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Царински поступак у слободним зонама  
  

  

   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

  

Правни основ  

  

Поступање са робом при уносу и смештају у слободну зону и изношењу из 

слободне зоне, као и док је роба смештена у слободној зони, регулисано је:  

а) одредбама члана 191. до 206. Царинског закона ("Службени гласник РС", бр. 

18/10, 111/12, 29/15 и 108/16, у даљем тексту: Закон),  

б) одредбама члана 524. до 560. Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом (''Службени гласник РС'', бр. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16 и 10/17, у даљем 

тексту: Уредба),  

в) одредбама Закона о слободним зонама (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и 

г) одредбама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларација и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/15, 45/15, 

56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16 и 8/17, у даљем тексту: Правилник).  

Законом о слободним зонама утврђени су услови за одређивање подручја и рад 

слободне зоне, делатности које се могу обављати у слободној зони, услови за обављање 

тих делатности и услови за престанак рада слободне зоне, као и оснивање, правни статус 

и надлежност Управе за слободне зоне.  

Одредбом члана 191. Царинског закона прописано је да је слободна зона део 

царинског подручја Републике Србије или су то простори који се налазе на том подручју 

и одвојени су од осталог дела царинског подручја. У слободној зони се:  

а) за страну робу, са аспекта наплате увозних дажбина и примене мера трговинске 

политике сматра да није у царинском подручју Републике Србије, под условом да роба 

није стављена у слободан промет или да није стављена у други царински поступак или 

да се не користи или троши у слободној зони под другим условима, а не под условима 

који су утврђени царинским прописима;  

б) нa домаћу рoбу, на коју се у случају смештаја у слoбoдну зoну, када је то 

прeдвиђeнo прописима, примeњуjу мeрe које се примењују код извоза робе. 

    

Мере трговинске политике 

  

Мере трговинске политике се не примењују на робу која се уноси у слободну зону 

или док се роба налази у слободној зони, осим ако се та роба у слободној зони ставља у 

слободан промет.  

Приликом уношења стране робе у царинско подручје, ради смештаја у слободну 

зону, мере трговинске политике се примењују (нпр. увозна дозвола при уласку робе у 

царинско подручје).  

Мере трговинске политике се такође примењују приликом извоза робе, односно 

када се домаћа роба из слободне зоне извози из царинског подручја Републике Србије. 

Ова роба подлеже мерама царинског надзора.  
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Слободне зоне и царински надзор 

    

Подручје слободне зоне мора бити ограђено у складу са упутствима царинског 

органа, на начин који царинском органу омогућава спровођење царинског надзора и 

спречава непрописно уношење у слободну зону и изношење из слободне зоне било какве 

робе. Простор непосредно изван ограде мора омогућити адекватан царински надзор и 

том простору се може приступити уз сагласност царинског органа.  

За спровођење царинског надзора над слободном зоном и робом смештеној у 

слободној зони, месно је надлежан царински орган који је територијално надлежан с 

обзиром на место на коме се налази слободна зона (у даљем тексту: надзорни царински 

орган).  

Царински орган одређује место улаза и излаза за сваку слободну зону.  

Подручје слободне зоне и непосредан приступ тим просторима, укључујући и 

њихов улазни и излазни простор, под царинским су надзором, као и роба, превозна 

средства и лица која улазе у или напуштају то подручје.   

Царински орган може прегледати робу која улази, излази или остаје у слободној 

зони. За обављање прегледа, лице које одреди царински орган предаје том органу или 

му ставља на располагање, примерак превозне исправе који мора да прати робу која 

улази у или напушта слободну зону. Ако је потребно да се изврши преглед робе, роба се 

ставља на располагање царинском органу. 

Царински орган спроводи царинску контролу уношења или изношења робе 

повремено, у складу са критеријумима утврђеним системом за анализу и процену 

ризика, односно кад год посумња да се не поштују царински прописи о пословању у 

слободној зони.  

Приступ слободној зони може да се забрани лицима за које постоји сумња да се 

неће придржавати прописаних услова.   

  

КОРИСНИК СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 

  

Корисник слободне зоне може бити оснивач зоне, привредно друштво за 

управљање зоном, као и друга домаћа и страна правна и физичка лица, који обављају 

привредну делатност у слободној зони на основу уговора о коришћењу слободне зоне, 

закљученог са привредним друштвом за управљање зоном.  

Ако је корисник зоне страно лице, исто мора имати посредног заступника, који 

ће, у своје име и за његов рачун, пред царинским органима, обављати царинске радње и 

поступке предвиђене царинским прописима у вези са робом која се смешта у слободну 

зону.  

Привредно друштво за управљање зоном дужно је да обавести надзорни царински 

орган о сваком закљученом уговору о коришћењу слободне зоне, као и о сваком раскиду 

таквог уговора. Обавештење мора садржати назив слободне зоне, број и датум 

закљученог уговора, као и назив, идентификациони број и делатност корисника зоне.  

Привредно друштво за управљање зоном је дужно да води евиденцију свих 

уговора о корисницима у слободној зони, која у сваком моменту, за потребе контроле, 

треба бити на располагању надзорном и другим контролним царинским органима.  

У складу са Законом о слободним зонама корисник може у слободној зони 

обављати производњу и пружати услуге у складу са прописима, при чему се тим 

радњама не сме угрожавати животна средина, здравље људи, материјална добра и 
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безбедност земље. У зону се не може увозити, нити се из зоне може извозити роба чији 

је увоз, односно извоз забрањен.  

За изградњу објекта у слободној зони потребно је претходно одобрење царинског 

органа.   

Корисник зоне који престаје са пословањем у слободној зони или обављањем 

поједине делатности у слободној зони, мора одмах обавестити надзорни царински орган 

и поднети му коначне податке о евиденцији робе ради провере, те утврђивања царински 

дозвољеног поступања или употребе за преостале залихе робе.  

Корисник зоне је дужан да предузме потребне мере, како би обезбедио да 

запослени за обављање делатности у слободној зони поштују спровођење мера 

царинског надзора и провере.  

   

ОДОБРАВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О РОБИ У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ И ДРУГА 

ОДОБРЕЊА  

  

Евиденција о роби  

  

Корисник зоне мора, ради царинског надзора, на прописан начин да води 

евиденцију о уносу робе у слободну зону и изношењу робе из слободне зоне, као и о 

употреби и променама на роби.  

Подаци о роби уносе се у евиденцију чим роба уђе у просторије тих лица. 

Евиденција мора да омогући царинском органу да идентификује робу и мора да садржи 

податке о кретању робе.  

Ако се претовар робе обавља унутар слободне зоне, документа у вези са 

претоваром морају се дати на увид царинском органу. Краткотрајно смештање робе, због 

претовара, сматраће се саставним делом претовара.   

   

Захтев за одобравање евиденције о роби у слободној зони  

  

Корисник зоне је дужан да, пре почетка обављања делатности у слободној зони, 

надлежној царинарници поднесе захтев за одобравање облика и садржаја евиденције о 

страној роби у слободној зони. Уколико корисник у зону намерава уносити и домаћу 

робу, дужан је да поднесе и писани захтев за одобравање облика и садржаја евиденције 

о домаћој роби у слободној зони.  

Захтев за издавање одобрења о вођењу евиденције подноси се, у два примерка, 

царинском органу, према месту на ком се налази слободна зона.  

У захтеву корисник наводи детаљан опис делатности које намерава да обавља у 

слободној зони.  

Захтев мора да садржи следеће податке:  

а) детаљне податке о евиденцији која се води или ће се водити о роби,  

б) врсту и царински статус робе (домаћа/страна) која ће бити предмет наведених 

делатности,  

в) када је то могуће, царински поступак у оквиру кога ће се обављати те 

делатности,  

г) друге податке који су потребни царинском органу како би обезбедио правилну 

примену прописа о пословању у слободној зони, како би се омогућило спровођење 

царинског надзора над пословањем корисника у слободној зони.  
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Уз Захтев се прилаже уговор о коришћењу слободне зоне закључен са 

привредним друштвом за управљање зоном, у два примерка, у оригиналу или овереној 

копији.  

Обрасци Захтева за одобравање облика и садржаја вођења евиденције о роби у 

слободној зони дати су у прилозима овог Упутства и то:  

а) у Прилогу 1. - образац Захтева за одобравање облика и садржаја вођења 

евиденције о страној роби у слободној зони,  

б) у Прилогу 2. - образац Захтева за одобравање облика и садржаја вођења 

евиденције о домаћој роби у слободној зони.  

Корисник зоне је дужан да води евиденцију о роби у слободној зони која, сходно 

члану 541. Уредбе, мора садржати најмање следеће:  

а) податке о идентификационим бројевима, броју и врсти амбалаже, количини 

робе, уобичајеном комерцијалном опису (називу) робе, и по потреби и идентификациони 

знак контејнера;  

б) податке који омогућавају да се роба контролише у сваком тренутку, а посебно 

њена локација, царински дозвољено поступање или употреба која јој је одређена након 

смештаја у слободну зону или њен поновни улазак у преостали део царинског подручја 

Републике Србије;  

в) податке о превозној исправи која се користи при уношењу и изношењу робе;  

г) податке о царинском статусу робе  (да ли је страна или домаћа роба) и, када је 

то потребно, податке о потврди о царинском статусу робе која је стављена у слободан 

промет у зони;  

д) податке о уобичајеним поступцима с робом, којима је циљ очувати робу, 

побољшати њен изглед или припремити за тржиште, односно даљу продају; 

ђ) посебне ознаке за случај да је роба претходно била предметом обављања 

производних радњи у оквиру поступка активног оплемењивања или је била у поступку 

привременог увоза, ако се уносом робе у слободну зону завршава односни поступак, и 

то:  

- код активног оплемењивања по систему одлагања, сходно члану 316. Уредбе, за 

добијене производе или робу у непромењеном стању уписује се забелешка: "У-И роба", 

а уколико роба подлеже и примени посебних мера трговинске политике, поред ове 

ознаке уноси се и забелешка: "Трговинске мере",  

- код активног оплемењивања у систему повраћаја, сходно члану 317. Уредбе, за 

добијене производе ставља се забелешка: "У-И роба / систем повраћаја",  

- за привремени увоз, сходно члану 350. Уредбе, ставља се забелешка "ПУ роба";  

е) податке о роби која стављањем у слободан промет или стављањем у поступак 

привременог увоза не подлеже плаћању увозних дажбина нити мерама трговинске 

политике, а чија се употреба или намена морају проверавати (број ЈЦИ по ком је роба 

стављена у поступак).   

Надзорни царински орган може да одобри да се неки од наведених података не 

евидентирају, уколико нису неопходни за спровођење царинског надзора, односно када 

то не утиче на надзор или контролу над слободном зоном.  

Евиденција се води хронолошки, према подацима у исправама што прате робу 

при уношењу/изношењу робе у/из зоне.  

Надзорни царински орган може, за вођење евиденције у слободној зони, као 

евиденцију прихватити и евиденцију из књиговодства корисника зоне, ако таква 
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евиденција садржи све неопходне податке који у сваком тренутку омогућавају јасан увид 

у стварно стање робе.  

Уколико је ради специфичности царинских поступака који ће се обављати у 

слободној зони потребно унети више података у евиденцију, корисник је дужан исту 

допунити.  

Корисник зоне на исти начин мора водити и евиденцију о домаћој роби у 

слободној зони.  

Ако корисник зоне утврди да се стварно стање робе и стање у евиденцијама не 

слажу, дужан је да о томе без одлагања обавести надзорни царински орган.  

Ако надзорни царински орган утврди да је при томе настао царински дуг, дужан 

је предузети све потребне радње ради обрачуна и наплате истог.  

Корисник слободне зоне може робу коју је унео у слободну зону да уступи другом 

кориснику. Оба корисника ово уступање и преузимање робе морају да искажу у својим 

евиденцијама. Корисник, који уступа робу другом кориснику дужан је да о томе без 

одлагања обавести царински орган, уз подношење одговарајуће исправе (уговор, рачун 

и сл.).  

  

 Одобравање евиденције залиха у слободној зони  

  

По пријему захтева, надлежни царински орган којем је поднет захтев, исти 

доставља надзорном царинском органу на претходну проверу и мишљење у вези 

предложеног начина вођења евиденције.  

Ако надзорни царински орган, у претходној провери, утврди да предложени 

облик и начин вођења евиденције од стране корисника зоне, омогућава спровођење 

царинског надзора над уношењем у и изношењем робе из слободне зоне и пословањем 

корисника у зони, о томе у писаном облику доставља мишљење надлежном царинском 

органу којем је поднет захтев, који, након тога, доноси решење којим одобрава облик и 

садржај евиденције у слободној зони.  

  

Пример решења дат је у прилозима овог Упутства и то:  

а) у Прилогу 3. - за одобравање облика и садржаја евиденције за страну робу;  

б) у Прилогу 4. - за одобравање облика и садржаја евиденције за домаћу робу.  

  

Ако је корисник зоне страно лице, у решењу којим се одобрава облик и садржај 

евиденције о роби у слободној зони, обавезно се наводе и подаци о његовом посредном 

заступнику и врсти заступања.  

Царински орган ће одобрити вођење евиденције само оним лицима која нуде све 

потребне гаранције за пословање у слободној зони у складу са царинским прописима.  

   

Измене или допуне у вођењу евиденције залиха у слободној зони  

  

Корисник зоне по сопственој иницијативи или на захтев царинског органа може 

да захтева измене или допуне одобрења за вођење евиденције.  

Ако надзорни царински орган у обављању царинског надзора, утврди да 

одобрени начин вођења евиденције не омогућава или више не омогућава ефикасно 

спровођење мера царинског надзора над пословањем корисника у слободној зони, од 

корисника слободне зоне ће, писменим путем, затражити да у року одређеном му према 
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околностима случаја, предложи одговарајуће измене или допуне у начину вођења 

евиденције. Након тога, достављене измене и допуне евиденције о роби надзорни 

царински орган доставља надлежном царинском органу на даљи поступак ради 

одговарајуће измене или допуне решења о одобравању облика и садржаја евиденције у 

слободној зони.  

Ако корисник у одређеном року не предложи одговарајуће измене или допуне у 

начину вођења евиденције или ако надзорни царински орган у више пута утврди веће 

неправилности у начину вођења евиденције, односно ако утврди мањак или нестанак 

робе на коју се односи евиденција, царински орган ће поништити одобрење о вођењу 

евиденције.  

У случају поништавања одобрења о вођењу евиденције корисник не може више 

обављати делатности на које се односи поништена одобрена евиденција. Постојеће 

залихе робе се третирају као да је роба унета или поновно унета у царинско подручје 

Републике Србије и корисник зоне мора одредити тој роби царински дозвољено 

поступање или употребу у року одређеном у решењу којим се поништава одобрена 

евиденција.  

Поступак за измену, допуну или поништење решења о одобравању облика и 

садржаја евиденције залиха робе у слободној зони може покренути и корисник зоне. По 

службеној дужности, тај поступак, осим надзорног царинског органа, може покренути и 

други контролни царински орган.  

На наведени начин ће се поступити и у ситуацији када царински орган утврди 

друга тежа или понављајућа кршења царинских прописа.  

Корисник зоне који престаје с пословањем или обављањем поједине делатности 

у слободној зони дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, обавести 

надлежни царински орган и преда му коначне податке о евиденцији робе ради провере.  

  

УНОС И СМЕШТАЈ РОБЕ У СЛОБОДНУ ЗОНУ  

   

Смештај робе у слободну зону  

  

Ако се у слободну зону смешта роба која по својој природи представља опасност 

или може штетити другој роби или за коју је из неких других разлога, потребно 

обезбедити посебне услове, надзорни царински орган може захтевати њен смештај у 

просторије које су специјално опремљене за њен смештај.  

Царински надзор над робом која се уноси у слободну зону и износи из слободне 

зоне врши се на основу података о кориснику зоне, врсти и количини робе и броју 

колета.  

Сва роба која се уноси у слободну зону и износи из слободне зоне мора се 

пријавити надзорном царинском органу, који проверава поднете исправе и превозно 

средство, те задужује унос робе у слободну зону, односно раздужује износ робе из зоне. 

Надзорни царински орган може, према његовој процени и анализи ризика, да изврши и 

преглед робе.  

У складу са чланом 195. став 2. Закона, роба која се уноси у слободну зону се 

допрема царинском органу и подлеже прописаним царинским формалностима само у 

случају:  

1) када је била стављена у царински поступак који се окончава приликом њеног 

уласка у слободну зону. У овом случају се подносе и одговарајуће исправе заједно са 
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робом и сходно се примењују поједностављења за завршетак појединачног царинског 

поступка. Ако се поступак активног оплемењивања или привременог увоза за добијене 

производе, односно привремено увезену робу, завршава транзитним поступком, након 

кога следи уношење робе у слободну зону с намером накнадног извоза из царинског 

подручја Републике Србије, царински орган проверава да ли су подаци о роби која 

стављањем у слободан промет или стављањем у поступак привременог увоза не подлеже 

плаћању увозних дажбина нити мерама трговинске политике, а чија се употреба или 

намена морају проверавати кроз евиденцију;  

2) да је смештена у слободну зону на основу одлуке царинског органа да се за ту 

робу одобри повраћај или отпуст царинског дуга;  

3) домаће робе, на коју се у случају смештаја у слoбoдну зoну, када је то 

прeдвиђeнo прописима, примeњуjу мeрe које се примењују код извоза робе; 

4) када улази у слободну зону директно из подручја које није царинско подручје 

Републике Србије. 

Царински орган може затражити да се приликом уношења у слободну зону 

пријави роба за коју постоји обавеза плаћања извозних дажбина или на коју се односе 

друге мере трговинске политике, пре свега ако није могуће на други начин осигурати 

надзор у погледу поштовања прописа о плаћању извозних дажбина, односно о другим 

мерама трговинске политике.  

Смештај робе у слободној зони није временски ограничен. За домаћу робу која је 

обухваћена посебним мерама пољопривредне политике, а на коју се смештајем у 

слободну зону примењују мере које се примењују код извоза робе, могу се прописати 

посебни рокови смештаја. 

На увоз робе намењене обављању делатности и изградњи објеката у зони не врши 

се обрачун и наплата царине и других увозних дажбина.  

У слободну зону може се унети и смештати страна роба и домаћа роба.  

  

Унос и смештај  стране робе у слободну зону  

  

Страна роба намењена уносу у слободну зону ставља се у поступак транзита у 

отпремној царинарници на основу транзитне декларације или карнета ТИР, када се роба 

превози уз примену те исправе, или карнета АТА, када се исти користи као исправа у 

поступку транзита. Страна роба се уноси и смешта у слободну зону на основу царинске 

декларације која се користи за унос робе у слободну зону (Ц7), која се попуњава у складу 

са Прилогом 5, део IV. Правилника.  

Декларант има право избора да након окончања транзитног поступка, за робу 

допремљену царинском органу поднесе декларацију за стављање робе у царински 

поступак или привремени смештај. Над робом која се допреми царинском органу, који 

врши надзор над слободном зоном, може се спровести привремени смештај док јој се не 

одреди царински дозвољено поступање или употреба, у складу са одребама чл. 75. до 78. 

Закона. Имајући у виду специфичност слободне зоне, да је пословање у слободној зони 

строго регулисано, да се у истој налазе царински органи, да се у слободну зону не може 

унети или изнети роба без одобрења царинског органа и да су корисници дужни да на 

прописан начин воде евиденцију о роби у зони, царински орган може, за привремени 

смештај, прихватити употребу комерцијалних и транспортних исправа уместо обрасца 

сажете декларације, уз испуњење свих услова неопходних за идентификацију робе, 
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рокове привременог смештаја, кретање и количину робе, царински дозвољено 

поступање или употребу која јој је одређена након привременог смештаја и др.  

У случају кад се уносом у слободну зону завршавају поступци активног 

оплемењивања или привременог увоза, у декларацију и у евиденцију робе обавезно 

морају бити унете и одговарајуће ознаке зависно од ситуације ("У-И роба", "Трговинске 

мере", "У-И роба/систем повраћаја" или "ПУ роба"), ради праћења кретања робе и 

евентуалне наплате царинског дуга, односно ради примене члана 156. Закона, којим су 

прописани услови и начин повраћаја или отпуста увозних дажбина. Ове забелешке се 

стављају због тога што стављањем у зону предметна роба није извезена из царинског 

подручја. Уколико се роба, која је била у поступку активног оплемењивања у систему 

одлагања или поступку привременог увоза унесе на преостало подручје Републике 

Србије, иста ће подлегати наплати царинског дуга и камата, обрачунатим како је 

предвиђено за припадајући поступак. Ако се на преостало подручје Републике Србије 

уноси роба која је била у поступку активног оплемењивања у систему повраћаја, плаћена 

царина се неће вратити, а уколико је повраћај обављен, исти се мора наплатити у износу 

(вредности) повраћаја.   

  

 Унос и смештај домаће робе у слободну зону  

  

Домаћа роба се уноси и смешта у слободну зону на основу:  

1) фактуре, када се у слободну зону смешта домаћа роба коју корисник зоне 

купује на осталом делу царинског подручја Републике Србије од другог лица;   

2) отпремнице, када корисник зоне смешта у слободну зону властиту робу са 

осталог дела царинског подручја Републике Србије; 

3) царинске декларације за унос робе у слободну зону, ако се у зону уноси домаћа 

намењена извозу која смештајем у слободну зону испуњава услове предвиђене посебним 

прописима (роба за коју су прописани извозни подстицаји). Ова роба се мора, у складу 

са чланом 549. Уредбе, декларисати за извоз и извести у року од 3 месеца од дана уноса 

у слободну зону.  

Домаћа роба из тачака 1) и 2) може се унети у слободну зону ради употребе у 

производним процесима, као и ради потрошње у зони (прехрамбени артикли, 

канцеларијски материјал и сл.).   

Рачун, односно отпремница на основу којих се домаћа роба уноси у слободну 

зону подноси се у 2 примерка и мора да садржи све податке који су неопходни за  

евиденцију о роби у слободној зони. Надлежни царински службеник, на приложени 

документ, уписује датум уноса у слободну зону, што оверава својим потписом (уз 

навођење службене шифре) и службеним печатом. Након овере царински службеник 

један примерак исправе задржава за службену евиденцију и одлаже га у посебан 

регистратор према датуму овере, а други враћа декларанту, односно његовом 

заступнику. Ова овера служи пореском обвезнику као доказ да је роба унета у слободну 

зону.  

Домаћа роба која није намењена производњи и потрошњи у зони може се 

складиштити у слободној зони само ако се тиме не отежава царински надзор над 

пословањем у слободној зони и ако је то одобрено решењем о одобравању евиденције о 

роби.  
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Унос домаће робе намењене извозу  

  

 Домаћа роба намењена извозу може се унети у слободну зону само изузетно, 

пошто је основно правило да се роба намењена извозу треба извозно оцаринити и 

извести из царинског подручја Републике Србије, при чему је извоз завршен кад роба 

физички напусти царинско подручје Републике Србије. Уносом у зону робе намењене 

извозу, није извршен извоз пошто је простор слободне зоне део подручја Републике 

Србије. Међутим, у слободну зону се може унети роба намењена извозу за коју постоје 

посебни прописи на основу њеног смештаја у зону и на исту се примењују сви прописи 

и мере које би се примениле када би се та роба извозила у уобичајеном поступку извоза. 

У слободну зону се може унети и сместити она роба за коју се након извоза могу 

користити различите извозне подстицајне мере (субвенције). За ту робу се извозне 

подстицајне мере могу користити и уносом те робе у слободну зону, односно и пре него 

што се роба извезе, тј. пре него што напусти подручје Републике Србије.  

Роба намењена извозу уноси се у слободну зону подношењем царинске 

декларације за унос робе у слободну зону (врста исправе Ц7 – унос робе у слободну зону, 

са шифром поступка ''76''), при чему се у другу поделу рубрике 37 уноси шифра ''23'' за 

национални поступак из Кодекса шифара за попуњавање исправа у царинском поступку. 

Ова роба се мора одмах унети у евиденцију корисника зоне, где се поред осталих 

потребних података уписује и датум уноса у зону, као и податак о царинској декларацији 

по којој је роба унета у зону. Овај датум је потребно унети пошто се роба намењена 

извозу мора извести у року од три месеца од дана уноса. Приликом извоза робе из 

слободне зоне подноси се ЈЦИ за поступак извоза, која се попуњава у складу са 

Прилогом 5, део III. Правилника. Уз извозну декларацију морају бити приложене све 

исправе које су потребне за извоз те робе.   

Уколико се роба не извезе у прописаном року од 3 месеца, а подстицајне мере су 

искоришћене, остварени подстицај се мора вратити.  

Уколико се у слободну зону смешта домаћа роба која подлеже плаћању извозне 

царине надлежни царински орган ће захтевати да се та роба посебно евидентира.  

За домаћу робу из члана 191. став 1. тачка 2) Царинског закона која подлеже 

мерама пољопривредне политике, која је смештена у слободну зону или слободно 

складиште, одређује се поступање или употреба који су предвиђени прописима према 

којима је та роба, због смештаја у слободну зону или слободно складиште, погодна за 

примену мера које се примењују при извозу такве робе. 

Ако се поменута роба врати у остали део царинског подручја Републике Србије, 

или ако у року прописаном у складу са чланом 196. став 2. Закона, није одобрено неко 

од дозвољених поступања или употребе, царински орган ће предузети мере у складу са 

прописима који се односе на непоштовање одређеног поступања или употребе.   

  

Потврда о уносу робе у слободну зону  

  

Ако се на основу уноса робе у слободну зону може захтевати повраћај плаћеног 

царинског дуга или отпуст од наплате још неплаћеног царинског дуга, или ако се на 

основу уноса у слободну зону домаће робе намењене извозу могу захтевати погодности 

које се везују за ту робу, надзорни царински орган ће, на захтев корисника зоне, 

потврдити унос робе (што није потврда иступа робе из царинског подручја Републике 

Србије), забелешком на полеђини поднете декларације по којој се роба смешта у 
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слободну зону (нпр. ''Унос у слободну зону'', број и датум из контролника, службена 

шифра и потпис царинског службеника и овера службеним печатом).  

   

Потврда о царинском статусу робе  

    

Када се роба уноси или враћа са подручја слободне зоне у други део царинског 

подручја Републике Србије, а на захтев заинтересованог лица, царински орган ће 

потврдити да ли је роба која је смештена у слободну зону домаћа или страна роба. 

Корисник слободне зоне доказује статус домаће робе ако је страна роба стављена у 

слободан промет у зони, као и када је у слободан промет у зони стављена роба након 

поступка активног оплемењивања или поступка прераде под царинском контролом.  

Када се не може доказати  статус робе као домаће робе или стране робе, роба ће 

се сматрати:  

а) домаћом робом у сврху плаћања извозних дажбина, добијања извозних дозвола 

(сертификата) и примене прописаних трговинских мера код извоза;  

б) страном робом у свим другим случајевима.  

   

ПОСТУПАЊЕ СА РОБОМ У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ  

  

Услови за обављање привредне делатности у слободној зони  

  

Царински орган мора бити унапред обавештен о обављању привредних 

делатности у слободној зони, које се обављају под царинским надзором, под условима 

који су прописани законом.  

У зависности од врсте робе или захтева царинског надзора, царински орган може 

да уведе мере забране или ограничења у вези са обављањем привредне делатности у 

слободној зони.  

Царински орган одобрава обављање привредне делатности у слободној зони 

лицима која пруже неопходне гаранције да је омогућено спровођење царинског надзора 

и контроле.  

   

Поступање са робом у слободној зони  

  

Док се налази у слободној зони страна роба може да се:  

а) стави у слободан промет под условима који су прописани за тај поступак и у 

складу са одредбама члана 203. Закона, којим је прописан начин утврђивања царинске 

вредности и обрачун царинског дуга;  

б) подвргне уобичајеним облицима поступања које се обавља ради очувања робе, 

побољшања њеног изгледа или квалитета, односно припреме за тржиште или даљу 

продају, без посебног одобрења;  

в) стави у поступак активног оплемењивања, према условима који су прописани 

за тај поступак;  

г) стави у поступак прераде под царинском контролом, према условима који су 

прописани за тај поступак;  

д) стави у поступак привременог увоза, према условима прописаним за тај 

поступак;  

ђ) уступи у корист државе у складу са чланом 209. Закона;   
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е) уништи, под условом да одговорно лице пружи надзорном царинском органу 

све неопходне податке о роби.  

У случају да је роба стављена у поступак активног оплемењивања, прераде под 

царинском контролом или поступак привременог увоза, надзорни царински орган може, 

имајући у виду услове за рад и спровођење мера царинског надзора у слободним зонама, 

ако је потребно, тим условима прилагодити мере контроле.  

Свако поступање са робом у слободној зони, корисник зоне мора, без одлагања, 

унети у одобрену евиденцију о роби из које мора бити препознатљив поступак у вези са 

робом. Евиденција корисника мора одговарати стварном стању робе.  

Надзорни царински орган обавља царински надзор и контролу у зони и у 

одобреној евиденцији, сходно његовој анализи и процени ризика, односно када год 

обављање тих радњи сматра потребним.  

     

Стављање робе у слободан промет  

  

Ако се страна роба, унета или смештена у слободну зону, ставља у слободан 

промет под условима прописаним за тај поступак, она може бити ослобођена од плаћања 

царинских и других увозних дажбина, у складу са чл. 19. Закона о слободним зонама 

(шифра основа за ослобођење у Прилогу 8. у делу XV. Правилника „19000“). Роба која 

је стављена у слободан промет по повластици из чл. 19. Закона о слободним зонама, 

мора се користити за обављање делатности и изградњу објеката у слободној зони. У 

складу са чл. 108. Закона, роба која се ставља у слободан промет без плаћања увозних 

дажбина, због своје употребе у одређене сврхе, остаје под царинским надзором све док 

постоје услови због којег увозне дажбине нису плаћене. Уколико се роба која је пуштена 

у слободан промет уз примену наведене повластице не користи у слободној зони, већ у 

делу царинског подручја Републике Србије која није царинска зона или се износи из 

слободне зоне, донеће се решење којим се укида решење о ослобођењу од плаћања 

царине и других увозних дажбина због тога што услов за доношење одлуке о ослобођењу 

више није испуњен. Истовремено ће се одлучити  о плаћању царинског дуга, уз сходну 

примену чл. 21. и 29. Закона о слободним зонама. Изузетак од овог правила је када се 

роба износи из зоне ради обављања производних радњи изван зоне. 

  

Поступак активног оплемењивања у слободној зони  

  

Корисник зоне који намерава да обавља активно оплемењивање у слободној зони 

у систему одлагања (или организује извођење активног оплемењивања), мора 

претходно, пре отпочињања производних радњи, од надлежног царинског органа добити 

одобрење за активно оплемењивање.  

Поступак активног оплемењивања у слободној зони у свему се једнако одвија као 

да се спроводи у другом делу царинског подручја Републике Србије.   

Поступак активног оплемењивања у слободној зони може почети тако што се 

роба декларише на основу књиговодствених исправа (евиденција корисника зоне). То 

значи да после доношења одобрења за поступак активног оплемењивања није потребно 

подносити декларацију (Ц5) за тај поступак, већ се за праћење овог поступка користи 

одобрена евиденција корисника зоне. Број одобрења се уноси у поменуту евиденцију као 

и у Ц7 по којој се роба уноси у слободну зону.  
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Царински орган неће одобрити коришћење наведеног поједностављења ако 

корисник зоне не пружи потребне гаранције за правилно спровођење поступка.  

Царински орган може одбити издавање одобрења и лицима, која обављају 

производне операције у оквиру поступка активног оплемењивања или прераде под 

царинском контролом само повремено.  

Изузетно, корисник може тражити да се примени уобичајени поступак за почетак 

поступка активног оплемењивања.   

Без обзира да ли се роба ставља у поступак активног оплемењивања на основу 

књиговодствене исправе или у редовном поступку, пре отпочињања овог поступка треба 

прибавити одобрење надлежне царинарнице.  

 Корисник зоне обавезан је да води евиденцију о поступку активног 

оплемењивања. Царински орган може одобрити да се за потребе евиденције користи 

постојеће књиговодство корисника одобрења, ако садржи све потребне податке.  

Ова евиденција треба да садржи следеће податке и омогући надзор над 

поступком:  

- податке из декларација којима се роба ставља у царински поступак;  

- податке из декларација којима се роби одређује царински дозвољено поступање 

или употреба ради завршетка поступка; 

- датум и одговарајуће податке о другим царинским исправама и свим другим 

исправама које се односе на почетак и завршетак поступка;  

- врсту производних радњи, врсту руковања или привремене употребе;  

- норматив употребе или, по потреби, методу за његов обрачун;  

- податке који омогућавају праћење робе, укључујући место где се налази и 

податке о било којем премештању; 

- трговачки или технички опис потребан за утврђивање истоветности робе и   

- податке који омогућавају праћење кретања у поступку активног оплемењивања 

који се спроводи уз употребу еквивалентне робе.  

Царински орган може да одобри да се неки од ових података не евидентирају, ако 

то нема штетан утицај за спровођење контроле или надзора поступка за робу која се 

прерађује или употребљава.  

Евиденција мора да садржи и податке о одобрењу.   

Када се у поступак активног оплемењивања ставља роба која се већ налази у 

слободној зони и за коју се води евиденција која је предвиђена за слободне зоне, та 

евиденција ће се сматрати одговарајућом уколико садржи све податке потребне за 

поступак активног оплемењивања, као и уколико омогућује царинарници спровођење 

мера надзора над тим целокупним поступком.  

У одобрену евиденцију робе у слободној зони, потребно је уписати напомену да 

је роба због почетка поступка активног оплемењивања уписана у одговарајућу 

евиденцију тог поступка.  

У складу са чланом 556. Уредбе поступак активног оплемењивања завршава се 

уписом те робе у евиденцију о роби у слободној зони у коју је потребно унети напомену 

„У-И роба“, као и „Трговинске мере“, ако роба подлеже и примени посебних мера 

трговинске политике.  

Упис у евиденцију поступка активног оплемењивања мора омогућити царинском 

органу да у свако доба провери тачно стање робе или производа, за коју је у слободној 

зони започет тај поступак.  
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 Када се роба која је предмет повластице из чл. 19. Закона о слободним зонама 

користи у поступку активног оплемењивања у слободној зони, разликујемо 2 ситуације: 

ситуација када се производ, који је у слободној зони добијен у поступку активног 

оплемењивања, стави у царински поступак пуштања робе у слободан промет и ситуација 

када се износи са царинског подручја Републике Србије. 

А) У случају када се роба, која је у слободној зони добијена у поступку активног 

оплемењивања у систему одлагања, а у коју је уграђена роба која је била предмет 

повластице из чл. 19. Закона о слободним зонама, уноси у остали део царинског подручја 

Републике Србије, спровешће се царински поступак пуштања робе у слободан промет, а 

износ царинског дуга утврдиће се у складу са чл. 203. ст. 2. Закона, обзиром да се 

предметна роба више не користи у слободној зони. 

Б) У случају када се производ који је у слободној зони добијен у поступку 

активног оплемењивања, а у који је уграђена роба која је била предмет повластице из чл. 

19. Закона о слободним зонама, износи са царинског подручја Републике Србије, а 

учесник у поступку жели да му се изда уверење о пореклу робе за извоз по 

преференцијалном режиму у складу са споразумима о слободној трговини, на робу која 

је предмет  повластице из чл. 19. Закона о слободним зонама која нема преференцијално 

порекло, наплатиће се царина и друге увозне дажбине у складу са чл. 14. Регионалне 

Конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу робе, 

којим је прописано да материјали без порекла који се користе у производњи производа 

са пореклом, а за које је доказ о пореклу издат, неће бити предмет повраћаја или 

ослобођења од плаћања царине било које врсте.  

  

Обављање дела производних радњи изван зоне  

    

Ако ће корисник зоне део производних радњи у оквиру поступка активног 

оплемењивања обављати унутар слободне зоне, а део у другом делу царинског подручја 

Републике Србије или у другој слободној зони, у том случају потребно је поднети захтев 

и донети одобрење за целокупан поступак активног оплемењивања. Ово одобрење мора 

да садржи све производне радње потребне за израду добијених производа у зони и на 

другом делу царинског подручја, као и податке о корисницима (привредним 

друштвима), који ће изводити поједине фазе поступка. У овом случају, одобрењем за 

активно оплемењивање треба бити одређена обавеза корисника зоне, као носиоца тог 

одобрења, да води евиденцију о кретању те робе, што укључује и евидентирање преноса 

робе између корисника у оквиру једног одобрења, на начин који омогућава надзор и 

праћење привременог изношења из слободне зоне и враћања робе у слободну зону.  

Корисник зоне је дужан да положи инструмент обезбеђења којим се обезбеђује 

царински дуг који би могао настати приликом привременог изношења стране робе из 

слободне зоне.   

По добијању одобрења за поступак активног оплемењивања, приликом изношења 

робе из слободне зоне на други део царинског подручја, корисник надлежном царинском 

органу подноси захтев за привремено изношење робе из слободне зоне ради обављања 

појединих фаза производње. По добијању одобрења за привремено изношење, корисник 

слободне зоне привремено износи робу Декларацијом за привремено изношење робе из 

слободне зоне (Прилог 5) која се подноси у два примерка, од којих се један враћа 

кориснику, а други задржава надлежни царински орган, који о привременом изношењу 

робе води посебну евиденцију у Контролнику робе која се привремено износи из 
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слободне зоне (Прилог 6). Приликом враћања, односно поновног уноса добијених 

производа у слободну зону, уз фактуру, односно други комерцијални документ, подноси 

се оверени примерак Декларације за привремено изношење робе из слободне зоне који 

је пратио робу приликом изношења. Уносом добијених производа у зону потребно је 

раздужити евиденцију о привременом изношењу из слободне зоне.  

Док се не створе неопходни информатички услови, надлежна царинска испостава 

ће ручно водити и обрађивати поменути контролник и декларацију.  

Корисник слободне зоне може из оправданих разлога сукцесивно враћати у 

слободну зону дорађене производе на основу фактуре или друге комерцијалне исправе 

испостављене од привредног друштва које је вршило дораду ван слободне зоне. У том 

случају се на свакој фактури или другој комерцијалној исправи којом се роба враћа у 

слободну зону уноси број Декларације за привремено изношење робе из слободне зоне, 

на основу које је роба привремено изнета из слободне зоне. Корисници слободне зоне су 

дужни да воде евиденцију о сукцесивном враћању привремено изнесене робе. Код 

последњег у низу сукцесивног враћања корисник је дужан да уз фактуру, односно 

комерцијалну исправу приложи и оверену копију обрасца Декларације за привремено 

изношење робе из слободне зоне и спецификацију робе која је сукцесивно враћана по 

том обрасцу декларације ради целовитог салдирања привременог изношења и враћања 

робе, односно раздужења предметног обрасца декларације у Контролнику робе која се 

привремено износи из слободне зоне.   

У случају кад корисник зоне привремено износи робу из зоне на други део 

територије Републике Србије ради испитивања, атестирања и маркетиншког 

презентирања поступиће се на објашњени начин за случај кад се из слободне зоне на 

други део територије Републике Србије износи роба ради обављања дела производних 

радњи.   

  

Остали царински поступци у слободној зони  

  

Корисник зоне који намерава да обавља поступак прераде под царинском 

контролом у зони, мора претходно (пре отпочињања производних радњи) од надлежног 

царинског органа исходити одобрење за поступак прераде под царинском контролом. 

Поступак прераде под царинском контролом у слободној зони у свему се једнако одвија 

као да се спроводи у другом делу царинског подручја Републике Србије.   

Поступак привременог увоза у слободној зони, било уз потпуно или делимично 

ослобађање од плаћања увозних дажбина, у свему се једнако одвија као да се спроводи 

у другом делу царинског подручја Републике Србије.  

   

Уобичајени облици поступања са робом  

  

Страна роба која је смештена у слободној зони, може без посебног одобрења 

надлежног царинског органа, проћи уобичајене облике поступања из Прилога 24 

Уредбе, који су неопходни за очување робе, побољшање њеног изгледа или тржишног 

квалитета или да се припреми за тржиште или даљу продају. Корисник зоне, треба пре 

вршења одобреног уобичајеног облика поступања о томе писмено обавестити надзорни 

царински орган.   

Уколико одобрење за обављање уобичајених облика поступања са робом није 

садржано у самом одобрењу за одобравање облика и садржаја евиденције залиха стране 
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робе, корисник зоне може надзорном царинском органу поднети захтев у писаном 

облику за свако појединачно намеравано вршење уобичајених облика поступања. 

Обавештење или Захтев корисника зоне за вршење уобичајених облика 

поступања са робом у слободној зони мора садржати најмање податке о: кориснику зоне, 

исправи на основу које је односна роба смештена у слободну зону, врсти (опис), 

количини и царинској вредности робе, која се подвргава уобичајеним облицима 

поступања који ће се вршити над робом, датуму или периоду вршења.  

Домаћа роба намењена извозу која је обухваћена посебним мерама 

пољопривредне политике може се у слободној зони подвргнути само таквим облицима 

поступања који су за ту робу изричито дозвољени. Та поступања могу се предузимати 

без посебног одобрења.  

   

Уступање и уништење робе смештене у слободну зону  

  

Код уступања у корист државе и уништења стране робе која је смештена у 

слободну зону, примењују се правила као када се наведена царински одобрена 

поступања или употреба спроводе у другом делу царинског подручја Републике Србије.  

  

Гаранција за обезбеђивање наплате царинског дуга  

  

С обзиром да је пословање у слободној зони строго регулисано, поштовање 

одредби царинских прописа и Закона о слободним зонама требало би да омогући да се 

одвија без потребе полагања обезбеђења од стране лица која у зони обављају делатност. 

У сваком случају, царински орган у складу са чл. 226. Закона може, ако према 

царинским прописима полагање обезбеђења није обавезно, да захтева полагање ако 

оцени да није сигурно да ће плаћање царинског дуга или царинског дуга који би 

могао настати, бити благовремено извршено. 

Царински орган ће ценити целисходност полагања обезбеђења за наплату 

царинског дуга, посебно имајући у виду акцизну и другу робу високог ризика, као и робу 

која се складишти у слободној зони, а која не служи производним делатностима које се 

у слободној зони обављају, нити служи за изградњу објеката у слободној зони. 

Полагање обезбеђења за наплату царинског дуга у слободној зони, царински 

орган ће захтевати кад се страна роба привремено износи из слободне зоне. 

   

ИЗНОШЕЊЕ РОБЕ ИЗ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ  

   

Корисник зоне је дужан, без одлагања, податке о роби коју износи из слободне 

зоне, односно из простора где обавља делатност везану за ту робу, унети у одобрену 

евиденцију.  

Роба која напушта слободну зону може да буде:  

1) извезена или поново извезена из царинског подручја Републике Србије или  

2) унета у други део царинског подручја Републике Србије.  

У обе ситуације подноси се царинска декларација за одређени царински поступак.  

Ако се роба износи из слободне зоне ради извоза или поновног извоза, подноси 

се:  

а) извозна царинска декларација Ц1, када се извози домаћа роба из слободне зоне;   
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б) извозна декларација Ц3, ако се поново извози роба којом се раздужује 

одговарајући царински поступак са економским дејством обављен у слободној зони;  

в) извозна декларација Ц3, када се поново извози или извози роба која је била 

стављена у одговарајући царински поступак с економским дејством, који је обављен у 

другом делу царинског подручја Републике Србије, а која је након тог поступка, ради 

њеног накнадног поновног извоза или извоза, била смештена у слободној зони. 

Декларација за поновни извоз се подноси и у ситуацији ако домаћи корисник зоне извози 

страну робу која је била смештена у слободној зони (поступак реекспорта).   

г) транзитна декларација ако страни корисник зоне страну робу, која није била 

стављена у неки од царинских поступака, износи из слободне зоне ради износа исте из 

царинског подручја Републике Србије.  

Када роба напушта царинско подручје Републике Србије из слободне зоне, 

царински орган контролише примену одредаба које се односе на извоз, пасивно 

оплемењивање, поновни извоз, поступке с одлагањем или поступак унутрашњег 

транзита, као и примену одредаба које се односе на робу која напушта царинско подручје 

Републике Србије.  

Страна роба која је унета из слободне зоне у други део царинског подручја 

Републике Србије може се, уз подношење прописане декларације:  

а) ставити у слободан промет; 

б) ставити у поступак активног оплемењивања;  

в) ставити у поступак прераде под царинском контролом;  

г) ставити у поступак привременог увоза;  

д) ставити у поступак царинског складиштења;  

ђ) ставити у поступак транзита;  

е) уступити у корист државе;  

ж) уништити под царинским надзором.  

Ако се из слободне зоне на други део царинског подручја износи домаћа роба која 

је била смештена у слободну зону, подноси се фактура (ако корисник зоне продаје робу 

купцу на преосталом подручју Републике Србије), односно отпремница (уколико се 

износи властита роба) и иста се евидентира, као поврат домаће робе.   

У случају ако се из слободне зоне у други део царинског подручја износи домаћа 

роба која је била намењена извозу, а где поступак извоза није извршен, потребно је 

поништити извозну декларацију (уколико је била поднета), као и све финансијске и 

друге погодности које је корисник слободне зоне добио смештајем те робе у слободну 

зону. Уколико извозна декларација није била поднета, потребно је раздужити 

декларацију (Ц7) по којој је извршен унос ове робе у слободну зону.  

   

Изношење робе из слободне зоне ради упућивања у другу зону или другу 

унутрашњу царинску испоставу 

  

Страна роба смештена у слободну зону може се:  

а) упутити у другу слободну зону, у ком случају се роба упућује и смешта у другу 

слободну зону транзитном декларацијом или  

б) упутити, по транзитној декларацији, надлежној царинској испостави ради 

спровођења одговарајућег царинског поступка у који се роба намерава ставити. У 

царинској испостави којој је роба упућена подноси се декларација за захтевани царински 

поступак, уз примену прописа за односни поступак.     
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ЦАРИНСКИ ДУГ У ВЕЗИ СА РОБОМ У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ  

  

Царински дуг који настаје прихватањем декларације за пуштање у слободан 

промет  

  

За страну робу која подлеже плаћању увозних дажбина, а која се, након смештаја 

у слободној  зони, ставља у слободан промет или у поступак привременог увоза са 

делимичним ослобађањем од плаћања увозних дажбина, било у слободној зони или у 

другом делу царинског подручја Републике Србије, настаје царински дуг и за исту треба 

поднети декларацију за односни поступак, уз примену прописа и правила важећих за тај 

поступак.   

Обавеза плаћања царине за робу која се из слободне зоне ставља у промет на 

други део територије Републике Србије настаје на дан кад је роба прешла из зоне на 

територију Републике Србије, при чему се износ царине и других увозних дажбина 

утврђује према стању робе и по прописима који важе на дан прихватања царинске 

декларације, у складу са одредбама Царинског закона. Царинска вредност се одређује на 

основу стварно плаћене цене или цене коју треба платити.   

Ако је страна роба из слободне зоне за коју је настао царински дуг била предмет 

уобичајених облика поступања, корисник зоне (декларант) може, ако је такво поступање 

царински орган одобрио, у складу са чланом 203. став 3. Закона, захтевати утврђивање 

висине царинског дуга на основу врсте робе, царинске вредности и количине као да није 

била предмет уобичајених облика поступања.   

Ако се поменута царинска вредност робе заснива на стварно плаћеној цени, 

односно цени коју за ту робу треба платити, у коју су урачунати трошкови складиштења 

и одржавања робе док лежи у слободној зони, такви трошкови се не урачунавају у 

царинску вредност те робе, ако се у фактури искажу одвојено.  

  

 Царински дуг који настаје стављањем у слободан промет робе из поступка 

активног оплемењивања и привременог увоза  

  

Ако уносом у остали део царинскога подручја Републике Србије настане 

царински дуг за производ који је настао производњом у слободној зони, односно у 

поступку активног оплемењивања, износ дуга утврдиће се на основу вредности увозне 

робе садржане у добијеним производима.   

Приликом стављања у слободан промет подноси се ЈЦИ попуњена у складу са 

Прилогом 5, део IV. Правилника, с тим што се у њој наводи тарифна ознака добијеног 

производа и вредност увозне робе садржане у добијеним производима. Уколико је у 

производњи добијеног производа употребљен страни репроматеријал из једног 

тарифног става, у рубрику 47 (Обрачун дажбина) уписује се стопа царине за тај 

репроматеријал. Уколико је у производњи добијеног производа употребљен страни 

репроматеријал који се сврстава у тарифне ставове са различитим стопама царине у 

рубрику 47 уписује се укупан износ дажбина (а не стопа царине) које треба платити за 

уграђени страни репроматеријал, обрачунат применом одговарајућих стопа царине за 

сваки од тих репроматеријала. Сходно члану 106. Царинског закона уколико је у 

добијени производ уграђен страни репроматеријал који се сврстава у више тарифних 

ознака, царински орган може, на захтев декларанта, дозволити да се царина обрачуна на 
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основу сврставања у тарифну ознаку оног репроматеријала чија је стопа царине највиша, 

односно у рубрику 47 уписује се стопа царине за тај репроматеријал.    

Ако се страна роба, која је пре уноса у зону била у поступку активног 

оплемењивања или у поступку привременог увоза, а након њеног уноса (смештаја) у 

слободну зону, ставља у слободан промет било у слободној зони или у другом делу 

царинског подручја Републике Србије, та роба подлеже наплати царинског дуга и 

компензаторне камате у складу са чланом 285. Уредбе, како је то предвиђено за 

припадајући поступак, јер та роба уносом у слободну зону није извезена.   

Уколико се добијени производи или роба у непромењеном стању, који су били у 

поступку активног оплемењивања у систему повраћаја, након њиховог уноса у слободну 

зону не извезу, односно уколико се стављају у слободан промет, износ увозних дажбина 

који је враћен односно за који је извршен отпуст, сматраће се износом царинског дуга.  

  

Царински дуг који настаје незаконитим располагањем робе у зони  

  

Царински дуг настаје трошењем или употребом стране робе у слободној зони под 

другим условима од оних који су прописани важећим прописима.    

Такође, уколико страна роба нестане у слободној зони што корисник зоне не може 

оправдати на прихватљив начин, сматра се да је та роба била потрошена или коришћена 

противно прописаним условима, те за исту настаје царински дуг.  

Царински дуг настаје у тренутку када се роба потроши или први пут употреби на 

начин противан важећим прописима.  

 Ово објашњење се примењује од 17.11.2017. године.  

Овим објашњењем престаје примена акта Управе царина бр. 148-03-030-06-

8/2011 од 26.12.2011. године.  

 

  

(Акт Управе царина 148-I-030-01-481/2017 од 16.11.2017.године) 
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 Прилог 1  

Захтев за одобравање облика и садржаја евиденције о страној роби у  

слободној зони  

  

1. Назив, седиште, адреса и ПИБ корисника зоне: ...………………………………………  

………………………………………………………………………………………………….  

2. Слободна зона: .........................................……………………………………………........  

  

3. Простор у слободној зони: ………………………………………………………..…….… 

  

4. Уговор о коришћењу слободне зоне (број и датум): ……………………………………  

  

5. Делатности које корисник зоне намерава обављати над робом у зони: ……………..  

………………………………………………………………………………………..….…….  

  

a) Одобрење надлежног царинског органа за поступак активног оплемењивања (број  и 

датум): .………………………………………………………………………..….…….  

  

б)  Одобрење надлежног царинског органа за поступак прераде под царинском   

      контролом (број и датум):  .……………………………………………………….....…. 

   

в)  Делатности које корисник намерава обављати над робом изван подручја слободне  

     зоне (навести радње, назив, седиште и ПИБ лица које ће вршити те радње):  

     ….....................……………………………………………………………………..……....  

     .……………………………………………………………………………………..………  

  

6. Остали подаци о роби која се уноси у слободну зону: ……………………………....  

…………………………………………………………………………………………....……  

  

7. Царински поступци који ће се користити за извођење наведених делатности:  

………………………………………………………………………………………….……..  

…………………………………………………………………………………..…..………...  

  

8. Исправе на основу којих ће се роба уносити у слободну зону: ……………………....  

……………………………………………………………………………………….…..……  

  

9. Намеравани облици руковања робом: …………………………………………….……  

  

10. Намеравано привремено изношење робе из слободне зоне: …………………………  

...................................................................................................................................................  

   

У прилогу:  

1. Предложени облик и садржај вођења евиденције; 

2. Уговор о коришћењу слободне зоне закључен са привредним друштвом за управљање 

зоном.  

  

                                      Потпис  

Датум: _____________                               М.П.                              _____________________  

                         (име и презиме овлашћеног лица) 
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Прилог 2  

  

Захтев за одобравање облика и садржаја евиденције о домаћој роби у 

слободној зони  

  

1. Назив, седиште, адреса и ПИБ корисника зоне: ...………………………………………  

………………………………………………………………………………..………………….  

  

2. Слободна зона: .........................................……………………………………………........  

  

3. Простор у слободној зони: ………………………………………………………..…….…  

  

4. Уговор о коришћењу слободне зоне (број и датум): ……………………………………  

  

5. Делатности које корисник зоне намерава обављати над робом у зони: ……………..  

………………………………………………………………………………………..….…….  

....................................................................................................................................................  

  

6. Роба за коју се смештајем у слободној зони везују извозне подстицајне мере: ……...  

………………………………………………………………………………………..…....……  

  

7. Остали подаци о роби која се уноси у слободну зону:   

………………………………………………………………………………………….……..  

…………………………………………………………………………………..…..………...  

  

8. Царински поступци који ће се користити за извођење наведених делатности:  

……………………..................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………….…..……  

  

9. Исправе на основу којих ће се роба уносити у слободну зону: ……………………....  

...................................................................................................................................................  

  

10. Намеравани облици руковања робом: …………………………...................................  

...................................................................................................................................................  

  

11. Намеравани привремени премештај робе: …………………………............................  

  

  

  

  

У прилогу:  

1. Предложени облик и садржај вођења евиденције; 

2. Уговор о коришћењу слободне зоне закључен са привредним друштвом за управљање  

зоном.  

   

                                                              Потпис  

Датум: _____________                                  М.П.                          _____________________  

                                            (име и презиме овлашћеног лица)  
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Прилог 3  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА               
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
УПРАВА ЦАРИНА  
ЦАРИНАРНИЦА_______________  
Број: _________  
__________________ године  
_________________  

  
 Царинарница_______________________________, решавајући по захтеву привредног друштва 

________________________ из ___________________, за одобравање облика и садржаја вођења 

евиденције за страну робу у слободној зони, надлежна на основу чл. 11. ст. 2. Царинског закона ("Сл. 

гласник РС", бр. 18/10, ... 108/16), чл. 252. ст. 2. тач. 7. и чл. 253. Царинског закона („Сл. гласник 

РС“, бр. 73/03, ... 18/10) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), 

доноси  
Р Е Ш Е Њ Е  

  

 Одобрава се облик и садржај евиденције о страној роби у слободној зони, поднет од стране 

привредног друштва ________________ из _____________, корисника Слободне зоне 

__________________, а према изгледу и садржају евиденције која је у прилогу овог решења и њен 

је саставни део.  
  Царински поступци који ће се обављати у слободној зони су:  

    
1) _____________________, шифра: _____________  
2) _____________________, шифра: _____________  
3) _____________________, шифра: _____________  

  

Корисник слободне зоне у пословању у слободној зони дужан је да се у свему придржава 

важећих царинских и других прописа који се примењују на робу која је предмет тог пословања.  

  
О б р а з л о ж е њ е  

  
Привредно друштво __________________ из _______________ поднело је, као корисник 

Слободне зоне ________________, на простору ___________ на основу уговора бр._____ од ______ 

закљученог са привредним друштвом за управљање зоном _________________________, захтев за 

одобравање облика и садржаја евиденције о страној роби у слободној зони.  
Уз захтев је приложен: Уговор о коришћењу слободне зоне закључен са привредним 

друштвом за управљање зоном, детаљан опис делатности које ће обављати у слободној зони и 

предложени облик и садржај вођења евиденције.  
Царинарница ______________ је размотрила захтев, као и прилоге уз исти и утврдила да 

предложени облик и садржај евиденције испуњава услове из чл. 201. Царинског закона („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/10, ... 108/16) и чл. 529. до 534. и чл. 541. Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом („Сл. гласник РС“, бр. 93/10, ... 10/17).  
На основу напред изложеног решено је као у диспозитиву решења.  
Сагласно чл. 532. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом царинарница може 

ово решење изменити, допунити или поништити.  
Против овог решења може се уложити жалба Сектору за другостепени порески и царински 

поступак, Одељењу за другостепени царински поступак Министарства финансија у Београду, у року 

од 15 дана од обавештевања странке о решењу. Жалба се предаје преко ове царинарнице.  
Жалба не одлаже извршење решења сходно чл. 12. ст. 2. Царинског закона.   

ДОСТАВЉЕНО:  

 

Подносиоцу  
ЦИ Слободна зона            
Архиви               УПРАВНИК ЦАРИНАРНИЦЕ                      
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Прилог 4  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА               
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
УПРАВА ЦАРИНА  
ЦАРИНАРНИЦА_______________  
Број: _________  
_________________ године  
_________________  

  
 Царинарница_______________________________, решавајући по захтеву привредног друштва 

________________________ из ___________________, за одобравање облика и садржаја вођења 

евиденције за домаћу робу у слободној зони, надлежна на основу чл. 11. ст. 2. Царинског закона 

("Сл. гласник РС", бр. 18/10, ... 108/16), чл. 252. ст. 2. тач. 7. и чл. 253. Царинског закона („Сл. гласник 

РС“, бр. 73/03, ... 18/10) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), 

доноси  
Р Е Ш Е Њ Е  

 

 Одобрава се облик и садржај евиденције о домаћој роби у слободној зони, поднет од стране 

привредног друштва ________________ из _____________, корисника Слободне зоне 

__________________, а према изгледу и садржају евиденције која је у прилогу овог решења и њен 

је саставни део.  

    

Царински поступци који ће се обављати у слободној зони су:  

    
1) _____________________, шифра: _____________  
2) _____________________, шифра: _____________  
3) _____________________, шифра: _____________  

  

Корисник слободне зоне у пословању у слободној зони дужан је да се у свему придржава 

важећих царинских и других прописа који се примењују на робу која је предмет тог пословања.  

  

О б р а з л о ж е њ е  

  
Привредно друштво __________________ из _______________ поднело је, као корисник 

Слободне зоне ________________, на простору ___________ на основу уговора бр._____ од ______ 

закљученог са привредним друштвом за управљање зоном _________________________, захтев за 

одобравање облика и садржаја евиденције о домаћој роби у слободној зони.  
Уз захтев је приложен: Уговор о коришћењу слободне зоне закључен са привредним 

друштвом за управљање зоном, детаљан опис делатности које ће обављати у слободној зони и 

предложени облик и садржај вођења евиденције.  
Царинарница ______________ је размотрила захтев, као и прилоге уз исти, и утврдила да 

предложени облик и садржај евиденције испуњава услове из чл. 201. Царинског закона („Службени 

гласник РС“, бр. 18/10, ... 108/16) и чл. 529. до 534. и чл. 541. Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом („Сл. гласник РС“, бр. 93/10, ... 10/17).  
На основу напред изложеног решено је као у диспозитиву решења.  
Сагласно члану 532. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом царинарница може 

ово решење изменити, допунити или поништити.  
Против овог решења може се уложити жалба Сектору за другостепени порески и царински 

поступак, Одељењу за другостепени царински поступак Министарства финансија у Београду, у року 

од 15 дана од обавештевања странке о решењу. Жалба се предаје преко ове царинарнице.  
Жалба не одлаже извршење решења сходно чл. 12. ст. 2. Царинског закона.  

ДОСТАВЉЕНО:  
Подносиоцу  
ЦИ Слободна зона        
Архиви               УПРАВНИК ЦАРИНАРНИЦЕ  
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                                                                                                                                     Прилог 5  

  

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ИЗНОШЕЊЕ РОБЕ ИЗ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ  

1. Корисник слободне зоне          А. Царинарница  

2. Прималац робе ван слободне зоне  3. Сврха привременог изношења  

4. Број одобрења  5. Рок повратка 6. Обезбеђење  

7. Претходна исправа  8. Приложене исправе и додатне информације  

ПОДАЦИ О РОБИ  

9.  10.  11.  12.  13.  14.  

 Р.б.  Трговачки назив робе  Број и врста 

колета  

Јединица 

мере  

Количина  Вредност  

            

Б. Напомене  

 

15. Место и датум  

  

  

Потпис и име подносиоца исправе  
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Начин попуњавања декларације за привремено изношење робе из слободне зоне 

  

Декларација за привремено изношење робе из слободне зоне је образац који се 

користи у случају када корисник слободне зоне, сходно одредбама члана 17. Закона о 

слободним зонама (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06), привремено износи робу, која је 

стављена у поступак активног оплемењивања у слободној зони, из слободне зоне на 

други део територије Републике Србије ради обављања дела производних радњи изван 

зоне, као и у случају кад се, на други део територије Републике Србије, привремено 

износи роба ради испитивања, атестирања и маркетиншког презентирања.   

Шифре које се уписују у поједине рубрике дате су у Кодексу шифара за 

попуњавање исправа у царинском поступку који је саставни део Правилника.  

Рубрике означене бројевима попуњавају се на следећи начин:  

  

У рубрику 1 (Корисник слободне зоне) уписује се:  

- у први ред (горњи десни угао) – ПИБ корисника слободне зоне. Ако лице нема 

ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;  

- у други ред – назив корисника слободне зоне;  

- у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса корисника 

слободне зоне.  

  

У рубрику 2 (Прималац робе ван слободне зоне) уписује се:  

- у први ред (горњи десни угао) – ПИБ примаоца робе ван слободне зоне. Ако 

лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;  

- у други ред – назив примаоца робе ван слободне зоне;  

- у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса примаоца 

робе ван слободне зоне.  

  

У рубрику 3 (Сврха привременог изношења) уписује се разлог због чега се роба 

привремено износи ван слободне зоне.  

  

У рубрику 4 (Број одобрења) уписује се, одвојено косом цртом шифра царинског 

органа који је одобрио привремено изношење робе ван слободне зоне, број одобрења и 

датум када је одобрење донето.  

  

У рубрику 5 (Рок повратка) уписује се рок у ком се привремено изнета роба има 

вратити у слободну зону.  

  

У рубрику 6 (Обезбеђење) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинског 

органа који је прихватио обезбеђење, број обезбеђења, година обезбеђења и шифра врсте 

обезбеђења из Кодекса шифара.  

  

У рубрику 7 (Претходна исправа) уписује се, одвојено косим цртама, шифра 

царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, шифра врсте 

претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година прихватања 

претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по којој је роба 

била пријављена.  
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У рубрику 8 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се подаци о 

врсти и идентификацији приложених исправа, као и други подаци који нису могли да се 

унесу у друге рубрике.  

  

У рубрику 9 (Редни број) уписује се редни број.  

  

У рубрику 10 (Трговачки назив робе) уписује се уобичајени трговачки назив робе.  

  

У рубрику 11 (Број и врста колета) уписују се, одвојено косим цртама, укупан 

број, врста и ознаке колета.  

  

У рубрику 12 (Јединица мере) уписује се шифра прописане јединице мере из 

Кодекса шифара. Ако уговорена јединица мере није прописана и наведена у Кодексу 

шифара, прерачунава се у одговарајућу прописану јединицу мере из Кодекса шифара.  

  

У рубрику 13 (Количина) уписује се количина робе у јединици мере из рубрике 

12, заокружена на два децимална места.  

  

У рубрику 14 (Вредност) уписује се вредност робе, заокружена на два децимална 

места.  

  

У рубрику 15 (Место и датум – потпис и име подносиоца исправе) уписују се 

место и датум подношења декларације за привремено изношење робе из слободне зоне 

и ПИБ подносиоца. Ако је подносилац физичко лице уписује своје име и презиме и то 

оверава потписом. Ако је подносилац правно лице ставља отисак службеног печата. Ако 

је подносилац царински агент ставља и отисак службеног печата.  

  

Рубрике означене великим словима попуњавају се на следећи начин:  

  

У рубрику А (Царинарница) уписује се:  

- у први ред назив царинске испоставе, односно царинског реферата који 

спроводи надзор над слободном зоном;  

- у други ред, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно 

царинског реферата из Кодекса шифара, број из Контролника робе која се привремено 

износи из слободне зоне и датум подношења декларације за привремено изношење робе 

из слободне зоне;  

- у трећи ред, оодвојено косим цртама, време подношења и службени број 

овлашћеног царинског службеника.  

  

У рубрику Б (Напомене) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге 

рубрике.   
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   Прилог 6 

Контролник робе која се привремено износи из слободне зоне 
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