
 
На основу члана 21. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, 

број18/10) и  члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07 и 65/08), 

 
 Влада доноси 
 

О Д Л У К У 
 О ВРСТИ, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ 

ОРГАНА 
 
 
 

1. Овом одлукoм утврђује се врста, висина и начин плаћања накнада за услуге 
царинског органа. 

  
2. Накнаде за услуге царинског органа плаћају се за: 
 

           1) излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван 
редовног радног времена или ван места, односно просторија и простора у којима 
царински орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе, ради 
спровођења царинских формалности, у износу од 1.500,00 динара за сваки започети час 
рада овлашћеног царинског службеника, 

2) трошкове превоза овлашћеног царинског службеника у случајевимна из 
подтачке 1) ове тачке и случајевима спровођења посебних мера контроле које су 
неопходне имајући у виду природу робе или могући ризик, у висини 30% цене једног 
литра супер бензина по пређеном километру. 

 
3. Накнадe из тачке 2. подтач.1) и 2) ове одлуке уплаћују се на депозитни рачун 

царинског органа, а уплатилац накнаде је дужан да уплати аконтацију у висини коју 
одреди царински орган. 
 

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о врсти, висини и 
начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС”, бр. 7/04, 
97/05, 31/08 и 13/09). 
 
 5. Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2011. године. 
 
 
05 Број 
У Београду,               2010. године 
 
 
                                                                      ВЛАДА 
 
                                                                                   

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 
I.  ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнада за 
услуге царинског органа је одредба члана 21. став 3.  Царинског закона према којој 
Влада прописује врсту, висини и начин плаћања  накнада за услуге царинског органа.  
 
 
II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Разлог за доношењe Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге 
царинског органа, јесте усклађивање исте са Царинским законом. Овом одлуком се 
прописује висина и начин плаћања само оних накнада за услуге царинског органа које 
су  наведене у члану 21. Царинског закона.  

Приликом утврђивања висине ових накнада водило се рачуна о горњем лимиту тј. 
о укупном износу расхода који су настали за царински орган који обезбеђује услугу. 
Другим речима, износ накнада опредељен је тиме да се приближно подмире трошкови 
проузроковани радњом царинског органа  приликом пружања  наведених услуга. 

 
 
III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Финансијска средства за ову намену нису потребна. 
 
 
 

 
 
 
 


