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Попуњавање ЈЦИ код стављања у слободан промет добијених производа                 

након окончања поступка активног оплемењивања 

  

Тачком 8.1. акта Управе царина 148-03-030-01-114/2012 од 21.05.2012. године све 

царинарнице су обавештене да када у поступку активног оплемењивања настане 

царински дуг, његова висина се, сходно члану 149. Царинског закона (''Службени 

гласник РС'', бр. 18/2010 и 111/2012), утврђује на основу елемената за одређивање 

увозних дажбина који су, сходно прописима, важили за увозну робу на дан прихватања 

декларације по којој је она стављена у поступак активног оплемењивања, а актом 

Управе царина број 148-03-030-01-48/2013 од 18.02.2013. године да приликом 

одређивања увозних дажбина треба да се примени курс за царињење који је важио на 

дан прихватања декларације за стављање робе у поступак активног оплемењивања.  

Имајући у виду одредбу члана 313. Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом (''Службени гласник РС'', бр. 93/2010 и 63/2013) којом је прописано да се 

приликом стављања у слободан промет добијених производа у рубрике 15., 16., 34., 41. и 

42. декларације уносе подаци који се односе на увозну робу садржану у количини 

добијених производа који се стављају у слободан промет, као спорно поставило се 

питање начина попуњавања царинске декларације у тој ситуацији.  

Ради једнообразног поступања обавештавамо вас да се, у случају кад се царински 

дуг утврђује у складу са чланом 149. Царинског закона, у све рубрике декларације 

којом се роба ставља у слободан промет (Ц4) уписују подаци о увозној роби. 

Имајући у виду да је одредбом члана 12. Правилника о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку 

(''Службени гласник РС'', бр. 29/2010, ... и 109/2013) прописано да се у рубрику 7 ЈЦИ 

уписује датум за примену прописа за утврђивање износа царине и других дажбина 

уколико се тај датум разликује од датума прихватања ЈЦИ, у ову рубрику потребно је да 

се унесе датум кад је прихваћена декларација за почетак поступка активног 

оплемењивања. Уколико има више декларација за почетак поступка активног 

оплемењивања уписује се датум прихватања прве декларације, при чему је период 

ограничен важењем једне курсне листе, односно уколико има више Ц5 декларација где 

би требало да се примени различити курс, потребно је поднети онолико Ц4 декларација 

колико има различитих курсева. 

 

Посебни случајеви одређивања царинског дуга 

 

Изузетно од основног правила за обрачун царинског дуга (према члану 149. 

Царинског закона), одредбама чл. 150. Царинског закона предвиђени су и посебни 

случајеви одређивања царинског дуга. 

 

Први изузетак је да добијени производи подлежу плаћању увозних дажбина које 

су на њих примењиве када: 

- подлежу дажбинама утврђеним у оквиру пољопривредне политике, у складу са 

прописима; 

- се стављају у слободан промет и налазе се на списку производа који утврди 

Влада, и то сразмерно делу извезених добијених производа који нису на наведеном 

списку. Изузетно, носилац одобрења може да захтева да се износ увозних дажбина за те 

производе утврди на начин из члана 149. Царинског закона. 

С обзиром да Влада још увек није утврдила наведени списак производа, ова 

одредба ће се примењивати при стављању у слободан промет споредних добијених 

производа. Код стављања у слободан промет споредних добијених производа наведених 

у одобрењу за активно оплемењивање, ако су испуњени поменути услови, царински дуг 
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се, сходно члану 150. став 1. тачка 1) Царинског закона, обрачунава на основу елемената 

(тарифна ознака, стопа царине, порекло,  царинска вредност, курс) који важе за те 

производе у моменту прихватања ЈЦИ за њихово стављање у слободан промет, осим ако 

декларант захтева да се царински дуг обрачуна у складу са чланом 149. Царинског 

закона. У овом случају у све рубрике декларације којом се роба ставља у слободан 

промет (Ц4) уписују се подаци о споредним добијеним производима. 

Сходно члану 285. став 5. тачка 5) Уредбе, код стављања у слободан промет 

споредних добијених производа, који су прописани, ако је њихова количина сразмерна 

количини главних добијених производа, не наплаћује се компензаторна камата. 

 

Пример обрачуна царинског дуга за споредне добијене производе: 

 

Носилац одобрења за активно оплемењивање увози 1000 кг живих крава за 

клање. На основу норматива производње од 1000 кг живих крава производи се: 600 кг 

меса (главни добијени производ) и 100 кг коже, 100 кг масноће, 180 кг костију и 20 кг 

крви (споредни добијени производи). 

Носилац одобрења након извоза 600 кг меса, у року раздужења који је наведен у 

одобрењу, може пријавити за стављање у слободан промет споредне добијене производе 

применом члана 150. став 1. тачка 1) Царинског закона, без наплате компензаторне 

камате. 

Међутим, уколико носилац одобрења, у року раздужења, извезе 300 кг меса (50% 

од одобрене количине), тада ће моћи ставити у слободан промет само 50% споредних 

добијених производа применом члана 150. став 1. тачка 1) Царинског закона, тј. 50 кг 

коже, 50 кг масноће, 90 кг костију и 10 кг крви. 

Остала количина споредних добијених производа се мора ставити у слободан 

промет примењујући одредбе члана 149. став 1. Царинског закона, уз плаћање 

компензаторне камате. 

 

Други изузатак се односи на ситуације када се добијени производи који су били у 

поступку активног оплемењивања ставе у неки од поступака с одлагањем или се сместе 

у слободну зону. Ови добијени производи подлежу увозним дажбинама обрачунатим у 

складу са царинским и другим прописима који се примењују на одговарајући царински 

поступак или који се примењују на слободне зоне. У том случају износ увозних дажбина 

мора бити барем једнак износу обрачунатом у складу са чланом 149. Царинског закона, а 

декларант може тражити да се дажбине обрачунају у складу са чланом 149. Царинског 

закона. 

Трећи изузетак се односи на ситуације кад се добијени производи из поступка 

активног оплемењивања стављају у поступак прераде под царинском контролом. У овој 

ситуацији добијени производи подлежу правилима о обрачуну дажбина која су 

прописана за поступак прераде под царинском контролом. 

Према четвртом изузетку добијени производи имају могућност за повољно 

тарифно поступање због употребе у посебне сврхе, под условом да је такав повољнији 

третман предвиђен за идентичну увозну робу; 

Пети изузетак предвиђа да добијени производи не подлежу плаћању увозних 

дажбина, уколико је ослобођење од плаћања увозних дажбина, у складу са одредбама чл. 

216. до 219. Царинског закона, предвиђено за увоз идентичне робе. 
 

 

Примена мера трговинске политике приликом стављања у слободан промет 

добијених производа након окончања поступка активног оплемењивања 
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 Сходно одредби члана 274. став 2. Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом уколико се производи добијени у поступку активног оплемењивања, осим 

споредних добијених производа, стављају у слободан промет, примењују се мере 

предвиђене прописима који уређују трговину робом, које се примењују за стављање 

увозне робе (репроматеријала) у слободан промет. 

 Овај акт Управе царина се примењује од 25.12.2013. године. 

 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-479/2013 од 23.12.2013. године) 
 

 


