
НОВИ

ЦАРИНСКИ ЗАКОН И 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Привредни саветник

јун 2019. године



Разлози за доношење новог Царинског 

закона („Сл.гласник РС“, 95/2018)

- oтворено Поглавље 29 – Царинска унија

- усаглашавање са новим Царинским законом
ЕУ (Union Customs Code – UCC)

- креирање правног оквира за увођење
аутоматизованих увозних/извозних система
и царинских одлука



Циљеви новог Царинског закона

➢ прелазак на безпапирно пословање и електронско

окружење

➢ поједностављење, модернизација и рационализација

царинских процедура

➢ обезбеђивање веће правне сигурности, предвидљивости и

једнообразности пословања

➢ поједностављење царинских правила и процедура и

омогућивање ефикаснијег царинског пословања у складу

са савременим потребама



Најважније разлике у односу на Царински 

закон из 2010. године 

• Не садржи одредбе којим се регулише 

организација и надлежност царинске 

службе, права, дужности и овлашћења 

царинских службеника, које су садржане у 

Закону о царинској служби („Сл.гласник 

РС“, 95/2018)



Најважније разлике у односу на Царински 

закон из 2010. године 

• Одлуке које се односе на примену 

царинских прописа (чл. 17 – 26. новог 

Царинског закона)



Безпапирно пословање

➢ члан 5. Царинског закона - размене информација, као што

су декларације, захтеви или одлуке, између царинских

органа и између привредних субјеката и царинског органа

и чување тих информација, у складу са царинским

прописима, врше се употребом техника електронске

обраде података.

➢ за примену ових законских одредби потребно је развити

нове и надоградити постојеће ИТ системе, што захтева

извесно време (у ЕУ, најпре, планирано да то буде до краја

2020. године, а тренутно се размишља о могућности

продужења овог рока на 2023. годину)



Нова подела царинских поступака 

1. Стављање робе у слободан промет

2. Посебни поступци:

- транзит (спољни и унутрашњи);

- смештај (царинска складишта и слободне зоне);

- посебна употреба (привремени увоз и употреба у

посебне сврхе);

- оплемењивање (активно и пасивно)

3. Извоз



Још новина у погледу царинских 

поступака

➢ рок у којем роба може да буде у привременом смештају је

повећан са 20 на 90 дана

➢ активно оплемењивање може се одобрити без обавезе да

се роба поново извезе

➢ смештај робе у слободне зоне постаје посебан царински

поступак – поступак слободне зоне

➢ прописан укупан рок у којем роба може остати у поступку

привременог увоза – 10 година

➢ укидају се царински поступци прераде под царинском

контролом и активно оплемењивање у систему повраћаја



Новине у погледу поједностављења

➢ уводе се нова царинска поједностављења - централизовано

царињење и самопроцена

➢ код постојећих поједностављења се у већој мери предвиђа

коришћење података из пословних књига привредних

субјеката

➢ оснажује се институт овлашћеног привредног субјекта



Прелазне и завршне одредбе

➢ ступио на снагу 16.12.2018. године

➢ примена почиње протеком рока од шест месеци од дана

ступања на снагу, тачније 17.06.2019. године

➢ подзаконски прописи биће донети најкасније у року од

шест месеци од дана ступања на снагу закона, тачније до

17.06.2019. године



Подзаконски прописи

• Донете уредбе:
- Уредба о царинским поступцима и царинским

формалностима („Сл.гласник РС“, 39/2019),

- Уредба о царинским повластицама („Сл.гласник РС“,

38/2019),

- Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту

права интелектуалне својине на граници („Сл.гласник РС“,

38/2019),



Подзаконски прописи

• Донете одлуке:
- Одлука о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу („Сл. гласник РС“ бр. 27/19 и 29/19),

- Одлука о сезонским стопама царине на увоз одређених 

пољопривредних производа („Сл. гласник РС“ бр. 27/19 и 

29/19)

- Одлука о условима и  начину за смањење царинских 

дажбина на одређену робу, односно на изузимање 

одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. 

години („Сл.гласник РС“, 38/2019)



Подзаконски прописи 

• у процедури:
- Уредба о посебним условима за вршење промета са АПКМ,

- Правилник о облику, садржини, начину подношења и

попуњавања декларација и других образаца у царинском

поступку,

- Правилник о одређивању царинских органа за царињење

одређених врста робе или спровођење одређених поступака,

- Правилник о узимању узорака робе од стране царинских органа,

- Правилник о програму и садржини посебног стручног испита,

издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском

поступку



Осврт на Уредбу о царинским поступцима 

и царинским формалностима 

• Детаљније разрађује законске одредбе, укључујући 

одредбе о одлукама које се односе на примену 

царинских прописа (чл. 3 – 25.)

• садржи тзв. националне одредбе, које нису садржане 

у европским прописима (експресне пошиљке, 

снабдевање пловила и ваздухоплова, слободне 

царинске продавнице, продаја робе, јединствена 

стопа царине, царински прекршаји, у вези са 

одредбама Уредбе)



Осврт на Уредбу о царинским 

повластицама

• Није се суштински мењала у односу на Уредбу о

врсти, количини и вредности робе на коју се не 

плаћају увозне дажбине, роковима, условима и 

поступку за остваривање права на ослобођење од 

плаћања увозних дажбина



Осврт на Уредбу о условима и начину за 

примену мера за заштиту права 

интелектуалне својине на граници 

• Није се суштински мењала, осим у делу прихватања 

захтева за заштиту права интелектуалне својине на 

граници, ради усаглашавања са новим Царинским 

законом и Уредбом о царинским поступцима и 

царинским формалностима  



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

• питања/одговори...

Снежана Карановић, помоћник министра 

Сектор за царински систем и политику


