
 
 

 

Предмет: Спровођење обезбеђења плаћања царинског дуга који  

                   би могао настати код преференцијалног увоза (депозит) 

 

У циљу ефикасног извршења свих задатака из надлежности, а полазећи од 

свеобухватне анализе околности, потреба и ризика, Управа царина отпочиње примену 

обезбеђења плаћања царинског дуга који би могао настати код преференцијалног увоза 

појединих роба. Обезбеђење плаћања чији је основ сумња у благовременост наплате 

царинског дуга који би могао настати у поступцима накнадних провера прихваћених 

доказа о преференцијалном пореклу робе, захтеваће се и спроводити само у 

случајевима и под условима који ће бити јасно одређени као ризични од стране Управе 

царина, а о чему ће се информација благовремено проследити ради примене на један од 

доступних начина (актом Управе царина или кроз ИСЦС). 

Обезбеђење плаћања код преференцијалног увоза робе, спроводиће се на 

следећи начин: 

Када се за време провере царинске декларације у смислу члана 93. Царинског 

закона („Сл. гласник РС“, број 18/2010 и 111/2012), у информационом систему 

царинске службе појави сигнална порука за полагање обезбеђења плаћања царинског 

дуга или се за одређену робу и/или увознике, актом Управе царина проследи ради 

примене, информација о постојању високог ризика по благовременост у плаћању 

царинског дуга који би могао настати, због чега се мора тражити обезбеђење плаћања 

код преференцијалног увоза робе, декларанту ће се наложити достављање доказа о 

полагању једног обезбеђења за плаћање обрачунатог царинског дуга који може настати 

у складу са ставом 2. члана 225. Царинског закона.  

У складу са чланом 229. Царинског закона, обезбеђење може бити:  

- готовинско (потврда о уплати готовинских средстава на депозитни рачун 

царинарнице) или  

- банкарска гаранција.  

Висина обезбеђења која ће се захтевати у царинском поступку биће једнака 

царинском дугу који може настати, а он представља разлику царинског дуга који 

настаје применом опште стопе царине и преференцијалне стопе царине на утврђену 

царинску вредност. За правилност утврђене висине обезбеђења и његову тачност лично 

ће бити задужени и одговорни шефови царинских испостава. 

Ако декларант не прихвати постављене услове и не положи обезбеђење за 

плаћање царинског дуга који би могао настати, царински орган ће у смислу члана 100. 

Царинског закона предузети потребне мере које подразумевају поништење прихваћене 

царинске декларације и налагање стављања робе у други царински дозвољени 

поступак. 

Ако декларант наставља започети поступак, дужан је да у одобреном року 

достави доказ о положеном обезбеђењу. Декларант је слободан у избору између две 

врсте обезбеђења за плаћање царинског дуга и то:  

1) депоновањем готовине, које се врши уплатом одређеног износа на депозитни 

рачун поступајуће царинарнице са позивом на број који ће царинарнице формирати 

тако да омогуће лако препознавање врсте уплате. Након уплате декларант ће бити у 

обавези да одсеку за финансијско-материјалне послове поступајуће царинарнице 

достави доказ о уплати, како би се након сравњивања са приспелим уплатама на 

депозитни рачин, омогућио наставак започетог поступка.  

2) полагањем појединачне банкарске гаранције, која гласи на износ 

конкретног обезбеђења. 



2 

 

Напомињемо да у случају када се обезбеђење плаћања царинског дуга врши 

полагањем банкарске гаранције, рок важења исте у складу са ставом 2. члана 232. 

Царинског закона мора бити најмање годину дана од дана када се роба пушта у 

слободан промет.     

Приложени доказ о обезбеђењу плаћања царинског дуга унеће се у рубрику 44 

царинске декларације са следећим подацима: 

 

1) код депоновања готовине O15/ _____________/________________ 

                                                                   износ      /   позив на број 

2) код банкарске гаранције O16/_____________/________/______________/2013 

                                                                      Износ/шифра ЦИ/број гаранције/година 

 

 

Накнадно уношење података о обезбеђењу у рубрику 44. царинске декларације 

ће се вршити или по захтеву странке у складу са чланом 90. Царинског закона или кроз 

записник царинског органа о контроли прихваћене декларације.  

Покретање поступка накнадне провере царинарнице ће вршити на начин како је 

објашњено у тачки 8.3 акта Управе царина број 148-03-030-02-65/2011 од 03.06.2011. 

године. То значи да ако се одређена провера која се треба извршити односи на проверу 

поднетог доказа о пореклу робе, роба се може пустити декларанту пре завршетка 

провере. При томе, декларант се обавештава да је покренут поступак провере порекла 

поднетог уз декларацију (Примерак обавештења из акта Управе царина број 148-03-

030-02-65/2011 од 03.06.2011. налази се и у прилогу овог акта (Прилог 5)). У том 

случају, мора бити наведено да је доказ о пореклу послат на проверу, те навести о којем 

доказу о пореклу се ради. Обрачун дуга извршиће се према утврђеној царинској 

вредности. Након обављене провере доказа о пореклу робе, а у зависности од резултата 

те провере, односно ако се прихвата поднети доказ о пореклу, царински службеник о 

истоме саставља напомену у рубрику Д/Ј царинске декларације и обавештава 

декларанта. Ако се, након провере доказа о пореклу, исти не прихвата, предмет се 

прослеђује одсеку за царинско-управни поступак ради доношења решења у смислу 

члана 96. став 1. Царинског закона. 

Тек након полагања обезбеђења, али и испуњења осталих законских услова, роба 

ће бити пуштена декларанту. Истовремено, царинарнице ће без одлагања упутити 

Управи царина-Одељењу за порекло робе, иницијативу за покретање поступка 

накнадне провере прихваћених доказа о пореклу, са посебном назнаком хитности због 

положеног обезбеђења плаћања царинског дуга.  

Након што Управа царина добије потпуни налаз стране царинске 

администрације, обавестиће надлежну царинарницу о резултатима, ради даљег 

спровођења поступка и доношења одговарајућег управног решења којим ће се, поред 

осталог, одредити поступање са депонованим готовинским средствима или 

резервисаним износом положене банкарске гаранције, и то: 

 

 1. Када је налаз позитиван, односно потврђује се декларисано преференцијално 

порекло, тада нема основа за измену царинске декларације у смислу брисања било 

каквих података у прихваћеној царинској декларацији. Управа царина/царинарнице ће 

сходно томе вратити положени облик обезбеђења у складу са чланом 603. Уредбе о 

царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС“, број 93/2010);  

 2. Када је налаз негативан, односно оспорено је декларисано преференцијално 

порекло, царинарнице ће, као и до сада управним решењем, вршити измену 

одговарајућих података и рубрика у прихваћеној царинској декларацији. 
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Уједно вас обавештавамо да примена обезбеђења плаћања царинског дуга, на 

напред изнети начин, почиње дана 09.09.2013. године. 

 

Царинарнице ће бити накнадно обавештене у којим случајевима ће бити 

потребно полагање обезбеђења. 

 

Овим расписом ставља се ван снаге акт Управе царина број  148-07-483-00-

23/2009 од 06.03.2009. године. 

 
 

(Акт Управе царина број 148-07-483-01-162/2013 од 21.08.2013.) 
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Прилог 5 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 

УПРАВА ЦАРИНА 

ЦАРИНАРНИЦА _______________ 

ЦИ _______________________ 

Број: 

Место и датум: 

 

       ___________________________ 
              (назив и адреса увозника) 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 

 Обавештавамо вас да смо, у складу са чланом ___ Споразума о слободној 

трговини између Републике Србије и _________________ , код стране администрације 

покренули поступак накнадне провере издатог доказа о пореклу за стицање 

преференцијала за следећу робу: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________                 
        (трговачки назив робе) 

 

 

 

Поступак провере ће се обавити по: 
 

___________________________________________________________________________________ 

(ЕУР.1, број и издавалац или изјава на рачуну и издавалац, а за овлашћеног извозника и број) 

 

 

 

 

 

Предметна роба оцарињена је по увозној царинској декларацији: 
 

___________________________________________________________________________________ 

(шифра ЦИ/број ЈЦИ/датум) 

 

 

 

 

 

            Овлашћени царински службеник 

 

     М.П.    ________________________________ 
                  

 


