
 

Предмет:  депоновање готовине као облик обезбеђења царинског дуга 

 

         У последње време већи број привредних друштава исказао је интересовање да царински дуг 

обезбеђују полагањем готовине. С тим у вези, а полазећи од потребе правилног и једнообразног 

поступања царинских органа, овим путем вас обавештавамо о начину примене овог облика обезбеђења. 

 

         Наиме, начин обезбеђења царинског дуга који је настао или би могао настати ближе је прописана 

чл. 77-87. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр.95/18...144/20), као и чл. 135-161. Уредбе о царинским 

поступцима и царинским формалностима („Сл. гласник РС“, бр. 39/19, 8/20, у даљем тексту: Уредба). 

 

          У том смислу, одредбама чл. 77. Царинског закона, између осталог,  прописано је да ако царински 

орган захтева да се положи обезбеђење за плаћања царинског дуга који је настао или би могао настати, 

то обезбеђење треба да покрије износ увозних или извозних дажбина и осталих дажбина насталих у 

вези са увозом робе. 

 

 Ако царински орган захтева да се положи обезбеђење за плаћање царинског дуга, то се захтева 

од дужника или лица које може постати дужник. Царински орган може дозволити да обезбеђење за 

плаћање царинског дуга положи лице које није лице од ког се то захтева. 

 

 Царински орган захтева да се за одређену робу или за одређену декларацију положи само једно 

обезбеђење не искључујући примену одредбе члана 85. Царинског закона, који прописује полагање 

новог или додатног обезбеђења. 

 Даље, чл. 80. Царинског закона прописано је, између осталог,  да се обезбеђење може оложити 

и депоновањем готовине. Према ставу 2. наведене законске одредбе, обезбеђење у облику депоновања 

готовине полаже се у складу са прописима. 

           Према царинским прописима произилази да  царински орган може да одобри да дужник положи 

обезбеђење које покрива износ увозних или извозних дажбина који одговара царинском дугу за две или 

више операција, декларација или царинских поступка-заједничко обезбеђење, као и обезбеђење за 

плаћање појединачног царинског дуга (по једној царинској декларацији) - појединачно обезбеђење.  

 

 Полазећи од наведеног, а имајући у виду одредбе члана 80. Царинског закона и 139. Уредбе, за 

привремени смештај, поступак стављања робе у слободан промет и посебне поступке, осим 

поступка транзита указујемо на следеће: 

 

1. као облик заједничког обезбеђења може се пложити само гаранција, коју дужник 

полаже у Управи царина, док 

 

2. појединачно обезбеђење дужник полаже код царинарнице, а као облик појединачног 

обезбеђења може да се употреби један од облика обезбеђења из члана 80. Царинског 

закона 
 

С тим у вези, а имајући у виду да је предмет овог акта могућност обезбеђења царинског дуга 

депоновањем готовине (као једног од облика обезбеђења из члана 80. Царинског закона) које се, 

у складу са напред наведеним, може користити само као појединачно обезбеђење царинског дуга 

(по једној царинској декларацији), овом приликом указујемо и на одредбе члана 142. Уредбе којим 

је прописано да дужник може да положи готовину као обезбеђење за плаћање царинског дуга, уплатом 

на рачун који одреди Управа царина. 

 



 

Даље, у складу са наведеним чланом Уредбе, ако се захтева обезбеђење за посебан поступак или 

привремени смештај, а полаже се као појединачно обезбеђење депоновањем готовине, то обезбеђење 

се полаже царинарници надлежној за место у којем је роба стављена у посебан поступак или се налази 

у привременом смештају, а иста царинарница и враћа износ обезбеђења, ако је посебан поступак 

окончан или је надзор над привременим смештајем прописно завршен. 

 

На положени износ готовине не плаћају се камате. 

 

Дужник, у складу са чланом 143. Уредбе, не може да користи депоновану готовину као 

обезбеђење за плаћање царинског дуга од дана када је поднео захтев за враћање депоноване готовине. 

 

Ако је дужник поднео захтев за делимично враћање положених средстава, може, од дана 

подношења захтева, и даље да користи депоновану готовину као обезбеђење само у преосталом износу. 

 

 У складу са наведеним, обезбеђење царинског дуга  депоновањем готовине врши се на 

следећи начин: 

 

Уз декларацију за захтевани царински поступак (један од напред наведених), дужник, царинској 

испостави /реферату подноси захтев за депоновање готовине као појединачног обезбеђења царинског 

дуга, за конкретну декларацију (Прилог 1).  

 

У поднетој декларацији, у складу са Прилозима Правилника o облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ( „Сл. гласник РС“, бр. 

42/19...66/21), у рубрици 6 (Обезбеђење) декларације за привремени смештај треба да буде уписана 

шифра „3“- Обезбеђење готовинским депозитом, односно у петој подели рубрике 47 (Обрачун дажбина) 

ЈЦИ, треба да буде уписана шифра „C“- Обезбеђење плаћања дуга са појединачним готовинским 

депозитом. 

 

Након прихватања захтева надлежна царинска испостава/реферат дужнику издаје одобрење за 

полагање појединачног обезбеђења у коме наводи и број рачуна на који средства треба да се депонују 

(решењем у виду забелешке на  Прилогу 1). 

 

 

Организациона јединица за финансијско-материјалне послове надлежне царинарнице, након 

извршене уплате, дужнику издаје потврду да су средства уплаћена на депозитни рачун царинарнице 

(Прилог 2). 

 

Након добијања потврде царинарнице да су средства уплаћена (Прилог 2), надлежна ЦИ/ЦР 

може одобрити да се роба стави у захтевани поступак. 

 

По поднетом захтеву дужника (Прилог 3), а након гашења царинског дуга, односно окончања 

царинског поступка у који је роба била стављена, организациона јединица за царинско-управни 

поступак надлежне царинарнице доноси решење којим се одобрава да се депонована средства врате 

дужнику. 

 

 

 

(Акт Управе царина број: 148-I-030-01-217/3/2021 од 14.07.2021. године) 

 

 

 



 

 

  

Прилог 1 
ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ВИДУ ГОТОВИНСКОГ 

ДЕПОЗИТА   

 
Назив и адреса подносиоца захтева:      ____________________________________ 

ПИБ______________________ 

 

Молим Царинску испоставу/реферат ______________ да ми за доле наведену робу, коју намеравам да 

ставим у царински поступак_______________________одобри полагање појединачног обезбеђења у 

виду готовинског депозита, а у складу са чланом 80. став 1, Царинског закона („Сл.гласник РС“ 95/2018, 

91/2019 – др. Закон и 144/2020) и члановима 139. и 142. Уредбе о царинским поступцима и царинским 

формалностима ( Сл.гласник РС“ 39/2019 и 8/2020). 

 

Подаци о роби која се ставља у поступак:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

број ЈЦИ/СД   

врста робе   

вредност робе  

тарифна ознака  

 стопа износ 

царина:   

ПДВ:   

акциза:   

(друге дажбине):   

укупно  

износ (могућег) царинског дуга                                             динара    

ИЗНОС ОБЕЗБЕЂЕЊА                                                          динара    

 

  

Место_________________                   ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Датум_________________                              ________________________  

 

  

РЕШЕЊЕ  

Царинарница______________ 

ЦИ/ЦР___________________ 

Број из уписника___________ 

Место и датум_____________ 

 

Усваја се захтев да се у складу са чланом 80. став 1. Царинског закона и чланом 142. Уредбе о царинским 

поступцима и царинским формалностима, за царински дуг за робу декларисану по 

___________________, положи обезбеђење царинског дуга депоновањем готовине у износу од 

______________ динара, на депозитни рачун Царинарнице_______________ број 

рачуна_____________________. 

      М.П. 

 

Примио:                              Шеф ЦИ/ЦР  

      

Датум: 



 

 

 

Прилог 2 

 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЦАРИНА 

ЦАРИНАРНИЦА_______________ 

 

 

 

 

 
 

 

ПОТВРДА О УПЛАЋЕНОМ ГОТОВИНСКОМ ДЕПОЗИТУ 

 

 

 

 

 

 

Царинарница ______________ потврђује да је на депозитни рачун  царинарнице број 

__________________ дана____________ лице ___________________ уплатило износ од 

_________________ динара на име готовинског депозита који се полаже као обезбеђење за робу 

која се ставља у царински поступак по декларацији број ______________________, а у складу 

са Решењем ЦИ/ЦР______________ број____________________ од _________________. 

 

 

 

 

 

Место________________ 

Датум________________ 

 

 

                                     Управник царинарнице 

    ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Прилог 3 

 

 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ГОТОВИНСКОГ ДЕПОЗИТА  ПОЛОЖЕНОГ КАО   

ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ    

 

 

 

 

 

 
Назив и адреса подносиоца захтева:      ____________________________________ 

ПИБ______________________ 

 

 

Молим Царинарницу _________________ да ми изврши повраћај готовинског депозита у износу од 

____________________ динара, уплаћеног на депозити рачун царинарнице дана ________________ у 

складу са Решењем ЦИ/ЦР број________________, по декларацији________________ а у складу са 

чланом 143. Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима ( Сл.гласник РС“ 39/2019 и 

8/2020). 

 

Уплаћена средства потребно је вратити на рачун број _________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Место________________                 Подносилац захтева 

Датум_________________      ______________________ 

 

 

 

 

 

 




