
 

ЦАРИНАРНИЦА 

СВИМ 

Предмет : Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи  

 

Веза: акт Управе царина број 148-06-483-01-433/2014 од 30.12.2014. године 

          (Инструкција о управљању тарифним квотама) 

 

Овим путем вас обавештавамо да је у „Службеном гласнику РС“ број 141 од 

23.12.2022. године, објављена Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној 

стопи, којом се уређују ближи услови за расподелу квоте за увоз вина из тарифне ознаке 

еx 2204 10 и еx 2204 21 Царинске тарифе, пореклом из Европске уније у Републику 

Србију, у оквиру укупне годишње царинске квоте од 25.000 хектолитара (2.500.000 

литара), у даљем тексту „Одлука“.  

Маркетиншка година у којој се расподељује квота обухвата период од 1. јануара 

до 31. децембра. 

Расподела квоте за увоз вина врши се на основу модела заснованом на 

хронолошком редоследу подношења царинских декларација – „први дошао, први 

услужен“. 

С тим у вези указујемо на разлику у односу на досадашњу примену у расподели 

квоте. 

Укупна годишња царинска квота за вино у количини од 2.500.000 литара 

подељења је на: 

1) Квоту А) у количини од 2.250.000 литара, која се дели на кварталне квоте у 

количини од 562.500 литара, и 

2) Квоту Б) у количини од 250.000 литара, за категорије вина чија набавка и 

испорука имају другачију. односно специфичну динамику. 

 

Квота А  

Количина која може да се увезе по преференцијалној стопи у оквиру квоте А), 

закључно са сваким кварталом је следећа:  

1) 562.500 литара до 31. марта, 

2) 1.125.000 литара до 30. јуна,  

3) 1.687.500 литара до 30. септембра,  

4) 2.250.000 литара до 31. децембра. 

Неискоришћена количина у једном кварталу додаје се дозвољеној количина за увоз 

у наредном кварталу. 

Максимална количина, у оквиру квоте А) коју може да увезе један привредни 

субјект у оквиру сваког квартала износи 15% од кварталне квоте, односно 84.375 литара. 

Уколико привредни субјект није у претходном периоду увезао 15% дозвољене 

количине, недостајућа количина се додаје дозвољеној у наредном кварталу. 

Укупна количина коју може да увезе један привредни субјект, закључно са сваким 

кварталом, је следећа:  

1) 84.375 литара до 31. марта (максимално 15% од кварталне квоте),  

2) 168.750 литара до 30. јуна (максимално 30% од кварталне квоте),  

3) 253.125 литара до 30. септембра (максимално 45% од кварталне квоте),  

4) 337.500 литара до 31. децембра (максимално 60% од кварталне квоте). 
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Напомињемо да у оквиру квоте А) нема вредносног лимита у смислу ограничења 

царинске вредности по литру вина. 

 

Квота Б   

Управљање квотом Б) врши се по систему „први дошао, први услужен“, без 

кварталних лимита. 

Приликом пријављивања робе за квоту Б) подносилац декларације дужан је да 

царинском органу достави и писану изјаву у којој ће навести појединачно сваку врсту 

вина, прецизан трговачки назив и цену по литру, као и фактуру којом доказује да су у 

питању вина чија је динамика испоруке била отежана у претходном периоду, односно чија 

појединачна царинска вредност није мања од 20 евра/литри у динарској 

противвредности, према курсу важећем на дан прихватања декларације за стављање робе 

у слободан промет. 

Декларант је дужан да у оквиру сваког појединачног наименовања декларише 

искључиво само један трговачки назив. 

 

У вези са практичном применом Одлуке наводимо да ће се иста спроводити као и 

до сада у складу са Инструкцијом о управљању тарифним квотама (распис УЦ број 148-

06-483-01-433/2014 од 30.12.2014. године) и сходно томе кварталне количине ће бити 

обрађиване у систему аутоматски. 

Захтев за доделу квоте се подноси декларацијом за стављање робе у слободан 

промет која мора бити попуњена у складу са Правилником о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, при чему 

посебно указујемо на начин попуњавања следећих рубрика: 

1. Рубрика 36 - одговарајућа шифра законског основа за квоту за вино: 

- EU12V  (за квоту А), 

- EU12W  (за квоту Б). 

2. Рубрика 39 – уписује се редни број квоте за вино: 

- Број 300 за квоту А), 

- Број 333 за квоту Б). 

 

За количинска ограничења по привредним субјектима, надлежни царински 

службеници на робним испоставама ће проверавати претходно одобрене количине 

привредном субјекту, кроз посебну опцију у ИСЦС.  

 

Позиција опције у ИСЦС-у   је   2.4.43  тј:     

 

02 – РЕГУЛАТИВА 

  04 – ИНСТРУМЕНТИ ЦТ – УПИТ/ИЗВ 

   43 – ПРЕГЛЕД КВОТЕ - ВИНО    

 

С тим у вези, уколико би количине које привредни субјект захтева у тренутку 

спровођења поступка увозног царињења довеле до прекорачења прописане максималне 

количине по привредним субјектима, надлежни царински службеник има обавезу да о 

томе обавести тог привредног субјекта пре окончања поступка увозног царињења.  
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Уколико дође до прекорачења дозвољених количина надлежни царински 

службеник ће иницирати даљи поступак за усаглашавање података у царинској 

декларацији у складу са резултатима расподеле, односно покренути управни поступак 

редовним путем.  

За сва питања у складу са горе наведеним можете се обратити Одељењу за порекло 

и царинску вредност робе (имејл: poreklo@carina.rs).  

 

Прилог: 

- Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи 

 

 

(Акт Управе царина број 148-II-483-01-276/2/2022 од 26.12.2022. године) 

mailto:poreklo@carina.rs

