Предмет: Ослобођење од царинских и других дажбина на увоз опреме у складу са правилима
за доделу државне помоћи на основу уговора о додели средстава подстицаја
Веза: Акт Управе царина број 148-I-030-01-17/4/2020 од 22.03.2021. године

Уредбом о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на
увоз опреме ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019- у даљем тексту: Уредба) чланом 4. је прописано да
остваривање права на царинску повластицу на увоз опреме, привредно друштво остварује у
складу са правилима за доделу регионалне државне помоћи, за привредне субјекте који су
корисници средстава подстицаја по Уговору о додели средстава подстицаја (у даљем тексту:
Уговор).
У даљем тексту ближе се појашњава поступак остваривања ослобођења од царинских и
других дажбина на увоз опреме у складу са правилима за доделу државне помоћи који имају
закључен Уговор.
Чланом 3. Уредбе је прописан максималан дозвољени износ средстава подстицаја у
зависности да ли је корисник државне помоћи мало, средње или велико привредно друштвo.
Пример утврђивања износа до ког се може остварити царинска повластица уколико
се захтева царинска повластица на основу уговора о додели средстава подстицаја:
 Укупна инвестиција у складу са уговором привредног друштва износи нпр.
10.000.000,00 евра.
 Уколико се ради о великом привредном друштву које је корисник средстава
подстицаја по Уговору, за то друштво се максималан дозвољени износ средстава може
утврдити највише до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта,
односно износ за који је могуће доделити државну помоћ износи 5.000.000,00 евра.
 финансијска средства подстицаја која је држава доделила у складу са Уговором
износе нпр. 3.000.000,00 евра
 вредност других додељених државних помоћи за исте оправдане трошкове износи
300.000,00 евра (нпр. земљиште или друга врста државне помоћи).

Износ по основу:
Износ до ког је могуће доделити државну помоћ
Финансијска средства подстицаја која је држава
доделила у складу са Уговором
Вредност других додељених државних помоћи
Разлика која може бити искоришћена од
стране привредног друштва које захтева
царинску повластицу

Износ

Валута

5.000.000,00

евро

3.000.000,00

евро

300.000,00

евро

1.700.000,00

евро

Опрема која се увози и за коју се захтева примена царинске повластице јесу нови
производни погони, машине и опрема који се набављају и држе ради производње производа,
за чији увоз се одобрава царинска повластица, коју привредно друштво директно набавља, а
региструје као улагање у форми забележбе, ради обављања делатности за које је дозвољена
додела подстицаја у складу са прописима којима се уређују критеријуми, услови и начин
привлачења директних инвестиција.
Право на царинску повластицу се не може остварити за набавку опреме у секторима
саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног
процеса или пружања услуга сервисних центара, угоститељства, игара на срећу, трговине,
производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина,
оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100
бруто регистрованих тона, аеродрома, комуналних делатности, сектора енергетике,
широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.
У вези са структуром улагања, у смислу која роба може бити предмет царинске повластице,
ради отклањања евентуалних недоумица до којих може доћи по овом основу, у даљем тексту су
дата два примера:
Пример 1:
 Ако је предмет захтева за примену царинске повластице нпр. канцеларијска опрема
(столови, столице), такав захтев се не може прихватити из разлога што појам канцеларијске
опреме (столови, столице) не представља појам опреме као основног материјалног
средстава.
Међутим, ако је та опрема само у функцији обављања главне делатности, која је као
таква и предмет Уговора и иста је неодвојива од производног процеса (нпр. столови и столице
који се користе у производњи или су саставни или додатни део линија за производњу), онда
се такав захтев може прихватити.

Пример 2:
-

Ако је предмет захтева за примену царинске повластице нпр. информатичка опрема
(рачунари, монитори, штампачи), такав захтев се не може прихватити из разлога што
појам информатичка опреме (рачунари, монитори, штампачи) не представља појам
опреме као основног материјалног средстава.

Међутим, ако је та опрема само у функцији обављања главне делатности, која је као
таква и предмет Уговора и иста је неодвојива од производног процеса (рачунари и монитори

које се користе у процесу производње као саставни део опреме или машина), онда се такав
захтев може прихватити.
Поступак уписа забележбе улагања у регистар привредних субјеката
Чланом 7. Уредбе је прописано да је ради остваривања права на царинску повластицу
привредно друштво у обавези да у Регистру привредних субјеката упише забележбу улагањанабавке опреме која ће бити увезена као улог улагача.
Забележбом се уписује уговор или одлука привредног друштва о улагању која садржи:
 спецификацију опреме као саставни део одлуке,
 шифру и назив делатности за коју се опрема прибавља, као и
 податке о испоручиоцу опреме.
Спецификација опреме обавезно садржи:
 назив опреме,
 назив произвођача и
 вредност опреме.

Поступак за доделу евиденционог броја у Управи царина
У складу са чланом 8. Уредебе ради остваривања права на ослобођење, на основу забележбе
улагања на основу Уговора, након уписа забележбе улагања у Регистар привредних субјеката,
податке о уписаним забележбама улагања Управи царина доставља привредно друштво које
захтева царинску повластицу.
То значи да након добијања решења од Агенције за привредне регистре са конкретним
подацима, привредно друштво Управи царина доставља захтев за доделу евиденционог броја.
Управа царина за вредност наведене опреме и евентуално трошкове превоза додељује
евиденциони број.
За сваки додељени евиденциони број период у коме подносилац захтева има право да
искористи додељену повластицу износи 2 године од датума доделе евиденционог броја.
Поступак стављања робе у слободан промет у царинарници
Привредно друштво које захтева царинску повластицу ради остваривања права на
ослобођење, подноси:
1) одлуку о повећању капитала и процену вредности неновчаног улога;

2) гарантни лист или другу одговарајућу документацију из које се може утврдити да је
опрема која се увози нова;
3) уговор о додели средстава подстицаја, ако је корисник повластице и корисник
средстава по поменутом уговору;
4) изјаву да опрема која се увози служи за обављање делатности корисника
повластице;
5) изјаву о свим другим додељеним државним помоћима за исте оправдане трошкове.
Уз наведене доказе прилаже се извод о регистрованим подацима о привредном друштву
уписаном у Регистар привредних субјеката о висини уписаног неновчаног улога улагача у
капиталу привредног друштва или извод о регистрацији забележбе улагања.
Царински орган на основу поднетог захтева и приложених доказа доноси решење о
ослобађању од плаћања увозних дажбина на увоз опреме.
Обавеза надлежне царинарнице
Надлежна царинарница је у обавези да копију решења без одлагања достави Управи царинаСектору за царинске поступке.
Те копије Управа царина- Сектор за царинске поступке доставља министарству надлежном
за послове привреде и Комисији за контролу државне помоћи без одлагања, најкасније у року
од 30 дана од дана доношења решења, а на крају сваког шестомесечног периода доставља
извештај о привредним друштвима која су остварила право на царинску повластицу Развојној
агенцији Србије.
Узимајући у обзир наведено, скреће се пажња да су царинарнице у обавези да без
одлагања, у најкраћем року, донета решења по овом основу достављају Сектору за
царинске поступке, уз напомену да је уз копију решења обавезно потребно доставити и
копију поднете изјаве привредног друштва о свим другим додељеним државним помоћима
за исте оправдане трошкове.
У складу са чланом 10. Уредбе опрема се не може отуђити, дати другом на употребу или
користити у друге сврхе у року од три године од дана стављања робе у слободан промет у
складу са царинским прописима.
(Акт Управе царина број 148-I-030-01-17/6/2020 од 22.03.2021. године)

