
ПРЕЧИШЋЕНИ ЧЛАНОВИ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА ЧИЈЕ ОДРЕДБЕ СУ 

ИЗМЕЊЕНЕ 

ПОСРЕДНО ЗАСТУПАЊЕ 

Члан 7. 

Посредно заступање у царинском поступку у смислу члана 6. овог закона може да 

обавља правно лице: 

1) које има регистровано седиште на царинском подручју Републике Србије, 

2) које је регистровано за послове међународне шпедиције, 

3) које има најмање једног запосленог са дозволом за царинско заступање. 

Дозвола за царинско заступање може се издати физичком лицу запосленом код 

правног лица које има овлашћење за посредно заступање у царинском поступку: 

1) ако је радило на пословима царињења најмање шест месеци, 

2) ако има најмање средњу стручну спрему, 

3) ако је положило посебан стручни испит за заступање у царинском поступку, и 

4) ако није правноснажно осуђивано или кажњавано за кривична дела или 

прекршаје спољнотрговинских, девизних, царинских или пореских прописа. 

Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар) утврђује 

програм и садржину посебног стручног испита за заступање у царинском поступку, као и 

поступак издавања и одузимања дoзвола за заступање у царинском поступку. 

Посебни стручни испит за заступање у царинском поступку полаже се пред 

испитном комисијом коју образује министар на предлог директора Управе царина. 

Управа царина издаје и одузима дозволе за заступање у царинском поступку. 

Против ове одлуке може се изјавити жалба министарству надлежном за послове финансија 

(у даљем тексту: министарство).  

Управа царина одузима дозволу за заступање у царинском поступку лицу које 

заступање обавља на незаконит, неисправан и непрофесионалан начин, под условом да је 

царински заступник обавештен о овоме у писменом облику и да постоје основи за такво 

упозорење у смислу незаконитог, неисправног и непрофесионалног обављања активности 

заступања у последње три године.  

Управа царина одузима дозволу за царинско заступање лицу ако се после издавања 

дозволе измене околности из става 2. тачка 4) овог члана.. 

Управа царина неће издати дозволу за заступање у царинском поступку царинском 

службенику који је добио отказ. Царинском службенику који је дао отказ или је 

пензионисан Управа царина може издати дозволу за заступање у царинском поступку 

после истека две године након напуштања службе или одласка у пензију, у складу са 

условима из става 2. овог члана. 



Када се дозвола за царинско заступање одузме у складу са ставом 6. овог члана, 

лица којима је дозвола одузета стичу право да поново полажу стручни испит за заступање 

у царинском поступку по истеку две године од дана одузимања дозволе. Лице којем је 

дозвола одузета два пута нема право да поново полаже стручни испит за заступање у 

царинском поступку, на шта Управа царина пази по службеној дужности. 

 

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА 

Члан 21.  

Царински орган не наплаћује накнаду за обављање царинске контроле, као и у 

осталим случајевима примене царинских прописа за време редовног радног времена.  

Царински орган наплаћује накнаде или захтева надокнаду трошкова за пружање 

посебних услуга, и то:  

1) за излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван 

редовног радног времена или у просторијама које нису царинске просторије; 

2) за анализу или стручни налаз у вези с робом и за поштанске трошкове за 

враћање робе подносиоцу захтева, нарочито у погледу обавештења издатих у складу са 

чланом 18. став 1. или обавезујућих обавештења која су издата у складу са чланом 19. овог 

закона; 

3) за преглед или узорковање робе ради њене провере, као и за уништавање робе, 

када трошкови који настају радом царинских службеника прелазе редовне трошкове; 

4) за посебне мере контроле које су неопходне имајући у виду природу робе или 

могући ризик; 

5) за организовање обуке за полагање посебног стручног испита и за полагање тог 

испита; 

6) за услуге чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима. 

Влада прописује врсту, висину и начин плаћања накнаде из става 2. овог члана. 

Управи царина припадају накнаде по основу обављања услуга из става 2. тач. 1) - 5) 

овог члана, као и приходи по основу обављања делатности по основу уговора.  

 

ЧУВАЊЕ ИСПРАВА 

Члан 26. 

Лице које учествује у промету робом дужно је да чува исправе из члана 23. овог 

закона ради контроле коју спроводи царински орган, у року утврђеним прописом, а 

најмање три календарске године, без обзира на медијум који се користи за чување 

података. Тај период почиње да тече: 

1) за робу која је стављена у слободан промет, осим робе из тачке 2) овог става, као 

и за робу за коју је поднета извозна декларација, од последњег дана календарске године у 



којој је прихваћена декларација за стављање робе у слободан промет, односно извозна 

декларација; 

2) за робу која је стављена у слободан промет без плаћања царине или по стопи 

царине нижој од стопе утврђене у Царинској тарифи, од последњег дана календарске 

године у којој је окончан царински надзор над том робом; 

3) за робу која је стављена у други царински поступак, од последњег дана 

календарске године у којој је окончан царински поступак;  

4) за робу која је била смештена у слободну зону или слободно складиште, од 

последњег дана календарске године у којој је окончана ова употреба робе. 

Не искључујући примену одредбе члана 256. ст. 1. и 3. овог закона, у делу који се 

односи на рок за достављање обавештења о царинском дугу, када контрола коју царински 

орган обавља у вези са царинским дугом показује да се одређени унос података у 

књиговодствену евиденцију мора исправити, рок из става 1. овог члана продужава се за 

време које је потребно да се исправка унесе и поново провери. 

ПРЕРАЧУНАВАЊЕ СТРАНЕ ВАЛУТЕ 

Члан 54. 

Ако је за утврђивање царинске вредности неопходно да се износ у страној валути 

прерачуна у динаре, страна валута се прерачунава у динаре према званичном средњем 

курсу утврђеном последњег радног дана недеље која претходи недељи у којој се утврђује 

царинска вредност.  

ПРЕГЛЕД РОБЕ И УЗИМАЊЕ УЗОРАКА 

Члан 94. 

Превоз робе до места прегледа робе или узимања узорака, као и свако руковање 

робом, обавља декларант или друго лице на одговорност декларанта. Трошкове који из 

тога настану сноси декларант. 

Декларант има право да присуствује прегледу робе или узимању узорака. Царински 

орган може, ако сматра да је то потребно, да захтева да декларант или његов заступник 

присуствује прегледу робе или узимању узорака ради пружања неопходне помоћи у циљу 

олакшања прегледа или узимања узорака. 

Ако су узорци узети у складу с прописима, царински орган није у обавези да плати 

накнаду за узете узорке, али сноси трошкове анализе и прегледа. 

Министар прописује начин узимања узорака и одређује методе анализе узорака. 

ЦАРИНСКИ ДУГ ЗА РОБУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПРОПИСАН ПОВЛАШЋЕНИ ТАРИФНИ ТРЕТМАН  

Члан 249. 

Када, у складу са одредбама члана 30. став 3. тачка 7), чл. 108, 172. или чл. 215. до 

223. овог закона, царински прописи предвиђају да се за робу, због њене врсте или 

употребе у посебне сврхе, може одобрити повлашћени тарифни третман, смањење или 



делимично или потпуно ослобођење од плаћања увозних или извозних дажбина, такав 

повлашћени тарифни третман, смањење или потпуно или делимично ослобођење ће се 

применити и када, сходно одредбама чл. 238. до 241, 246. или 247. овог закона, настане 

царински дуг, под условом да заинтересовано лице није незаконито поступило, нити је 

поступало намерно или са грубом непажњом и ако поднесе доказ да су испуњени сви 

други услови за повлашћени тарифни третман, смањење или делимично или потпуно 

ослобођење од плаћања дажбина. 

РОКОВИ ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ДУЖНИКА О ДУГУ 

Члан 256. 

Дужник се неће обавештавати о дугу након истека рока од три године од дана када 

је дуг настао. 

Ако је царински дуг последица радње која је била кажњива у тренутку када је била 

почињена, рок од три године из става 1. овог члана продужава се на рок од десет година. 

У случају подношења жалбе у смислу члана 12. овог закона, рокови прописани у 

ст. 1. и 2. овог члана продужавају се за време трајања жалбеног поступка. 

Ако је обавеза за царински дуг поново настала у складу са чланом 279. овог закона, 

рокови из ст. 1. и 2. овог члана мирују од дана када је поднет захтев за враћање или 

отпуштање дуга у складу са чланом 273. став 4. овог закона, за време док одлука о 

враћању или отпуштању не буде донета. 

ОБРАЧУН КАМАТЕ 

Члан 269.  

Ако износ царинског дуга није плаћен у прописаном року, царински орган 

обрачунава камату на износ дуга, почев од дана доспелости за плаћање тог дуга, по стопи 

једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних 

поена, применом простог интересног рачуна од сто. 

ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОТПУСТ ЦАРИНСКОГ ДУГА ЗА РОБУ СА НЕДОСТАТКОМ 

Члан 275.  

Царински орган одобрава повраћај или отпуст царинског дуга ако утврди да се 

износ дажбина који је прокњижен односи на робу која је стављена у одређени царински 

поступак, а коју увозник није прихватио, јер је у тренутку прихватања декларације била с 

недостацима или није испуњавала услове уговора на основу којег је увезена. 

Робом с недостацима сматра се и роба која је била оштећена пре пуштања. 

Царински орган одобрава повраћај или отпуст увозног дуга ако: 

1) роба није била употребљавана, осим ако је почетна употреба била нужна да би се 

утврдили недостаци робе или њена неусклађеност с одредбама уговора, 

2) је роба извезена из царинскога подручја Републике Србије. 



Царински орган, на захтев заинтересованог лица, одобрава да роба буде уништена 

или да ради поновног извоза буде стављена у поступак транзита, поступак складиштења, у 

слободну зону или слободно складиште уместо да буде извезена. У сврху стављања робе у 

један од наведених царинских поступака или употреба сматраће се да роба има статус 

стране робе. 

Царински орган неће одобрити повраћај или отпуст увозног дуга за робу која је пре 

него што је стављена у слободан промет била привремено увезена ради испитивања, осим 

ако се не утврди да таквим испитивањем¸ није било могуће установити чињеницу да роба 

има недостатке или да не одговара условима из уговора. 

Царински орган одобриће повраћај или отпуст увозног дуга из разлога наведених у 

ставу 1. овог члана ако странка поднесе захтев царинском органу у року од 12 месеци од 

дана кад је о износу тога дуга обавештен дужник. 

Изузетно од става 6. овог члана, царински орган може продужити рок из 

оправданих и благовремено истакнутих разлога. 

РАСПОРЕД ПРИХОДА 

Члан 290. 

Приходи остварени по основу наплаћених казни и продаје царинске робе 

представљају приход буџета Републике.  

МАНДАТНА КАЗНА 

Члан 297. 

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се на лицу места, правно лице, 

које изврши прекршај из чл. 294. и 295. овог закона, под условом да царинска вредност те 

робе не прелази износ од 1.000 € прерачуната у динаре у складу са чланом 54. овог закона.  

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се на лицу места, одговорно лице у 

оквиру правног лица из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се на лицу места, физичко лице за 

прекршај из става 1. овог члана. 

ПЛАЋАЊЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ 

Члан 301. 

На казну која није плаћена у року наплаћиваће се и затезна камата. Царински орган 

обрачунава камату на износ казне, почев од дана доспелости за плаћање те казне, по стопи 

једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних 

поена, применом простог интересног рачуна од сто. 



ЖАЛБА 

Члан 304. 

Против првостепеног решења о прекршају може се изјавити жалба надлежном 

прекршајном суду. 

Жалба се подноси у року од осам дана од дана саопштења одлуке односно дана 

пријема писменог отправка решења. 

 


