
 

 

Увоз опреме која представља улог страног улагача. 

 

 Царински закон („Сл. гласник РС“, број 18/10, 111/12 и 29/2015) у делу -  роба на 

коју се не плаћају увозне дажбине, односно у члану 218. наведеног закона не садржи 

одредбу којом је и за опрему по основу улога страног лица, у складу са одредбама 

закона којим се уређује страно улагање, прописано ослобођење од плаћања увозних 

дажбина.  

  

С тим у вези, одредбом члана 14. став 1. Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, 

број 89/15), који је ступио на снагу 04.11.2015. године,  прописано је да је увоз опреме 

који представља улог страног улагача, у смислу овог закона, слободан и ослобођен од 

плаћања царина и других увозних дажбина, осим путничког моторног возила и аутомата 

за забаву и игре на срећу, под условом да је опрема коју улагач увози у складу са 

прописима којима се уређују здравље и безбедност грађана и заштите животне средине. 

 

 Према томе, у спровођењу поступка стављања у слободан промет опреме по 

основу улога страног лица,  примењиваће се одредбе Закона о улагањима и Уредбе о 

условима  и начинима привлачења улагања („Сл. гласник РС“, број  27/2016  ), која је 

ступила на снагу 12.03.2016. године, у даљем тексту Уредба. 

 

 Одредбом члана 2. тачка 16. Уредбе, прописано је да је опрема која се увози по 

основу улога страног улагача  опрема која није старија од три године, а коју страни 

улагач  увози и као свој улог у стварима  инвестира у привредно друштво. Изузетно, 

опрема коју велики привредни субјект увози по основу улога страног улагача, а који је 

корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја, мора бити нова. 

 

 Одредбом члана 28. Уредбе, прописано је да се ослобођење од царинских и 

других дажбина на увоз опреме из члана 2. тачка 16).  Уредбе, остварује : 

- у складу са правилима за доделу регионалне државне помоћи, за привредне 

субјекте који су корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја; 

- у складу са правилима за доделу de minimis државне помоћи, за привредне 

субјекте који нису корисници средстава по уговору о додели средстава 

подстицаја. 

Ослобођење од царинских и других дажбина на увоз опреме из члана 2. тачка 16) 

може се користити до висине уписаног  неновчаног страног улога  у привредно друштво 

уколико: 

1) укупна висина средстава подстицаја не прелази износ из члана 5. ст. 2. и 3. 

Уредбе, за привредне субјекте који су корисници средстава по уговору о додели 

средстава подстицаја; 

2) износ ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме из члана 2.  

тачка 16) не прелази горњу границу  de minimis државне помоћи у износу од 

23.000.000.00 динара по једном страном улагачу у било ком периоду у току три 

узаступне фискалне године, у складу са прописима којима се уређују правила за 

доделу државне помоћи. 

Право из ст. 1. и 2. члана 28. Уредбе може се остварити у року од: 

1) две године од дана регистрације оснивачког акта односно одлуке о повећању 

капитала за јавна акционарска друштва, у складу са законом којим се 

уређују  привредна друштва; 



 

 

2) пет година од дана регистрације оснивачког акта односно одлуке о повећању 

капитала за остала привредна друштва, у складу са заком којим се уређује 

правни положај привредних друштава. 

  

Одредбом члана 29. Уредбе,  прописан је  поступак за остваривање повластице где је 

наведено да: 

 Ради остваривања права на ослобођење од царинских и других дажбина на увоз 

опреме по основу улога страног улагача, корисник повластице царинском органу 

подноси: 

1) извод о регистрованим подацима о привредном субјекту уписаном у Регистар 

привредних субјеката о висини уписаног неновчаног улога страног улагача у 

капиталу привредног друштва, као и  датуму регистрације забележбе уговора или 

одлуке о  страном улагању; 

2) гарантни лист, другу одговарајућу документацију из које се може утврдити 

година производње и изјаву да је опрема нова односно да опрема која се увози 

није старија од три године; 

3) уговор о додели средстава подстицаја из чл. 22. и 23. Уредбе, уколико је 

корисник повластице и корисник средстава по уговору о додели средстава 

подстицаја; 

4) изјаву да није корисник de minimis државне помоћи, односно изјаву о оствареном 

износу de minimis државне помоћи у текућој години и у претходне две узастопне 

фискалне године, ако није корисник средстава по уговору о додели средстава 

подстицаја; 

5) изјаву да опрема која се увози служи за обављање делатости корисника 

повластице. 

 

Царински орган на основу поднетог захтева и приложених доказа доноси решење 

о ослобођењу од плаћања царинских и других дажбина на увоз опреме. 

Управа царина копију решења из става 2. овог члана доставља Министарству 

привреде без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења решења. 

 

Одредбом члана 30.  Уредбе, прописана је забрана отуђења где је наведено да се 

опрема из члана 28.  Уредбе не може се отуђити, дати другом на употребу или користити 

у друге сврхе у року од три године од дана стављања робе у слободан промет у складу са 

чланом 108. Царинског закона. 

Ако се опрема из члан 28. Уредбе, отуђи, да другом на употребу или користи у 

друге сврхе пре истека рока из става 1. члана 30. Уредбе, на ту опрему плаћају се увозне 

дажбине. Висина увозних дажбина се обрачунава према стању робе и по прописима који 

важе на дан подношења захтева за обрачун и плаћање увозних дажбина, односно на дан 

доношења решења о наплати увозних дажбина ако није поднет захтев за обрачун и 

плаћање увозних дажбина. 

 Опрема из члана 28. Уредбе која је стављена у слободан промет у складу са 

одредбама ове Уредбе остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад 

престану и услови због којих је опрема стављена у слободан промет без плаћања 

увозних дажбина, кад се опрема извезе или уништи или кад је допуштена употреба 

опреме у друге сврхе од оних које су  прописане овом уредбом, и када су увозне 

дажбине плаћене. 

 

Имајући у виду све напред наведено, царинарницама посебно скрећемо пажњу да 

су дужне да:  



 

 

 

1. код страног улагача који је корисник средстава подстицаја, прате да укупна висина 

средстава постицаја не прелази планирани износ ослобођења од царинских и других 

дажбина на увоз опреме из члана 2. тачка 16. Уредбе, који је одређен у Уговору о додели 

средстава подстицаја 

2.  код привредних субјеката који су корисници  de minimis државне помоћи, утврде да 

укупни износ ослобођења од царинских и других дажбина на увоз робе из члана 2. тачка 

16)  не прелази горњу границу de minimis државне помоћи у износу од 23.000.000.00 

динара по једном страном улагачу у државне помоћи у текућој години и у претходне две 

узастопне фискалне године,  у складу са прописима којима се уређују правила за доделу 

државне помоћи. 

3.  опрема коју велики привредни субјект увози по основу улога страног улагача, а који 

је  корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја, буде нова. 

 

Поред тога, ради правилне примене и ефикасног спровођења и праћења увоза 

опреме по основу страног улога обавештавамо вас и следеће: 

 

 Да би се омогућило вођење евиденције о извршеном увозу опреме по основу 

улога страног улагача, као и контрола искоришћености  ове повластице, увозник је 

дужан да поднесе Управи царина - Одељењу за царинске процедуре, извод о 

регистрованим подацима о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних 

субјеката о висини уписаног неновчаног улога страног улагача у капиталу привредног 

друштва, као и  датуму регистрације забележбе уговора или одлуке о  страном улагању и  

захтев за доделу евиденционог броја. Управа царина врши унос података из поменутог 

извода у ИСЦС и додељује евиденциони број који се, обавезно уноси у рубрику 39 ЈЦИ. 

 

 Након доделе евиденционог броја увозник надлежном царинском органу подноси 

захтев за ослобођење од царинских и других дажбина на увоз опреме страног улагача са 

документацијом која је наведена у члану 29. Уредбе. 

 

 На  основу поднетог захтева и приложених доказа надлежни царински орган 

проверава испуњеност услова након чега доноси решење о ослобођењу од царинских и 

других дажбина на увоз опреме страног улагача, при чему се као правни основ наводи 

члан 14. Закона о улагањима. Копију решења потребно је без одлагања а најкасније у 

року од 10 дана од дана доношења решења доставити Одељењу за царинске 

процедуре, којр ће  исто доставити надлежном Министарству привреде. 

 

 Приликом попуњавања ЈЦИ, поред шифре законског основа за ослобођење од 

плаћања увозних дажбина „16000“, која се уписује у рубрику 36 ЈЦИ, обавезно је и  

попуњавање рубрике 39 где се уписује и евиденциони број под којим је Управа царина 

евидентирала извод из регистра привредних субјеката о висини улога страног улагача. 

Такође у рубрици 8 (прималац робе) морају бити унети подаци о носиоцу права на 

ослобођење. 

   

 Поред тога, у рубрику 44 ЈЦИ уносиће се шифра „П01“  ( која је према 

Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и 

других образаца у царинском поступку прописана за спецификацију Министарства 

економије и регионалног развоја – улог страног лица) за извод из регистра привредних 

субјеката.  У рубрици 44 ЈЦИ уписује се И01- захтев за ослобођење од плаћања царине. 

 



 

 

 Кроз ИСЦС се врши контрола царинске вредности из рубрике 47 у 

наименовањима ЈЦИ у односу на вредност у валути из извoда из регистра привредних 

субјеката, при чему се евебнтуално врше и одговарајућа прерачунавања валута. Пошто 

се у тренутку обраде ЈЦИ кроз ИСЦС врши само контрола  и упоређивање вредности из 

конкретне ЈЦИ и вредности из извода из регистра привредних субјеката, да би се 

проверила искоришћеност регистрованог страног улога, надлежни царински орган који 

спроводи поступак дужан је да одмах изврши проверу искоришћености ове повластице 

на ХОСТ-у кроз опцију 02.04.33 (регулатива/инструменти ЦТ – упит/изв./ решења о 

царинском контигентима/улагачи).  

 

 Напомињемо да ће те о евентуалним изменама и допунама Правилника о облику, 

садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у 

царинском поступку бити благовремено обавештени. 

 

(Акт Управе царина број 148-I-030-01-97/3/2016 од 14.03.2016. године) 

 


