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Закон о изменама и допунама  Царинског закона 

    

 

 

У „Службеном гласнику РС“ број 29 од 23.03.2015. године, објављен је Закон о изменама и 

допунама Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/2010,111/2012)  који ступа на снагу дана 31.03.2015. 

године. 

Полазећи од наведеног, обавештавамо вас о најважнијим изменама и допунама, а комплетан 

текст ће вам бити прослеђен електронском поштом. 

У „Делу један“ - Основне одредбе мења се члан 4. став 3. тако што се прописује да царински 

орган одређује услове под којима привредни субјекти могу да се обраћају електронским путем том 

органу.  

У „Делу два“ – Елементи на основу којих се обрачунавају увозне или извозне дажбине, као и 

остале мере предвиђене у трговини робом извршена је измена на начин да је после чл. 47. додат назив 

члана и члан 47а – Утврђивање царинске вредности носача података, којим је прописано да царинска 

вредност носача података који садрже податке или програмска упутства за употребу опреме за обраду 

података не обухвата цену или вредност програмске подршке, ако је та вредност или цена исказана 

одвојено од вредности носача података. 

Смисао те одредбе је да се за увезене програме за рачунаре, снимљене на медију носачу, за 

царинску вредност узима само цена или вредност носача програма (софтwаре), који представља 

подлогу на којој су инструкције или подаци привремено ускладиштени. 

У ситуацији када је пријављена укупна цена која подразумева и вредност носача података и 

вредност програмске подршке (софтwаре), сматраће се да је вредност или цена програмске подршке 

одвојено исказана од вредности носача података ако је царинарници позната вредност носача података 

(нпр. подаци са ИСЦС или мерљиви и објективни подаци за израчунавање вредности носача података 

прибављени на основу консултација са увозником). Уколико, пак у моменту царињења увозник није у 

могућности да пружи задовољавајуће информације о цени носача података, могу се применити одредбе 

члана 55. Царинског закона. 

 

 

У „Делу три“ – Статус увезене робе од уласка у царинско подручје Републике Србије и 

одређивање царински дозвољеног поступања или употребе извршене су измене и допуне у члану 59. 

и то ради примене НЦТС (Новог компјутеризованог транзитног система) и исте су урађене ради 

усклађивања са прописима ЕУ. Овим чланом, који се односи на уношење робе у царинско подручје и на 

подношење царинском органу сажете декларације за наведену робу, сада се даје могућност Влади, да у 

изузетним случајевима, може прописати услове за подношење ове декларације и одредити царински 

орган који може прихватити сажету декларацију, као и рок и могуће изузетке у погледу рока за 

подношење сажете декларације. 

Даље је у члановима 60. и 61. извршено терминолошко усклађивање, на тај начин што  се реч 

„претходна“, замењује речју „сажета“.  

У овом делу додаје се нови члан 61а., (што је усклађено са Царинским законом ЕУ), којим се 

прописује поступање царинског органа у изузетним случајевима у којима царински орган може 

одустати од захтева за подношење сажете декларације, као и када и под којим условима може дозволити 

да се сажета декларација поднесе увозном царинском органу. 

У Делу трећем, брише се део назива главе ИИИ Царинског закона „Сажета декларација и“,  

бришу се и чланови 68,69, и 70 и називи ових чланова Царинског закона, који регулишу сажету 

декларације, њено подношење, облик и садржину. 

У „Делу четири“ – Царински дозвољено поступање или употреба робе извршене су измене у 

члану 86. став 1. тачка 2., с обзиром на већ извршене измене предвиђене у члану 4. став 3, а које се 

односе на овлашћење царинског органа да пропише услове под којима привредни субјекти могу да се 

обраћају електронским путем царинском органу.    
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Значајне измене и допуне извршене су у „Делу пет“-Роба која напушта царинско подручје 

Републике Србије и то у члану 210.-213 и то на тај начин што ће се сажета декларација подносити 

електронски, а њено подношење у писаној форми биће само изузетно. Прописано је ко може поднети 

сажету декларацију, када и под којим условима се може одобрити допуна ове декларације као и под 

којим условима комерцијални, лучки и транспортни документи могу да се користе као сажета 

декларација. 

Даље су у „Делу седам“ – Царински дуг и обрачун увозних дажбина, извршене измене члана 

229. и 231., односно уместо досадашње банкарске гаранције, као облика обезбеђења, свако лице са 

пребивалиштем, односно седиштем у Републици Србији може бити гарант, уколико је предложена 

гаранција прихватљива по оцени царинског органа.   

У Члану 235. извршене су терминолошке промене у циљу усклађивања са Царинским законом 

ЕУ. 

Извршене су измене и допуне и у „Делу десет“-Повреда царинских прописа, тако да се  

најзначајније измене односе  на износе прописаних новчаних казни ( уведени фиксни износи или измене 

распона), увођење прекршајних налога, као и на увођење прекршајне одговорности предузетника и 

физичких лица у складу са Законом о прекршајима („Сл. гласник РС“ број 65/2013).  

У члану 292.-293.  је измењен распон у коме се може изрећи новчана казна за одговорно лице у 

правном лицу.  У члану 292. став 1. и члану 293. став 1. извршено је прецизирање учинилаца прекршаја 

тако што је уместо речи „лице“ наведено правно лице, предузетник  и физичко лице. 

Измењен је и члан 294. тако што је промењен минимални износ казне која износи 50.000 динара, 

и избрисана је тачка 12. у ставу 1. пошто је иста додата у члану 295. под тачком 7а. У ставу 1. члана 294. 

реч „ лице“  замењује се речју правно лице. У измењеном ставу 2. члана 294.  предвиђена је новчана 

казна предузетнику за  прекршаје  из става 1.  и то у износу од 10.000. динара до 300.000 динара. У  

додатом ставу 3. овог члана прописано је да ће се новчаном казном у износу од 10.000 динара до 

100.000 динара казнити физичко лице и одговорно лице у правном лицу, за прекршаје из става 1 . 

овог члана. 

Такође, измењен је и члан 295. на тај начин што се уводи фиксни износ казне за прекршаје из 

члана 295., односно за правно лице износи 100.000 динара, за физичко лице и одговорно лице у 

правном лицу 10.000 динара и за предузетнике 50.000 динара. Наведена измена извршена је због 

увођења прекршајног налога који се издаје када је за прекршај предвиђена новчана казна у фиксном 

износу. 

Мења се члан 296., на тај начин што је сада предвиђена блажа новчана казна за учиниоце 

прекршаја, под условом да царинска вредност робе која је предмет прекршаја не прелази износ од 1.000 

евра, у динарској противвредности прерачунато у складу са чл. 54. овог закона.  У ставу 1. прописана је 

новчана казна у износу од 40.000 динара за правно лице које изврши прекршај из чл. 294. и 295. овог 

закона. У ставу 2. наведеног члана  прописано је да ће се новчаном казном  у износу од 20.000 динара 

казнити предузетник за прекршаје из става 1. овог члана.  У ставу 3. прописана је одговорност физичког 

лица  и одговорног лица у правном лицу, који изврше прекршај из чл 294. овог закона, за које је 

прописана новчана казна у износу од 10.000 динара. 

Измена члана 297. није суштинске природе, већ је њом само извршена промена места чланова. 

Наиме, нови члан 297. је стари члан 296. који носи назив „Одговорност другог лица“ а који има у виду 

одговорност правног лица , предузетника, физичког лица  и одговорног лица у правном лицу. 

У циљу ускађивања Царинског закона са Законом о прекршајима брисан је члан 300. којим је 

била предвиђена могућност плаћања новчане казне у ратама.  

Извршена је измена у члану 302., по коме сада царински орган издаје прекршајни налог за 

прекршаје за које је прописана новчана казна у фиксном износу у складу са одредбама Закона о 

прекршајима, а за прекршаје за које се не издаје прекршајни налог, царински орган подноси захтев за 

покретање прекршајног поступка.    

Измена члана 303. је у циљу усклађивања  са Законом о прекршајима, а односи се на учиниоца 

прекршаја чије је боравиште ван царинског подручја Републике Србије, а  за које је у ситуацији када су 

испуњени сви услови за издавање прекршајног налога, одређено да се исти мора издати у року од 48 

сати. 
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Такође, брише се и члан 304. с обзиром да је чланом 258. Закона о прекршајима прописано да се 

жалба може изјавити против пресуде и решења прекршајног суда, али не и против прекршајног налога.   

 У циљу усклађивања Царинског закона са Законом о прекршајима измењен је члан 305. који 

између осталог прописује да се поступак за издавање прекршајног налога  не може покренути нити 

водити ако протекне три године од дана када је прекршај учињен, као и да се застаревање прекида 

сваком радњом надлежног органа која се предузима ради издавања прекршајног налога.     

 

(Акт Управе царина број 148-И-030-01-153/2015 од 24.03.2015. године) 

 


