
Наплата компензаторне камате 

 

 Већи број царинарница обратио се Управи царина изражавајући дилему насталу од 

дана ступања на снагу Царинског закона  („Сл. гласник РС“ 95/2018 и 91/2019 – др. закон), 

у вези са наплатом компензаторне камате, имајући у виду да иста није предвиђења 

наведеним законом, а насталa дилемa je у вези са ситуацијама које се односе на робу која је 

стављена у одговарајући царински поступак у време важења Царинског закона („Сл. 

гласник РС“ бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 113/2017 – др. закон) и Уредбе о 

царински дозвољеном поступању са робом („Сл. гласник РС“ бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 

95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 и 93/2018). 

 

 Имајући у виду предметну проблематику, Управа царина обратила се ради ширег 

тумачења Министарству финансија-Сектору за царински систем и политику, који је у свом 

акту број: 401-00-03972/2019-17 од 24.01.2020. године изнео следећи став: 

 

Чланом 285. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени 

гласник РС“ бр. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16, 10/17, 62/18 и 93/18) било прописано да 

када настане царински дуг за добијене производе или увезену робу у поступку активног 

оплемењивања или привременог увоза, обрачунаће се компензаторна камата на износ 

царинског дуга за наведени период. Даље, у ставу 3. истог члана било је прописано да се 

компензаторна камата обрачунава месечно и то од првог следећег месеца у коме је увезена 

роба, за коју настаје царински дуг, први пут стављена у одобрени царински поступак, па до 

последњег дана у месецу у којем је царински дуг настао. У ставу 5. овог члана били су 

прописани изузеци, тј. случајеви у којима се не наплаћује компензаторна камата. 

 

Министарство финансија је у свом акту подсетило да је 17. јуна 2019. године почела 

примена нових царинских прописа, Царинског закона („Службени гласник РС“ број 95/18 

и 91/2019 – др. закон) и подзаконских прописа за извршавање овог закона. Даном почетка 

примене Уредбе о царинским поступцима и формалностима („Службени гласник РС“ број 

39/19) престала је да важи Уредба о царински дозвољеном поступању са робом. 

 

Када су у питању започети царински поступци, тј. поступци започети пре дана 

почетка примене новог Царинског закона, у члану 275. Царинског закона („Сл. гласник РС“ 

95/2018 и 91/2019 – др. закон) прописано је да царински поступци који су започети пре дана 

почетка примене овог закона биће окончани у складу са прописима који су важили до дана 

почетка примене овог закона. 

 

Имајући у виду напред наведено, Министарство финансија-Сектор за царински 

систем и политику је изнело мишљење да се на робу која је први пут стављена у 

одговарајући царински поступак у време важења Царинског закона („Службени гласник 

РС“ бр. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 и 113/17-др. закон) и Уредбе о царински дозвољеном 

поступању са робом  („Службени гласник РС“ бр. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16, 10/17, 

62/18 и 93/18), конкретно у поступак активног оплемењивања, а царински дуг настао 

приликом стављања исте у слободан промет у време важења новог Царинског закона и 

Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“ 

број 39/19), треба наплатити компензаторна камата, с обзиром на чињеницу да је поступак 



стављања робе у поступак активног оплемењивања започео на дан важења старих прописа, 

као и да се камата обрачунава од првог дана следећег месеца када је роба први пут стављена 

у поступак активног оплемењивања, под условом да нема места примени члана 285. став 5. 

Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом (изузеци од плаћања компензаторне 

камате).  

 

Међутим, овде треба имати у виду да је примена нових прописа почела 17. јуна 2019. 

године, што даље значи да ће се компензаторна камата обрачунати само за период за 

који је роба била у поступку активног оплемењивања до почетка примене нових 

царинских прописа, тј. до 17. јуна 2019. године. 

 

(Акт Управе царина број: 148-I-030-01-401/5/2019 од 31.01.2020. године ) 




