
 

 
 

Предмет: Примена јединствене царинске стопе у поступку стављања у слободан  

                  промет експресних пошиљака   

 

 

 

Имајући у виду све већи број експресних пошиљака чији су примаоци физичка 

лица, а које подлежу поступку редовног увозног царињења, ради једнообразног поступања, 

обавештавамо вас следеће: 

  Чланом 107. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12 и 29/15) прописано 

је да се изузетно од члана 30. став 1. овог закона, роба намењена за коришћење у 

сопственом домаћинству коју физичка лица уносе у путничком промету или примају из 

иностранства у поштанском саобраћају, осим робе која је у складу са одредбама овог 

закона ослобођена обавезе плаћања увозних дажбина, царини се по јединственој стопи 

царине у висини од 10 %. 

Ставом 2. истог члана даље је прописано да изузетно од става 1. путник или 

прималац пошиљке може да захтева да се роба царини према стопи која је прописана у 

Царинској тарифи, као и да Влада утврђује врсту и вредност робе на коју се примењује 

јединствена стопа царине из става 1. овог члана. 

Такође, одредбом члана 247. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом 

(„Сл. гласник РС“, 93/10,63/13,145/14,95/15 и 44/16) прописано је да се јединствена 

царинска стопа у висини од 10% може применити на робу из члана 107. Царинског закона 

чија укупна вредност не прелази износ од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности. 

Законом о поштанским услугама  („Сл. гласник РС“, бр. 18/05...62/14) је прописано 

да услуге додатне вредности из члана 519. став 1. Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом представљају нерезервисане поштанске услуге које обављају како 

јавни поштански оператер и други поштански оператори на основу уговора, у складу са 

законом, општим условима за обављање поштанских услуга, посебним условима за 

обављање поштанских услуга и другим актима поштанских оператора, као и на основу 

међународних конвенција, уговора, споразума и других међународних аката.   

Имајући напред наведено у виду, уколико поштански оператори који испуњавају 

услове прописане Законом о поштанским услугама и на основу тога обављају поштанске 

услуге у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, могу вршити царињење 

експресних пошиљака по јединственој стопи царине из члана 107. Царинског закон, ако те 

пошиљке садрже робу која испуњава услове прописане царинским прописима.   

 Наведени став изнет је у акту Министарства финансија-Сектор за царински систем 

и политику број 483-00-00053/2016-17 од 25.07.2016. године.   

 

 

(Акт Управе царина бр. 148-03-030-01-261/7/2016 од 03.08.2016. године) 

 

 


