник РС бр.73/03..62/06-др.закон), окончавали новим царинским поступком након 

3.5.2010.године, примењиваће се  одредбе новог Царинског закона. 

Уколико би се, на пример, поступак активног оплемењивања или привременог увоза 

окончавао стављањем робе у слободан промет, примењиваће се  одредбе новог Царинског закона 

и у погледу утврђивања царинског дуга и у погледу наплате компензаторне камате, имајући у 

виду да се у спровођењу царинског поступка за који је роба декларисана примењују прописи који 

важе на дан прихватања декларације.  

Такође и у погледу поступка царинског складиштења у који је роба била стављена пре 

почетка примене новог Царинског закона, а који се окончава стављањем робе у слободан промет, 

примењује се нов Царински закон.  

Ово посебно наглашавамо из разлога што је било случајева да је роба (попут софтвера), 

стављена у поступак царинског складиштења, пре почетка примене новог Царинског закона, за 

коју робу се вредност утврђивала и у складу са одредбом члана 59. раније важећег Царинског 

закона. Међутим, стављањем у слободан промет након почетка примене новог Царинског закона, 

и царинска вредност утврђује се у складу  тим законом. 

Имајући у виду дефиницију царинског поступка, као и то да се члан 308. новог 

Царинског закона односи само на царинске поступке, то се на поступак накнадне контроле 

не примењују одредбе овог члана.  

Такође и захтев за повраћај царинског дуга и захтев за одлагање плаћања царинског 

дуга представљају могућност која стоји на располагању заинтересованом лицу, а не царински 

поступак у смислу напред наведене одредбе члана 5. став 1. тачка 14. Царинског закона. 

У оба случаја износ царинског дуга је утврђен, тј. неспорно је постојање обавезе да се дуг 

плати па ће се по захтеву за повраћај царинског дуга и по  захтеву за одлагање плаћања 

царинског дуга поднетим након 3.5.2010.године  примењивати одредбе новог закона. 

Посебно истичемо када је у питању захтев за одлагање плаћања царинског дуга, и одредбу 

члана 310. став 3. новог закона, у ком стоји да ће се до ступања на снагу прописа за извршавање 

новог Царинског закона примењивати прописи донети на основу старог Царинског закона, ако 

нису у супротности са новим законом. Имајући у виду да се одредбом члана 284.  Уредбе о 

царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати 

царинског дуга („Сл. гласник РС“, бр. 127/2003,... и 96/09) којима је регулисано одлагање плаћања 

царинског дуга, детаљније разрађују одредбе члана 228. старог Царинског закона којима је 

регулисана иста материја, а које су у директној супротности са новим Царинским законом,  јер 

стари закон предвиђа овлашћење директора Управе царина да одлучи о захтеву за одлагање 

плаћања царинског дуга, а нови закон не садржи ово овлашћење), па се ни одредбе ове 

Уредбе које се односе на одлагање плаћања царинског дуга, имајући у виду члан 310. став 3. 

Царинског закона, не могу примењивати. 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-130/3/2010 од 03.06.2010. године) 


