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Предмет: Наплата компензаторне камате 

          

  

1. Актом Управе царина број 148-03-030-01-242/2013 од 22.07.2013. године све 

царинарнице су обавештене о изменама одредби Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом које су ступиле на снагу 27.07.2013. године. Изменом члана 285. став 

5. тачка 8. поменуте Уредбе прописано је да се компензаторна камата, између осталог, 

неће обрачунавати на износ царинског дуга који је настао за добијене производе или 

увезену робу у поступку активног оплемењивања или привременог увоза уколико је за 

тај дуг било положено обезбеђење депоновањем готовине до износа који је депонован. 

Такође сте обавештени да је од наведеног датума престао да важи акт Управе царина 

број 148-03-030-03-39/2011 од 20.10.2011. године. 

С обзиром да се као спорно поставило питање да ли је потребно обрачунавати 

компензаторну камату када настане царински дуг за добијене производе или увезену 

робу у поступку активног оплемењивања или привременог увоза, који су започети пре 

ступања на снагу наведене измене Уредбе, ради једнообразног поступања обавештавамо 

вас следеће. 

 Одредбом члана 251. став 4. Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр. 

18/2010 и 111/2012) прописано је да ће се, под условима и околностима које утврди 

Влада, на износ царинског дуга наплатити компензаторна камата ради спречавања 

неоснованог стицања финансијске користи због померања дана настанка или обрачуна 

царинског дуга.  

Ако се добијени производи или роба у непромењеном стању стављају у слободан 

промет, при чему настаје царински дуг, на обрачунати царински дуг обрачунава се и 

наплаћује компензаторна камата. Компензаторна камата се неће наплаћивати у 

случајевима прописаним одредбама члана 285. став 5. Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом (''Службени гласник РС'', бр. 93/2010 и 63/2013).  

Уколико приликом стављања у слободан промет настане царински дуг за 

добијене производе или увезену робу у поступку активног оплемењивања или 

привременог увоза, без обзира кад је тај поступак започет, то се, имајући у виду да се у 
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спровођењу царинског поступка за који је роба декларисана примењују прописи који 

важе на дан прихватања декларације (члан 92. Царинског закона), у овом случају 

примењују прописи који важе на дан прихватања декларације за стављање робе у 

слободан промет. Према томе, у погледу компензаторне камате примењују се важеће 

одредбе Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, односно компензаторна 

камате се неће наплатити само у случају када је за царински дуг било положено 

обезбеђење депоновањем готовине, у складу са чланом 285. став 5. тачка 8. поменуте 

Уредбе. 

 

2. Актом Управе царина 148-03-030-06-8/2011 од 26.12.2011. године објашњен је 

царински поступак у слободним зонама. Као спорно се поставило питање да ли постоји 

обавеза наплате компензаторне камате ако уносом у остали део царинског подручја 

Републике Србије настане царински дуг за производ који је настао производњом у 

слободној зони, односно у поступку активног оплемењивања. 

 Одредбом члана 191. став 1. тачка 1. Царинског закона прописано је да се у сврху 

наплате увозних дажбина и примене увозних мера трговинске политике, за страну робу, 

сматра да није у царинском подручју Републике Србије, под условом да није стављена у 

слободан промет или да није стављена у други царински поступак или да се не користи 

или троши у слободној зони или слободном складишту под другим условима, а не под 

условима који су утврђени царинским прописима, а одредбом члана 203. став 2. 

Царинског закона прописано је да ако уносом робе из слободне зоне у остали део 

царинског подручја Републике Србије настане царински дуг за производ који је у 

слободној зони добијен у поступку активног оплемењивања, износ дуга утврдиће се на 

основу вредности увозне робе садржане у добијеним производима.  

Имајући у виду да стављањем у слободну зону не настаје царински дуг, то нема 

ни померања дана настанка или обрачуна царинског дуга, а самим тим ни основа за 

наплату компензаторне камате приликом стављања у слободан промет робе која је 

била у поступку активног оплемењивања у слободној зони. Овакав став је заузет и у 

мишљењу Министарства финансија – Сектор за царински систем и политику број: 483-

00-1/2013-17 од 16.09.2013. године. 

  

 
Доставити:      -  Помоћник директора – координатор  

  -  Сви Сектори 

  -  Биро директора 

-  Одељење за унутрашњу контролу  

-  Одељење ревизије 

 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                                         Веселин Милошевић 


