
 

 

 
На основу члана 17. став 1,  члана 34. став 4,  члана 36. став 3, члана 38. став 3,  
члана 42. став 1, члана 67, члана 103. ст. 1, 4. и 7, члана 111. став 2, члана 114. 
став 2, члана 125, члана 126. став 3, члана 141. став 3, члана 154, члана 164, 
члана 170. став 2, члана 182. став 4, члана 188. став 3,  члана 195, члана 206. 
став 2, члана 209, члана 228. став 2, члана 231. став 3, члана 247 и члана 249. 
став 3. Царинског закона (“Службени гласник РС” , број 73/2003), 

 
Влада Републике Србије доноси  

 
 
 

У Р Е Д Б У  
О ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНОМ ПОСТУПАЊУ СА 

ЦАРИНСКОМ РОБОМ, ПУШТАЊУ ЦАРИНСКЕ РОБЕ И 
НАПЛАТИ ЦАРИНСКОГ ДУГА 

 
   

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом уредбом ближе се уређује примена јединствене царинске стопе, примена правила 
о пореклу робе, мере царинског надзора и контроле и  уласка робе у царинско 
подручје, царински поступак у вези путничког промета, друмског, железничког, 
ваздушног, речног и поштанског саобраћаја, експресних пошиљака, , поједностављени 
поступци, транзит  робе, царинско складиштење, прерада под царинском контролом, 
привремени увоз са потпуним ослобађањем од плаћања увозних дажбина, извоз робе, 
уступање робе у корист државе, царинске повластице, обезбеђење и одлагање плаћања 
царинског дуга, спровођење мера за заштиту права интелектуалне својине на граници и 
продаја царинске робе. 

 
 

ГЛАВА I 
 

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТОПА 
 

Члан 2. 
 
Јединствена царинска стопа у висини од 10% може се применити на робу из члана 34. 
став 3. Царинског закона чија укупна вредност не прелази  износ од 3.000 евра, у 
динарској противвредности. 

 
 
 
 



 

 

 
 

ГЛАВА II 
 

ПОРЕКЛО РОБЕ  

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 
 
Домаћим бродовима-фабрикама, у смислу ове уредбе, сматрају се, сагласно члану 37. 
став 1. тачка 8) Царинског закона, пловила и бродови-фабрике:  

1) регистровани или уписани у регистар у Републици Србији (у даљем тексту: 
Србија); 

2) који плове под заставом Србије; 
3) који су најмање 50% у власништву држављана Србије или предузећа са 
седиштем у Србији, у којем директор или директори, председник управног 
или надзорног одбора и већина чланова тих одбора су држављани Србије и у 
којима, додатно, у случају партнерства или друштава с ограниченом 
одговорношћу, најмање половина капитала припада Србији или јавним телима 
или држављанима Србије; 

4) на којима су капетан и официри држављани Србије; 
5) на којима су најмање 75% посаде држављани Србије. 

 
Члан 4. 

 
(1) Робом домаћег порекла, у смислу ове уредбе, сматра се и роба која је у Србији 

произведена од увезене робе, којој су у том процесу битно промењена првобитна 
својства, односно која је била “предмет довољне обраде или прераде”. 

 
(2) Уколико овом уредбом није друкчије одређено, сматра се да су битно промењена 

првобитна својства робе, односно да је роба била “предмет довољне обраде или 
прераде” из става 1. овог члана, ако: 
1) се увезена роба разврстава у један тарифни број Царинске тарифе, а 
новопроизведена роба у други тарифни број Царинске тарифе; 

2) вредност увезене робе (сировине, репроматеријал и др.), пореклом из других 
држава, коришћене у току процеса производње није већа од 50% вредности 
новопроизведене робе. 

 
(3) Приликом утврђивања вредности из тачке 2) став 2. овог члана, као основ узима 

се цена увезене робе у односу на цену новопроизведене робе - франко фабрика. 
 

Члан 5. 
 
(1) Не сматра се да су битно промењена првобитна својства робе, односно да роба 

није била “предмет довољне обраде или прераде” ако су на роби извршене 
следеће радње: 
1) за очување робе у добром стању за време превоза и складиштења; 



 

 

2) растављање и састављање пошиљки; 
3) прање, чишћење, уклањање прашине, корозије, уља, боје или других материја 
за прекривање; 

4) пеглање или пресовање текстила; 
5) једноставно бојење и полирање; 
6) љуштење и бељење (делимично или у целини), полирање и глазирање жита и 
пиринча; 

7) бојење шећера или обликовање шећерних коцки; 
8) уклањање коштица и љуски, гуљење воћа, орашчића и поврћа; 
9) брушење, једноставно дробљење или једноставно резање; 
10) просејавање, пребирање, разврставање, усклађивање, градирање и спаривање 

(укључујући и састављање гарнитуре производа); 
11) једноставно паковање у тегле, конзерве, чутуре, кесице, сандуке, 
учвршћивање на картоне или плоче и сл., као и други начини паковања; 

12) додавање ознака, налепница, натписа и других сличних знакова за 
разликовање производа и њихове амбалаже; 

13) једноставно мешање истих или различитих производа; 
14) једноставно склапање делова да би се произвео целовит производ, или 
растављање производа на делове; 

15) клање животиња; 
16) комбинација две или више радњи из тач. 1) до 14) става 1. овог члана. 
 

(2) Код утврђивања да ли се обраде или прераде које су обављене на целом 
производу недовољне у смислу става 1. овог члана, узимају се у обзир све радње 
обављене на том производу у Србији. 

 
Члан 6. 

 
Као критеријум за сврставање производа, ради утврђивања његовог порекла, узима се 
производ који се сматра основном јединицом за сврставање према номенклатури 
Хармонизованог система, тако да: 

1) кад се производ који се састоји од групе или делова предмета сврстава у један 
тарифни број Хармонизованог система, таква целина чини једну 
квалификацијску јединицу; 

2) кад се пошиљка састоји од више истих производа разврстаних у исти тарифни 
број Хармонизованог система, сваки производ узима се појединачно; 

3) кад је, у складу са Хармонизованим системом, за потребе разврставања 
амбалажа укључена заједно са производом, она ће бити укључена и за потребе 
утврђивања порекла. 

 
Члан 7. 

 
Прибор, резервни делови и алат испоручени са опремом, машином, уређајем или 
возилом, који су део опреме и укључени су у њену цену или који нису посебно 
фактурисани, сматрају се саставним делом те опреме, машине, уређаја или возила. 

 
Члан 8. 

 



 

 

Приликом утврђивања порекла производа не узимају се у обзир производи који се 
употребљавају у његовој производњи, и то: 

1) енергија и гориво; 
2) постројења и опрема; 
3) машине и алати; 
4) роба која не улази, нити је предвиђено да уђе у састав готовог производа. 
 

Члан 9. 
 
Ако се производи пореклом из Србије који су извезени у другу државу враћају у 
Србију, не сматрају се производима домаћег порекла, осим ако се царинским органима 
не докаже да су: 

1) производи који су враћени истоветни са производима који су били извезени, и 
2) у другој држави били предмет радњи које су биле потребне за њихово очување 
у добром стању. 

 
 

2. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
 

Члан 10. 
 
(1) Додатни прибор, резервни делови или алат који се испоручују са опремом, 

машином, уређајем или возилом из Одељка XVI, XVII и XVIII Царинске тарифе, 
који су део њихове стандардне опреме, имају исто порекло као и та опрема, 
машина, уређај или возило. 

(2) Резервни делови, који се користе са опремом, машином, уређајем или возилом 
који су стављени у слободан промет или су претходно извезени, имају исто 
порекло као и та опрема, машина, уређај или возило. 

(3) Резервним деловима из става 2. овог члана сматрају се делови који: 
1) представљају компоненте без којих није могућ правилан рад и употреба робе 
из става 1. овог члана;  

2) обезбеђују основне карактеристике те робе; 
3) се употребљавају за редовно одржавање или за замену делова исте врсте који 
су уништени, односно који се више не могу поправити. 

 
Члан 11. 

 
(1) Захтев за издавање уверења о пореклу робе за резервне делове из члана 10. ове 

уредбе подноси се надлежној царинској испостави и мора да садржи изјаву 
заинтересованог лица да ће та роба бити употребљена за редовно одржавање 
опреме, машине, уређаја или возила, податке о предметној опреми, машини, 
уређају или возилу, као и издатом уверењу о пореклу робе. 

 
(2) Царинска испостава из става 1. овог члана може да захтева и додатни доказ, а 

нарочито уговор или фактуру за предметну опрему, машину, уређај или возило, и 
исправе на основу којих се може утврдити да је испорука извршена у оквиру 
редовног одржавања. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДОМАЋЕМ ПОРЕКЛУ РОБЕ 
КОЈА СЕ ИЗВОЗИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 
СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ 

 
Члан 12. 

 
Уверења о домаћем пореклу робе, за робу која се извози у државе са којима су 
закључени и ратификовани споразуми о слободној трговини, издају се у складу са 
правилима о пореклу који су саставни део тих споразума. 
 

4. УВЕРЕЊЕ О ДОМАЋЕМ ПОРЕКЛУ РОБЕ 
 

Члан 13. 
 
(1) Преференцијално, односно непреференцијално домаће порекло робе доказује се 

уверењем о пореклу робе, које издаје надлежна царинска испостава, на писани 
захтев заинтересованог лица. 

 
(2) Уверење из става 1. овог члана мора: 

1) да је издато од надлежног органа или овлашћене службе; 
2) да садржи потврду да је роба за коју се издаје пореклом из одређене државе; 
3) да садржи податке који су потребни за идентификацију робе за коју се издаје 
уверење, а нарочито о: 

 
- врсти робе; 
- начину и врсти паковања, броју колета, као и ознаке које носе; 
- количини, маси или запремини робе израженим у стандардним мерним 
јединицама; 

- произвођачу и испоручиоцу робе. 
 

 
Члан 14. 

 
Образац уверења о домаћем пореклу робе, које оверавају царински органи, може 
штампати само штампарија коју, након спроведеног поступка избора, одреди директор 
Управе царина (у даљем тексту: директор), уз сагласност Министра финансија и 
економије (у даљем тексту: министар). На обрасцу се назначава назив и адреса 
штампарије или друга ознака на основу које штампарија може да се идентификује. 
 

 



 

 

Члан 15. 
 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе садржи серијски број, на основу којег уверење 

може да се идентификује, који је истоветан са серијским бројем захтева за 
издавање уверења. 

 
(2) Надлежна царинска испостава може да у уверење упише и број који се односи на 

редослед издавања. 
 

 
Члан 16. 

 
Надлежна царинска испостава чува примљене захтеве за издавање уверења о домаћем 
пореклу робе и све прилоге поднете уз захтев, најмање три године. 
 

Члан 17. 
 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе надлежна царинска испостава може да изда и 

накнадно, након обављеног извоза, ако приликом извоза није издато из 
оправданих разлога. 

(2) У захтеву за накнадно издавање уверења о домаћем пореклу робе подносилац 
захтева дужан је да наведе место и датум извоза робе, број царинског документа, 
као и разлоге за свој захтев. 

(3) Накнадно издато уверење о домаћем пореклу робе мора да садржи јасно видљиву 
напомену о накнадном издавању. 

 
Члан 18. 

 
(1) У случају крађе, губитка или уништења уверења о домаћем пореклу робе може се 

захтевати издавање дупликата уверења на основу исправа које поседује 
подносилац захтева. Дупликат важи од датума издавања првобитног уверења. 

 
(2) Дупликат издатог уверења о домаћем пореклу робе мора садржати јасно видљиву 

напомену да је у питању дупликат. 
 

5. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 
О ДОМАЋЕМ ПОРЕКЛУ РОБЕ 

 
Члан 19. 

 
(1) Надлежна царинска испостава издаје уверење о домаћем пореклу робе EUR.1, а у 

случајевима када је то предвиђено закљученим и ратификованим међународним 
уговором или када то захтева држава - давалац преференцијала, надлежна 
царинска испостава издаје уверење о домаћем пореклу робе на обрасцу Form A. 

 
(2) Обрасци уверења о домаћем пореклу робе једнообразни су.  
 



 

 

Члан 20. 
 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе надлежна царинска испостава издаје на писани 

захтев заинтересованог лица. 
 
(2) Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се попуњен образац уверења о домаћем 

пореклу робе, извозна декларација извозника и потребни докази. 
 
(3) Надлежна царинска испостава може да захтева од подносиоца захтева допунске 

исправе (изјава произвођача и др.), проверава тачност података наведених у тим 
исправама, а овлашћени царински службеник и да врши увид у финансијску и 
другу документацију у вези са робом, као и у производњу те робе. 

 
(4) Подаци у исправама и други подаци из става 2. овог члана сматрају се 

поверљивим. 
 

 
6. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДОМАЋЕМ ПОРЕКЛУ РОБЕ 

КОЈА СЕ У ЗЕМЉЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗВОЗИ 
ПО ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОМ РЕЖИМУ 

 
Члан 21. 

 
(1) Степен обраде или прераде који се мора извршити на увезеној роби да би та роба 

стекла статус робе домаћег порекла за извоз у Европску унију, утврђује се на 
основу “Листе обраде или прераде коју треба извршити на материјалима без 
порекла како би прерађени производ који се са преференцијалним третманом 
извози у државе чланице Европске уније могао да стекне статус производа 
домаћег порекла” (у даљем тексту: Листа обраде или прераде) која је одштампана 
уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 1). 

 
(2) Ако се роба која је стекла статус робе домаћег порекла на основу услова и 

правила из Листе обраде или прераде употреби у производњи другог производа, 
на тај производ се не примењују услови који морају бити испуњени за робу у коју 
се уграђује. 

 
(3) Изузетно од услова из Листе обраде или прераде, материјали без порекла који се 

не могу користити, могу се користити под условом да: 
1) њихова укупна вредност не прелази 10% вредности производа франко 
фабрика; 

2) се применом услова из Листе обраде или прераде не прекорачи неки од 
процената који је у Листи обраде или прераде утврђен као максимална 
вредност материјала без порекла. 

 
(4) На производе који се сврставају у Главе 50. до 63. Хармонизованог система не 

примењују се одредбе става 3. овог члана. 
 
(5) Производима пореклом из Србије сматрају се производи пореклом из Европске 



 

 

уније када су уграђени у производ добијен у Србији. Такви производи не морају 
да прођу довољну обраду или прераду из Листе обраде или прераде, под условом 
да су ти производи били предмет обраде или прераде која прелази степен обраде 
или прераде из члана 4. ове уредбе. 

 
Члан 22. 

 
(1) Производи припремљени у сетовима имају статус производа домаћег порекла ако 

се састоје од компонената које имају статус производа домаћег порекла, у смислу 
Хармонизованог система. 

(2) Кад се сет састоји од производа домаћег порекла и производа који немају домаће 
порекло, сматраће се производом домаћег порекла под условом да вредност 
производа који нису домаћег порекла не прелази 15% цене сета франко фабрика. 

 
 

Члан 23. 
 
На производе пореклом из Србије, ради коришћења царинских повластица приликом 
увоза у Европску унију, подноси се: 

1) уверење о домаћем пореклу робе EUR.1, или 
2) изјава коју даје извозник на фактури, доставници или другом комерцијалном 
документу, која садржи довољно података о роби на основу којих роба може 
да се идентификује (у даљем тексту: “декларација извозника”). 

 
1) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 

 
Члан 24. 

 
Услови за коришћење царинских повластица на производе домаћег порекла, у смислу 
ове уредбе, приликом увоза у Европску унију су: 

1) да се роба директно превози у Европску унију; 
2) да је надлежна царинска испостава на територији Србије издала уверење о 
домаћем пореклу робе EUR.1; 

3) да се царинским органима Европске уније омогући да провере аутентичност 
документа или податке о пореклу производа. 

 
Члан 25. 

 
(1) Директан превоз из члана 24. тачка 1) ове уредбе постоји кад се: 

1) производи превозе без преласка преко територије треће државе; 
2) производи који представљају недељиву пошиљку превозе и преко територије 
других држава, а не само преко територије Србије или државе чланице 
Европске уније, са или без претовара или привременог складиштења у тим 
државама, под условом да су производи били под царинском надзором у 
држави транзита или складиштења и да нису подвргнути другој радњи осим 
истовару и поновном утовару или радњи која је била неопходна да би се ти 
производи сачували у добром стању; 

3) производи превозе цевоводом, без прекида, преко територије која није 



 

 

територија Србије или државе чланице Европске уније. 
 

(2) Као доказ да су испуњени услови из тачке 2) став 1. овог члана, надлежном 
царинском органу на територији Србије или Европске уније подноси се: 
1) јединствени превозни документ на основу којег је извршен прелаз преко 
територије државе транзита, или 

2) потврда коју издаје царински орган државе транзита. 
  

(3) Потврда из тачке 2) става 2. овог члана садржи: 
1) опис производа; 
2) датуме истовара и поновног утовара производа, односно укрцаја или искрцаја, 
са назнаком, ако је то потребно, назива брода или другог превозног средства 
које се користи; 

3) потврду о условима под којима је роба остала у држави транзита, или 
4) документ који може да послужи као доказ. 

 
 

Члан 26. 
 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 надлежна царинска испостава издаје на 

писани захтев извозника или лица које он овласти. 
 
(2) Захтев из става 1. овог члана сачињава се и подноси на обрасцу које је одштампан 

уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 2). 
 

Члан 27. 
 
(1) Извозник или лице које он овласти дужан је да унесе потребне податке у 

декларацију извозника која је одштампана на полеђини обрасца из члана 26. ове 
уредбе. 

  
(2) Извозник или лице које он овласти, уз захтев из члана 26. став 1. ове уредбе, 

прилаже документе којима се доказује да роба која се извози испуњава услове за 
добијање уверења о домаћем пореклу робе EUR.1. 

 
Члан 28. 

 
Подносилац захтева дужан је, на захтев надлежне царинске испоставе, да приложи 
додатне доказе ради утврђивања порекла робе са правом на примену преференцијала, 
као и да омогући царинском органу да изврши контролу његових рачуна и друге 
провере. 
 

Члан 29. 
 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 издаје надлежна царинска испостава под 

условом да роба која се извози испуњава прописане услове. 
 
(2) Надлежна царинска испостава из става 1. овог члана дужна је да захтеве за 



 

 

издавање уверења о домаћем пореклу робе EUR.1 чува најмање три године. 
 

Члан 30. 
 
Управа царина Републике Србије (у даљем тексту: Управа царина) може и накнадно да 
врши провере и преглед докумената у вези домаћег порекла робе. 
 

Члан 31. 
 
Надлежна царинска испостава, на захтев увозника и у складу са условима које су 
утврдили царински органи у држави увозници, издаје јединствено уверење о домаћем 
пореклу робе које ће извозник поднети царинским органима државе увознице 
приликом увоза прве пошиљке, и то: 

1) ако се роба увози у оквиру трговинског аранжмана веће комерцијалне 
вредности; 

2) ако је роба предмет истог купопродајног уговора који су стране уговорнице 
закључиле у држави извозници или другој држави чланици Европске уније; 

3) ако се роба сврстава у исти тарифни број Комбиноване номенклатуре 
Европске уније; 

4) ако се ради о роби истог извозника коју прима исти увозник и за коју се 
увозне царинске формалности обављају код исте царинарнице у Европској 
унији. 

Члан 32. 
 
Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 важи четири месеца од дана када је издато у 
Србији и у том року подноси се царинским органима у држави увозници. 
 

Члан 33. 
 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 може се издати накнадно, након извоза 

робе на коју се односи, под условом да: 
1) уверење није било издато приликом извоза робе ради грешке, ненамерних 
пропуста или посебних околности, или 

2) се царинском органу докаже да је уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 
било издато, али да због техничких разлога није било прихваћено приликом 
увоза. 

 
(2) Надлежна царинска испостава може накнадно да изда уверење о домаћем 

пореклу робе EUR.1, када провери да подаци, наведени у захтеву извозника, 
одговарају подацима из одговарајућих извозних докумената и да уверење о 
домаћем пореклу робе EUR.1 које испуњава прописане услове није већ издато. 

 
(3) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1, које је накнадно издато, мора да има 

напомену: “НАКНАДНО ИЗДАТО” (“ISSUED RETROSPECTIVELY”), на 
једном од светских језика. 

 



 

 

Члан 34. 
 
(1) У случају крађе, нестанка или уништења уверења о домаћем пореклу робе 

EUR.1, извозник може да затражи од надлежне царинске испоставе да му изда 
дупликат уверења који се попуњава на основу извозне документације којом та 
царинска испостава располаже. 

 
(2) Дупликат из става 1. овог члана садржи напомену: “ДУПЛИКАТ” 

(“DUPLICATE”), на једном од светских језика. 
 
(3) У дупликат из става 1. овог члана уписује се датум издавања првог 

(оригиналног) уверења о домаћем пореклу робе EUR.1 и он важи од тог датума. 
 

Члан 35. 
 
(1) Ако се утврди да између садржине уверења о домаћем пореклу робе и навода у 

документима који су поднети надлежној царинској испостави ради спровођења 
формалности код извоза робе постоји несагласност, уверење о домаћем пореклу 
робе неће се сматрати неважећим, ако је на прописан начин утврђено да такав 
документ одговара роби која је пријављена. 

 
 
(2) Ако се утврди да у уверењу о домаћем пореклу робе постоје техничке грешке, 

то уверење неће се сматрати неважећим ако грешке нису такве да изазивају 
сумњу у тачност наведених података. 

 
2) Декларација извозника  

 
Члан 36. 

 
(1) Управа царина може да одобри извознику (у даљем тексту: “овлашћени 

извозник”) да сачини декларацију извозника, независно од вредности производа, 
ако тај извозник често испоручује производе пореклом из Србије, под условом да 
ти производи имају статус “производа са пореклом” о чему прилаже доказ и ако 
су испуњени услови прописани овом уредбом. 

 
(2) Управа царина додељује овлашћеном извознику број царинског овлашћења, који 

се уноси у декларацију извозника. 
 
(3) Управа царина врши контролу овлашћеног извозника у поступању са одобрењем 

које му је дато. 
 
(4) Управа царина може да повуче одобрење из става 1. овог члана кад овлашћени 

извозник не може да пружи доказе да роба има статус “производа са пореклом” 
или када непрописно користи издато одобрење. 

 



 

 

Члан 37. 
 
(1) Декларацију извозника из члана 23. тачка 2) ове уредбе може да сачини: 

1) овлашћени извозник из члана 36. ове уредбе; 
2) извозник, за пошиљку која садржи један или више пакета са “производима са 
пореклом” чија укупна вредност не прелази 6.000 евра. 

 
(2) Декларација извозника може да се сачини за производе пореклом из Србије, ако 

су испуњени услови прописани одредбама ове уредбе. 
 

Члан 38. 
 

Извозник који сачињава декларацију извозника из члана 37. ове уредбе дужан је да, на 
захтев царинских органа у држави извозници, поднесе документацију на основу које се 
може доказати да производи имају статус “производа са пореклом” и да су испуњени 
сви услови предвиђени овом уредбом. 

 
Члан 39. 

 
(1) Извозник сачињава декларацију извозника тако што писаћом машином, 

утискивањем или штампањем, у фактуру, доставницу или други комерцијални 
документ, уноси изјаву чији је текст одштампан уз ову уредбу и чини њен 
саставни део (Прилог бр. 3). 

(2) Ако се изјава из става 1. овог члана уноси у декларацију извозника руком, користе 
се мастило и штампана слова. 

 
Члан 40. 

 
(1) Извозник својеручно потписује декларацију извозника. 
 
(2) Овлашћени извозник из члана 36. став1.  ове уредбе није дужан да потпише 

декларацију извозника ако надлежној царинској испостави да писмену изјаву о 
преузимању одговорности за сваку декларацију извозника која гласи на његово 
име. 

 
Члан 41. 

 
(1) Декларација извозника сачињава се за сваку појединачну пошиљку. 
 
(2) Ако је роба која се налази у пошиљци прошла проверу у Србији, извозник може 

да се на то позове у декларацији извозника. 
 

Члан 42. 
 
(1) За производе у пакетима чија вредност не прелази 600 евра које физичка лица из 

иностранства шаљу физичким лицима у Србији и за производе који су део личног 
пртљага путника који долази из иностранства чија вредност не прелази 1.200 евра, 
не подноси се уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 или декларација извозника, 



 

 

под условом да: 
1) се ти производи не увозе у комерцијалне сврхе; 
2) су пријављени као производи који испуњавају услове за примену царинских 
повластица. 
 

(2) Производи из става 1. овог члана сматраће се производима са пореклом на које се 
примењују царинске повластице. 

 
(3) Производи намењени искључиво личним потребама лица, путника или чланова 

њихових породица, који се повремено примају или уносе из друге државе, 
сматрају се некомерцијалним производима ако се, према њиховој врсти и 
количини, може утврдити да се не увозе у комерцијалне сврхе. 

 
Члан 43. 

 
(1) За производе са пореклом који се привремено извозе из Србије ради излагања у 

другој држави, а који су након излагања продати ради увоза на територију 
Европске уније, уверење о домаћем пореклу робе може се издати под условом: 
1) да је извозник привремено извезао робу са територије Србије у државу у којој 
се та роба излаже и да је робу тамо изложио; 

2) да је извозник продао робу или је уступио примаоцу у Европској унији; 
3) да је роба, за време или непосредно након излагања, послата у Европску унију 
у истом стању у каквом је била изложена; 

4) да роба, од момента кад је изложена, није коришћена у друге сврхе, осим што 
је излагана. 

 
(2) У уверењу о домаћем пореклу робе EUR.1 уписује се назив и адреса места где се 

роба излаже. 
 
(3) Одредба става 1. овог члана односи се на изложбе, сајмове и друге јавне приредбе 

трговинског, индустријског, пољопривредног или занатског карактера, осим оних 
које се организују у приватне сврхе у трговачким радњама или просторијама ради 
продаје стране робе, за време чијег одржавања роба остаје под царинским 
надзором. 

 
Члан 44. 

 
Ако царински орган у држави увозници - чланици Европске уније или царински органи 
у Србији основано сумњају у веродостојност докумената или у тачност података о 
правом пореклу робе, Управа царина, самостално или у сарадњи са  надлежним 
царинским органима Европске уније, извршиће контролу и накнадне провере издатих 
уверења о домаћем пореклу робе EUR.1 или декларација извозника. 
 
 

7. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА  И ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА 
О ДОМАЋЕМ ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ОБРАСЦУ EUR.1 

 
Члан 45. 



 

 

 
Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 попуњава се на обрасцу Уверења о пореклу 
робе EUR.1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 2). 

 
Члан 46. 

 
(1) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 које прати робу при извозу издаје се на 

обрасцу из члана 45. ове уредбе. 
  
(2) Уверење EUR.1 издаје се: 

1) ради остваривања права по основу закључених и ратификованих споразума о 
слободној трговини, или 

2) по основу аутономних преференцијалним мера које се дају за робу пореклом 
из Србије. 
 

Члан 47. 
 
Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 издаје надлежна царинска испостава која 
спроводи поступак извозног царињења. 
 

Члан 48. 
 
(1) Захтев за издавање уверења о домаћем пореклу робе EUR.1 подноси се уз извозну 

декларацију. 
 
(2) Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се декларација извозника из члана 27. 

став1. ове уредбе. 
 

 
 

Члан 49. 
 
(1) Ако на основу података из захтева за издавање уверења о домаћем пореклу робе 

EUR.1, декларације извозника, изјаве произвођача, података из исправа 
приложених уз извозну декларацију, као и прегледом робе, надлежни царински 
орган утврди да је роба пореклом из Србије, издаће уверење о домаћем пореклу 
робе EUR.1. 

 
(2) Уверење о домаћем пореклу робе EUR.1 издаје се уписивањем његовог броја у за 

то предвиђену рубрику, потписом овлашћеног царинског службеника и 
оверавањем печатом надлежне царинске испоставе. 

 
Члан 50. 

 
Ако надлежна царинска испостава утврди да роба која се извози није пореклом из 
Србије, одбиће захтев за издавање уверења о домаћем пореклу робе EUR.1. 
 

Члан 51. 



 

 

 
(1) На захтев извозника, надлежна царинска испостава накнадно ће издати уверење о 

домаћем пореклу робе EUR.1 за извезену робу, ако утврди да су време извозног 
царињења били испуњени услови за издавање таквог уверења прописани овом 
уредбом и да је роба извезена. 

 
(2) У накнадно издато уверење EUR.1 надлежна царинска испостава у рубрику 7 тог 

уверења уписује напомену: “Накнадно издато”, на једном од светских језика. 
 

Члан 52. 
 
(1) На захтев извозника, надлежни царински орган издаће дупликат уверења о 

домаћем пореклу робе EUR.1, ако је уверење, чији се дупликат тражи, украдено, 
уништено, изгубљено или ако извозник из других разлога више не располаже тим 
уверењем. 

 
(2) У дупликат уверења у одговарајућу рубрику обрасца уписује се напомена: 

“Дупликат”, на једном од светских језика. 
 
 

8. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА УВЕРЕЊА О ДОМАЋЕМ 
ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ОБРАСЦУ Form A 

 
Члан 53. 

 
Начин попуњавања уверења о домаћем пореклу робе Form A и образац уверења Form A 
одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део (Прилог бр. 4). 
 

 
 
 
 

ГЛАВА III 
 

ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ, ДРУМСКОМ, 
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ, ВАЗДУШНОМ, РЕЧНОМ И ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ  

 
1. ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ 

 
Члан 54. 

(1) Путник је дужан да при преласку царинске линије пријави лични пртљаг и све 
ствари које са собом носи. 

 
(2) Пролазак путника кроз «контролни зелени пролаз», сматра се пријавом путника 

да нема робу која подлеже обрачуну и плаћању увозних дажбина, односно робу 
чији је увоз забрањен. 



 

 

 
Члан 55. 

 
(1) Ради проверавања пријаве из члана 54. ове уредбе, овлашћени царински 

службеник, по потреби, прегледа ствари које путник са собом носи. 
 
(2) Ствари које путник није пријавио до тренутка кад га је овлашћени царински 

службеник позвао да покаже свој лични пртљаг и ствари које са собом носи 
сматрају се непријављеним. 

 
(3) Ствари које носе дипломатски курири, на основу дипломатског курирског писма, 

не подлежу прегледу. 

Члан 56. 

(1) Претрес путника, у складу са одредбом члана 285. Царинског закона, врши се  у 
посебној просторији. 

 
(2) О извршеном претресу из става 1. овог члана лице које врши претрес саставља 

записник који он потписује, као и лице над којим је извршен претрес. 
 
(3) Ствари које нису пријављене, а пронађене су приликом прегледа, односно личног 

претреса путника привремено се одузимају до завршетка одговарајућег поступка. 

Члан 57. 

(1) Путник има право на накнаду штете проузрокованe прегледом ствари или 
претресом. 

 
(2) Ако су приликом прегледа, односно претреса код путника нађене скривене ствари 

или су кривицом путника предузете неопходне мере царинског надзора и 
контроле услед којих је проузрокована штета, причињена штета се не накнађује, 
осим ако је штета причињена намерно или грубом непажњом лица које је 
извршило преглед, односно претрес. 

 
Члан 58. 

 
(1) Ако путник (домаће лице или страно лице са одобреним привременим или 

сталним боравком) при одласку у иностранство износи и ствари које ће му 
служити за време путовања, а не пријављују се као лични пртљаг, дужан је да те 
ствари упише у Списак ствари које путник привремено износи, који је одштампан 
уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 5). 

 
(2) У Списак ствари из става 1. овог члана уписује се: име и презиме путника, број 

путне исправе и подаци о стварима на основу којих се може утврдити њихова 
истоветност при повратку путника (уобичајени трговачки назив робе, са 
назначењем марке, типа, фабричког броја и сл.). 

 



 

 

(3) Списак ствари из става 1. овог члана потписује и оверава овлашћени царински 
службеник. 

 
Члан 59. 

 
Робу коју путник уноси из иностранства царини гранична царинарница у скраћеном 
или у редовном царинском поступку. 
 

Члан 60. 
 

(1) У скраћеном царинском поступку царини се роба коју путник уноси из 
иностранства, а намењена је за коришћење у сопственом домаћинству, чија 
укупна вредност не прелази износ од 3.000 евра,  у динарској противвредности.  

 
(2) Ако се роба царини у скраћеном царинском поступку, овлашћени царински 

службеник попуњава Обрачун увозних дажбина за робу коју путници са собом 
носе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 6). 

 
(3) У Обрачуну  увозних дажбина из става 2. овог члана уписују се: име и презиме 

путника, вредност робе, износ увозних и других дажбина, место и датум 
издавања, као и уобичајени трговачки назив робе. 

 
(4) На захтев путника или ако је посебним прописима предвиђено да се одређени 

предмети пријављују другим органима и организацијама (радио-станице и др.), у 
Обрачун увозних дажбина из става 2. овог члана уносе се и подаци потребни за 
идентификацију тих предмета. 

 
(5) У редовном царинском поступку царини се роба чија се количина, врста, каквоћа 

и вредност не могу утврдити у скраћеном царинскомпоступку, као и роба чија је 
укупна вредност већа од износа утврђеног у ставу 1. овог члана. 

 
Члан 61. 

 
Образац Обрачуна увозних дажбина из члана 60. став 2. ове уредбе штампа се у 
блоковима од 150 примерака, с тим што су у сваком блоку три узастопна примерка 
означена истим редним бројем. Први примерак одштампан је црвеном бојом и предаје 
се рачуноводству царинарнице. Трећи примерак одштампан је црном бојом и предаје 
се путнику. Први и други примерак су на полеђини карбонизовани, а други и трећи су 
при врху перфорирани 
 

Члан 62. 
 
(1) Путник се изјашњава да ли је сагласан са налазом овлашћеног царинског 

службеника у погледу количине, врсте, каквоће робе и царинске вредности робе, 
као и у погледу износа увозних и других дажбина. 

 
(2) Ако се путник сагласи са  налазом овлашћеног царинског службеника, након 

плаћања укупног обрачунатог износа увозних дажбина по Обрачуну увозних 



 

 

дажбина из члана 60. став 2. ове уредбе,  овлашћени царински службеник ће, по 
извршеном плаћању, предати путнику оверени примерак Обрачуна увозних 
дажбина и ставити му робу на располагање.  

 
Члан 63. 

 
Ако се путник не сагласи са налазом овлашћеног царинског службеника или не плати 
укупан износ увозних дажбина, дужан је да царинском органу поднесе сажету 
декларацију ради стављања робе у одговарајући царински поступак, код граничне или 
друге царинарнице. 
 

Члан 64. 
 

Овлашћени царински службеник, на основу података у путној исправи или на основу 
пријаве боравка у иностранству, односно уговора о раду и сл., утврђује право на 
привремни унос робе за домаће држављане на привременом раду у иностранству или 
домаће држављане који бораве у иностранству ради школовања, специјализације и сл. 
  

Члан 65. 

(1) Робу из члана 64. ове уредбе путник је дужан да упише у Списак ствари које 
путник привремено уноси, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни 
део (Прилог бр. 7). 

(2) У Списак ствари из става 1. овог члана уписују се: име и презиме путника, број 
путне исправе и ко ју је издао, пребивалиште путника и подаци о предметима 
које путник привремено уноси, као и напомена: "Ако путник приликом 
напуштања царинског подручја не пријави царинском органу да износи робу 
коју је привремено унео по овом списку, или не пружи доказ да је та роба 
оцарињена, сматраће се да те предмете није изнео, и царински орган ће 
покренути прекршајни поступак". 

(3) Путник попуњава Списак ствари из става 1. овог члана у два примерка, од 
којих је први карбонизиран. Путник у Списак ствари уписује робу 
појединачно, по врсти и количини, уз назначење свих карактеристичних 
ознака на основу којих се може утврдити истоветност робе приликом враћања 
у иностранство (марка, тип, фабрички број и др.). 

(4) Овлашћени царински службеник сравњује податке  из Списка ствари из става 
1. овог члана са стањем робе и правилно попуњене примерке Списка ствари 
потписује и оверава службеним печатом. Први примерак Списка ствари 
задржава царинарница, а  други предаје путнику. У путној исправи, на страни 
за забелешке, овлашћени царински службеник ставља забелешку: 
"Привремено унео робу" (скраћено: ПУР), уписује датум увоза и то 
потписује. 



 

 

(5) Примерци Спискова ствари који су задржани од стране царинарнице чувају се 
две године. 

               

Члан 66. 

(1) Путник из члана 64. ове уредбе дужан је да привремно унесену робу  врати у 
иностранство или захтева друго царински дозвољено поступање или употребу 
робе. 

(2) Ако путник напушта царинско подручје и износи робу коју је привремено 
унео, дужан је да Списак ствари из члана 65. став  1. ове уредбе преда 
обвлашћеном царинском службенику који,  након што утврди истоветност 
робе, поништава забелешку ПУР у путној исправи и то потписује и оверава 
службеним печатом. 

(3) Ако путник привремено унету робу пријави за царињење, овлашћени 
царински службеник  који одобрио друго царински дозвољено  
поступање или употребу робе поништава забелешку ПУР у његовој 
путној исправи на начин из става 2. овог члана, а Списак ствари  из члана 65. 
став  1. ове уредбе прилаже декларацији по којој је роба оцарињена. 

(4) Ако путник захтева друго царински дозвољено поступање или 
употребу робе само за један део привремено унете робе, овлашћени 
царински службеник уписује на Списак ствари из члана 65. став 1. ове уредбе 
забелешку о броју и датуму декларације и врсти поступка,  и враћа га 
путнику, с тим што у путној исправи не поништава забелешку ПУР. 

 
Члан 67. 

 
На привремени унос робе путника-страних лица примењују се одредбе чл. 64. до 66. 
ове уредбе.  
 

Члан 68. 
 

На справе, инструменте, алат и сличне предмете, као и узорке које путник-страно лице 
са собом уноси и који ће му за време привременог боравка у Србији служити за 
вршење његове делатности, а не поседује карнет АТА (Admission temporaire), сходно се 
примењују одредбе чл. 64. до 66. ове уредбе.  

 
Члан 69. 

 
Ако путник (домаће лице из члана 64. ове уредбе или страно лице) дође у Србију 
путничким моторним возилом изнајмљеним у иностранству по систему "rent-а-car" 
и возило преда овлашћеном представнику (рентал агенту), тај представник је 
дужан да преузето возило пријави царинском органу надлежном према месту 
предаје возила. 
 

 



 

 

Члан 70. 
 
(1) На резервне делове за путничка моторна возила које домаћи или страни 

држављанин привремено уноси ради оправке привремено увезеног моторног 
возила са страном регистрацијом, примењују се одредбе чл. 64. до 66. ове уредбе. 

 
 
(2) Лице из става 1. овог члана пријављује замењене делове царинском органу који, 

на предлог тог лица, одлучује како ће се поступити са замењеним деловима 
(вратити у иностранство, предати царинском органу, уништити под царинским 
надзором и др.). 

 
 

2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
 

Члан 71. 
 

Сва друмска превозна, односно преносна средства са робом или без робе, која 
саобраћају са иностранством, морају се зауставити код граничног браника. 
  

Члан 72. 
 
(1) У случају из члана 65. став 1. Царинског закона, ако је неопходно извршити 

претовар робе,  одговорно лице, односно возар  дужан је да о томе обавести 
најближи царински орган, који одлучује о мерама царинског надзора и контроле 
које је потребно предузети. 

 
(2) Ако претовару присуствује овлашћени царински службеник, о томе саставља 

записник који потписује возар и овлашћени царински службеник који је 
присуствовао претовару. 

 
Члан 73. 

 
(1) Ако страно моторно возило буде остављено на територији Србије на месту, 

укључујући и место на коме  је паркирање  дозвољено, а под околностима које 
наводе на закључак да је напуштено (са возила су скинуте регистарске таблице, 
теже је хаварисано или запуштено, нико се не стара о њему и сл.), царински 
орган на чијем се подручју возило налази дужан је да без одлагања о томе 
обавести надлежни орган унутрашњих послова ради утврђивања ко је власник 
напуштеног возила и места његовог боравка. 

 
(2) Напуштено возило из става 1. овог члана ставља се под царински надзор док се 

не пронађе његов власниик, односно док се одреди царински дозвољено 
поступање или употреба, укључујући и продају возила. 

 
(3) Ако орган унутрашњих послова, у року од три месеца од дана кад га је царински 

орган обавестио о  проналажењу напуштеног возила не пронађе власника тог 
возила, односно не утврди његово место боравка, царински орган  покреће 



 

 

поступак за одређивање  царински дозвољеног поступања или употребе, 
укључујући и продају возила.  

 
Члан 74. 

 
(1) Ако је власник возила из члана 73. ове уредбе познат или ако се његов 

идентитет и адреса могу утврдити, надлежни царински орган  ће без одлагања о 
томе   обавестити дипломатско или конзуларно представништво државе чију 
регистрацију апуштено возило носи, односно чији је држављанин власник 
напуштеног возила, уз напомену у каквом је   стању возило нађено, са 
назнаком  висине трошкова које власник напуштеног возила треба да плати 
приликом преузимања возила (трошкови допреме, чувања и др.) и затражити 
да представништво пронађе и позове власника напуштеног возила да возило 
врати у иностранство у року од три месеца од  дана достављања обавештења 
том представништву. 

 
(2) Ако возило не буде враћено у иностранство у року из става 1. овог члана 

царински орган покреће поступак за одређивање царински дозвољеног 
поступања или употребе, укуључујући и продају возила. 

 
3. РЕЧНИ САОБРАЋАЈ 

 
Члан 75. 

 
(1) Бродови који саобраћају на рекама са иностранством могу пристајати само у 

пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај. 
 
(2) У пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај бродови могу 

пристајати само уз одређени царински гат на одређеном делу пристаништа или 
обале или у слободној зони. 

 
(3) У пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај, надлежна 

капетанија, у сарадњи са пограничним органима одређује царински гат, односно 
део пристаништа, односно луке у коме могу пристајати бродови. 

 
Члан 76. 

Бродови у домаћем саобраћају на граничним рекама могу пристајати уз царински гат, 
односно део пристаништа, луке или обале одређене за пристајање бродова у 
пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај или у слободној зони, 
само по претходном одобрењу царинског органа. 

Члан 77.  

 (1) Бродови који плове међународним пловним рекама, граничним рекама и 
граничним језерима морају имати бродски манифест. 



 

 

 (2)   Изузетно од одредаба става 1. овог члана, бродски манифест не морају имати: 

1) бродови који превозе домаћу или страну неоцарињену робу за коју имају 
друге одговарајуће царинске исправе (рапорт и сл.); 

2) бродови који вију војну заставу; 
3) службени бродови (бродови органа управе, органа унутрашње пловидбе и др.); 
4) бродови за научне сврхе; 
5) бродови који служе само за риболов; 
6) бродови који служе само за потребе пољопривредника; 
7) спортски бродови и чамци док служе спорту, односно личним потребама 
њихових власника. 

Члан 78. 
 

Царински гат, односно део пристаништа, луке или обале, одређен за пристајање 
брода који саобраћа са иностранством, одваја се оградом (преградом) и обележава 
таблом обојеном бојама државне  заставе, с називом царинског органа. Просторије 
за обављање послова царинског органа налазе се на излазу из гата, односно из 
одређеног дела пристаништа, луке или обале испред преграде. 
 

Члан 79. 
 
(1) За бродове који саобраћају са иностранством и који утоварају робу у домаћим 

пристаништима или лукама, манифест мора да буде састављен по извршеном 
утовару робе у брод, а најдоцније два сата пре испловљења. 

 
(2) Бродови који долазе из иностранства, с робом или без робе, морају имати 

манифест у моменту преласка царинске линије. 
 

Члан 80. 
 
Ако заповедник брода, за брод  који према одредбама Царинског закона мора имати 
манифест, не преда у одређеном року царинском органу манифест и друге прописане 
исправе, царински орган може наредити да се роба истовари и чува под царинским 
надзором, на терет и ризик заповедника брода. 
 

 
Члан 81. 

 
Царински поступак са бродом који долази из иностранства спроводи се одмах после 
санитарне, фитосанитарне, ветеринарске контроле брода  и пасошке контроле чланова 
посаде и путника. 

 
Члан 82. 

 
(1) Представник брода или власник терета може, уз претходну сагласност 

царинског органа, а у пратњи овлашћеног царинског службеника или уз 
предузимање других мера царинског надзора, да се укрца на брод и пре његовог 



 

 

пристајања, ако је  брод добио дозволу за саобраћај са обалом од надлежне 
капетаније и надлежног органа  унутрашњих послова. 

 
(2) Док се брод задржава у пристаништу или луци, представник брода или власник 

терета могу слободно боравити на броду.  
 

Члан 83. 
 
(1) Царински преглед брода врши се у присуству овлашћеног представника брода.  
 
(2) Царински преглед брода састоји се од: 

1) прегледа манифеста, товарних листова и других исправа и сравњења стања 
робе са подацима у тим исправама; 

2) прегледа посаде и путника; 
3) прегледа путничког пртљага предатог на превоз броду; 
4) прегледа свих бродских просторија; 
5) сравњивања књиге надзора и опреме коју брод носи; 
6) сравњивања књигу провијанта (подаци о стању горива, мазива, потрошног 
материјала, намирница, готовог новца и сл). 

 
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, царински орган може одобрити 

сравњивање стања  терета с подацима из манифеста и других исправа и после 
искрцаја терета. 

 
(4) Ако се царинским прегледом утврди да на броду има намирница и друге робе 

у већој количини него што је потребно за потрошњу за време боравка брода у 
пристаништу, царински  орган може вишак робе да стави под царински надзор 
стављањем одговарајућих царинскох обележја 

     
Члан 84. 

 
(1) Ако постоји основана сумња да се на броду налази скривена роба царински 

орган може наложити заповеднику брода који плови у царинском пограничном 
појасу да брод уплови у  најближе пристаниште или луку  ради прегледа, 
односно претреса. 

 
(2) Пре претреса страног брода, у складу са одредбом става 1. овог члана, 

царински орган о претресу обавештава конзуларног представника државе у 
којој је брод регистрован,  а у случају ако се у пристаништу не налази 
конзуларни представник, претрес се врши у присуству представника 
пристанишне капетаније и заповедника брода, односно његовог заменика. 

 
 
(3) О извршеном прегледу, односно  претресу брода  сачињава се записник који 

потписује овлашћени царински службеник и заповедник брода, односно 
његов заменик, а један примерак записника се уручује заповеднику брода, 
односно његовом заменику.  

 



 

 

Члан 85. 
 

Истовар робе из брода непосредно у друго превозно средство ради отпремања 
другој царинарници врши се на основу декларације за стављање у поступак 
транзита коју подноси возар који прима робу на даљи превоз. 
 

Члан 86. 
 

(1) Претовар царинске робе из једног брода у други брод  може да се врши на 
основу писаног одобрења царинског органа и под царинским надзором. 

 
(2) Ако је услед дејства више силе роба из става 1. овог члана претоварена из 

једног брода у други брод без одобрења царинског органа, заповедник брода 
из кога је роба претоварена дужан је да о томе обавести најближи царински 
орган  и да поднесе потврду надлежне пристанишне капетаније о томе да је 
претовар извршен услед дејства више силе. 

 
(3) Подаци о претовару робе  из става 1. овог члана уписују се у манифест брода 

из кога је роба претоварена и брода у који је роба претоварена. 
 
(4) У царинском пограничном појасу, на граничним рекама и граничним језерима 

забрањено је избацивање робе са пловних објеката. 
 

Члан 87. 
 

Страни брод у транзиту који пристане у домаће пристаниште ради снабдевања 
горивом, намирницама или због других потреба, а не ради утовара и истовара робе, не 
подлеже царинском прегледу, али подлеже царинском надзору и контроли. 
 

4. ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ 
 

Члан 88. 
 
(1) На ваздухопловном пристаништу, које је одређено за међународни ваздушни 

саобраћај, ваздухоплови који саобраћају са иностранством постављају се на 
пристанишну платформу која се, док је ваздухоплов на њој, сматра царинском 
платформом. 

 
(2) Правно лице које обавља аеродромске услуге дужно је да благовремено 

обавештава царински орган на ком делу вадухопловног пристаништа ће се 
поставити ваздухоплов који саобраћа са иностранством и време његовог 
полетања, односно слетања. 

(3) Правно лице које обавља јавни превоз у ваздушном саобраћају и заступници 
страних ваздухопловних компанија дужни су да царинским органима на 
ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни ваздушни саобраћај 
доставе ред летења ваздухоплова у редовном саобраћају најкасније седам дана 
пре почетка његовог важења. 



 

 

 
(4) Лице из става 3. овог члана дужно је да благовремено обавести царински орган о: 

1) свим променама у редовном реду летења ваздухоплова; 
2) специјалним летовима ваздухоплова са назначењем њиховог доласка из 
иностранства, односно одласка у иностранство; 

3) сваком кашњењу слетања, односно узлетања ваздухоплова дужем од три часа. 
 

(5) Ако су у питању специјални летови страних ваздухопловних компанија које 
немају своје заступништво у земљи и летови страних и домаћих ваздухоплова за 
сопствене потребе, орган управе који издаје одобрење за такав лет је дужан да 
један примерак тог одобрења достави царинском органу. 

 
Члан 89. 

 
(1) Део ваздухопловног пристаништа који је одређен за међународни ваздушни 

саобраћај налази се под царинским надзором и контролом. 
 
(2) Царински надзор и контрола обезбеђује се на царинској платформи, и то над 

ваздухопловима који долазе из иностранства непосредно по слетању, а над 
ваздухопловима који одлазе у иностранство пола сата пре полетања. 

 
Члан 90. 

 
(1) Део ваздухопловног пристаништа који је одређен за међународни ваздушни 

саобраћај састоји се од царинске платоформе, чекаонице намењене путницима у 
међународном ваздушном саобраћају (у даљем тексту: транзитна сала) и 
просторија за преглед путника и њиховог пртљага. 

 
(2) Транзитна сала мора бити обезбеђена тако да је онемогућен улазак и излазак 

лица, односно уношење и изношење робе без царинског надзора и контроле. 
 
(3) На делу ваздухопловног пристаништа који је одређен за међународни ваздушни 

саобраћај могу се налазити само путници који одлазе у иностранство, односно 
долазе из иностранства. 

 
(4) Улазак, односно излазак путника из дела ваздухопловног пристаништа који је 

одређен за међународни ваздушни саобраћај, сматра се преласком царинске 
линије. 

 
(5) Поред путника и чланова посаде ваздухоплова који путују у иностранство, 

односно који су у транзиту преко царинског подручја, у транзитну салу могу да 
улазе само службена лица (особље ваздухопловног пристаништа и радници који 
раде у транзитној сали, царински радници, радници пограничних инспекцијских 
органа и радници органа унутрашњих послова). 

 
(6) Изузетно од одредбе ст. 4. и 5. овог члана, ако се на ваздухопловном пристаништу 

дочекују, односно испраћају домаћи или страни државници, чланови делегација и 
друга лица у званичној посети, у транзитну салу могу, у складу са протоколом, 



 

 

улазити и друга лица (пратња, обезбеђење, сниматељи, фото-репортери, 
преводиоци и др.).   

  
Члан 91. 

 
(1) На захтев царинског органа заповедник ваздухоплова који долази из 

иностранства, односно друго овлашћено лице, дужно је да уз манифест покаже и 
све остале исправе које прате робу. 

 
(2) Заповедник ваздухоплова који одлази у иностранство, односно друго овлашћено 

лице, дужно је да царинском органу поднесе манифест најкасније пола сата пре 
полетања ваздухоплова, а на захтев царинског органа дужно је да поднесе и све 
остале исправе о роби коју превози. 

 
(3) Роба која је манифестом одређена за истовар код царинског органа на првом 

успутном ваздухопловном пристаништу упућује се пријемној царинарници 
дупликатом манифеста  овереним печатом царинског органа.  

 
(4) Ако заповедник ваздухоплова, за ваздухоплов који мора имати манифест, не 

преда царинском органу у одређеном року манифест и друге прописане исправе, 
царински орган може наредити да се роба истовари и чува под царинским 
надзором на терет и ризик власника, односно држаоца ваздухоплова. 

 
(5) За ваздухоплов који долази из иностранства признаје се страни манифест ако је 

преведен на српски језик или ако је састављен на енглеском, руском, француском 
или шпанском језику. 

 
(6) Подаци о личном пртљагу који путници са собом  носе не уписују се у манифест. 

 
Члан 92. 

 
Ваздухопловно пристаниште које је одређено за међународни ваздушни саобраћај 
дужно је да обезбеди царинском органу просторије и просторе нужне за спровођење 
царинског надзора и контроле, као и за царињење робе коју путници са собом носе. 

 
 
 

1) ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК СА ВАЗДУХОПЛОВОМ КОЈИ ДОЛАЗИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
 

Члан 93. 
 

(1) Овлашћени царински службеник врши преглед ваздухоплова који је дошао из 
иностранства након његовог постављања на царинску платформу. 

 
(2) За време царинског прегледа ваздухоплова из става 1. овог члана могу бити 

присутна само лица која имају одобрење царинског органа. 
 
 



 

 

 
(3) Преглед ваздухоплова састоји се од сравњења манифеста са стањем робе по 

количини и ознакама колета, прегледа пилотске и путничке кабине и прегледа 
опреме и робе и опреме која служи за снабдевање ваздухоплова. 

 
(4) Ако постоји основана сумња да се у ваздухоплову налази скривена роба, 

овлашћени царински службеници могу да изврше претрес ваздухоплова.  
 
(5) Претрес ваздухоплова врши се у присуству заповедника ваздухоплова, односно 

лица која он одреди, а по потреби уз учешће стручних радника. 
 
(6) О извршеном претресу ваздухоплова овлашћени царински службеник сачињава 

записник у којем, поред резултата о извршеном претресу, наводи и име и презиме 
лица у чијем је присуству извршен претрес. Записник потписују лица која су 
присуствовала претресу. 

   
Члан 94. 

 
(1) Роба се истовара из ваздухоплова у присуству лица овлашћеног за преузимање и 

превоз робе до места одређеног за смештај робе и овлашћеног царинског 
службеника, који утврђује стање паковања колета и сравњује податке о броју и 
ознакама колета из манифеста са подацима на колетима. 

 
(2) Ако се роба допрема на палетама, односно у контејнерима или ако је истоварен 

велики број колета, утврђивање стања паковања и сравањивање података о броју 
и ознакама колета из манифеста са подацима на колетима може се вршити 
приликом пријема робе на месту одређеном за смештај.  

 
(3) Ако овлашћени царински службеник утврди да стање робе одговара пријављеном, 

то потврђује на два примерка манифеста, од којих један примерак остаје код 
заповедника ваздухоплова, односно лица које он овласти, а други се прилаже уз 
сажету декларацију. 

 
(4) Ако овлашћени царински службеник утврди да стање робе не одговара 

пријављеном, да су колета оштећена или да се роба из њих на било који начин 
расипа, овлашћени царински службеник о томе ставља забелешку на манифесту, а 
лице овлашћено за преузимање и превоз робе до места које одреди овлашћени 
царински службеник о томе саставља записник, који потписују то лице и 
овлашћени царински службеник. 

 
Члан 95. 

 
(1) Истоварена робе привремено се смешта у царинско складиште на ваздухопловном 

пристаништу на основу манифеста, који се сматра сажетом декларацијом. 
 
(2) Сажета декларација мора да се поднесе најкасније у року од пет сати од истовара 

робе из ваздухоплова, а на ваздухопловном пристаништу на коме није 
организован стални рад царинског органа, сажета декларација мора се поднети 



 

 

најкасније до 12 сати наредног радног дана од дана истовара робе из 
ваздухоплова. 

 
Члан 96. 

 
(1) Сажета декларација не подноси се ако се из ваздухоплова истовара роба у 

транзиту преко царинског подручја, која ће се утоварити у други ваздухоплов 
ради даљег превоза, под условом да се претовар изврши у року од 12 сати. У том 
случају, на долазећем и одлазећем манифесту сачињава се одговарајућа 
забелешка. 

 
(2) Са робом из става 1. овог члана поступа се на начин прописан одредбом  члана 94. 

ове уредбе. 
 
(3) За робу из става 1. овог члана одговара возар, односно друго лице које је робу 

преузело од возара. 
 

Члан 97. 
 
(1) Ако се роба вазухопловом на истој линији упућује другој царинарници ради 

царињења, заповедник ваздухоплова, односно друго овлашћено лице подноси 
отпремној царинарници  манифест за царинску робу, у најмање пет примерака. 

 
(2) Царинарница оверава све примерке манифеста из става 1. овог члана, од којих 

један примерак задржава, а остале предаје возару, односно овлашћеном лицу. 
Возар, односно овлашћено лице предаје један примерак манифеста држаоцу 
складишта. 

 
(3) Возар, односно овлашћено лице предаје пријемној царинарници робу и примерке 

манифеста из става 1. овог члана. 
 
(4) Пријемна царинарница оверава сва примерке манифеста, од којих том лицу враћа 

два примерка, а један примерак доставља отпремној царинарници као потврду о 
пријему робе. 

 
(5) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ако лице које је преузело одговорност за 

робу овласти друго лице да врши пријем и отпрему робе,  манифест за царинску 
робу подноси се у два примерка више, а ово лице по пријему и отпреми робе, 
потврђује на изводу из манифеста да је робу преузело. 

 
(6) Ако се роба ваздухопловом на другој линији упућује другој царинарници ради 

царињења, спроводи се поступак транзита. 
 

 
 
 
 
 



 

 

2) ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК СА ВАЗДУХОПЛОВОМ КОЈИ ОДЛАЗИ У ИНОСТРАНСТВО 
 

Члан 98. 
 

(1) Ваздухоплов који одлази у иностранство поставља се на царинску платформу 
најмање пола сата пре полетања и од тог времена па све до прелетања царинске 
линије налази се под царинским надзором. 

 
(2) Возар, односно овлашћено лице дужно је да најмање пола сата пре полетања 

ваздухоплова  поднесе царинском органу манифест са пратећим исправама, на 
основу којих је извршено извозно царињење робе. Ако су исправе сагласне са 
манифестом, царински орган то потврђује на примерцима манифеста. 

 
(3) Ако су подаци из става 2. овог члана несагласни царински орган враћа манифест, 

стављајући на манифест  забелешку о утврђеним неисправностима. 
 
(4) Извозно оцарињена роба утовара се у ваздухоплов у присуству овлашћеног 

царинског службеника, који сравњује стање робе по количини и ознакама колета 
са подацима из манифеста и исправа на основу којих је извршено извозно 
царињење робе (извозне царинске исправе), оверава манифест и по полетању 
ваздухоплова раздужује извозне царинске исправе. 

 
(5) Ако овлашћени царински службеник утврди да стање робе не одговара подацима 

из манифеста и исправа на основу којих је извршено извозно царињење робе, 
саставља записник о утврђеним неправилностима, ставља забелешку на 
манифесту и извозним царинским исправама, а по потреби задржава робу ради 
утврђивања чињеничног стања и о томе обавештава царински орган који је 
одбрио царински дозвољено поступање или употребу робе. 

 
Члан 99. 

 
(1) Ако стање робе одговара подацима из манифеста и извозних царинских исправа, 

али се целокупна роба не може утоварити у ваздухоплов, овлашћени царински 
службеник  о томе ставља забелешку на манифесту и извозној декларацији. 

 
(2) Лице које је преузело одговорност за робу евидентира податке о неутовареној 

роби у посебан контролник. Контролник се раздужује бројем и датумом лета 
којим је роба накнадно утоварена у ваздухоплов. 

 
(3) Царински орган потврђује на извозној декларацији да је роба извезена када се и 

преостала количина робе отпреми у иностранство.  
 

Члан 100. 
 

(1) Царински преглед ваздухоплова који одлази у иностранство врши се после 
контроле коју обављају радници других пограничних органа (органа унутрашњих 
послова и др.). 

 



 

 

(2) После царинског прегледа ваздухоплова, до његовог полетања, ваздухоплову се 
може приступити само по одобрењу царинског органа. 

 
 

3) ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК СА АВИО ПОШИЉКАМА КОЈЕ СЕ ПРЕВОЗЕ  
ДРУМСКИМ ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА 

 
 Члан 101. 

 
(1) Ваздухопловне компаније могу робу која се, због своје природе, количине или 
габарита, не може превести ваздухопловом до коначног одредишта, превести 
друмским превозним средством. 

 
(2) Превоз из става 1. овог члана може се обављати до одредишта где постоје редовне 
линије ваздухопловне компаније. 

 
(3) О увођењу оваквих линија ваздухопловна компанија је дужна да обавести 
царинарницу на начин прописан у члану 88. ове уредбе. 

 
(4) Превоз робе до одредишне царинарнице врши се на основу транзитне исправе или 
карнета TIR. 

 
(5) Возар, односно овлашћено лице уз транзитну декларацију, или карнет TIR подноси 
царинском органу поред CMR  и манифест за одређену линију и примерак авио 
товарног листа за сву робу, која се налази у превозном средству приликом уласка у 
царинско подручје. 

 
(6) У случају извоза робе, поред исправа из става 5. овог члана возар, односно 
овлашћено лице подноси царинском органу и све извозне царинске исправе за робу 
која се извози у том превозном средству.  

 
4) ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК И ЦАРИНСКИ НАДЗОР НАД ПОСАДОМ, ПУТНИЦИМА И ПРТЉАГОМ 

 
Члан 102. 

 
(1) Преглед ваздухоплова, посаде и путника који долазе из иностранства и њиховог 

пртљага врши царински орган на првом ваздухопловном пристаништу на којем је 
ваздухоплов слетео из иностранства. 

 
(2) Ако ваздухоплов лети на друго ваздухопловно пристаниште у царинском 
подручју, а не прима путнике у локалном саобраћају (инострана линија), 
преглед ваздухоплова, посаде и путника који долазе из иностранства и њиховог 
пртљага врши царински орган на ваздухопловном пристаништу на коме посада 
и путници напуштају ваздухоплов. 

 
(3) Ако ваздухоплов лети на друго ваздухопловно пристаниште у царинском 

подручју и прима путнике у локалном саобраћају (мешовита линија), царински 
преглед ваздухоплова, посаде, путника и ручног пртљага врши царински орган на 



 

 

првом ваздухопловном пристаништу, док царински преглед осталог пртљага и 
робе врши царински орган на ваздухопловном пристаништу на коме путници 
коначно напуштају ваздухоплов. 

 
(4) Ако из оправданих разлога царински орган не изврши преглед ваздухоплова, 

посаде и путника и њиховог пртљага,  о томе обавештава царински орган на 
првом ваздухопловном пристаништу на које ваздухоплов слеће. 

 
(5) Ако је на захтев возара, уз сагласност надлежног царинског органа и органа 

унутрашњих послова, инострана линија измењена у мешовиту линију, надлежни 
царински орган о томе обавештава царински орган на првом ваздухопловном 
пристаништу на које ваздухоплов слеће. 

 
Члан 103. 

 
(1) Царински преглед посаде и путника и њиховог пртљага, који се превозе 

ваздухопловом који саобраћа на транзитним линијама, по правилу се не врши ако 
путници и посада не напуштају ваздухоплов или ако се задржавају само у 
транзитној сали. 

 
(2) Транзитном линијом, у смислу ове уредбе, сматра се лет ваздухоплова у 

међународном саобраћају преко царинског подручја кад ваздухоплов по 
утврђеном реду летења слеће на ваздухопловно пристаниште у царинском 
подручју, као и кад слеће због квара, узимања горива, метеоролошких услова и сл. 

 
Члан 104. 

 
(1) Ако путник приликом доласка из иностранства до места одредишта путује 

ваздухопловом који лети на међународној и домаћој линији, а поседује 
међународну путничку карту са потврђеном резервацијом за лет до места 
одредишта (трансферни путник), царински преглед пртљага врши се на 
ваздухопловном пристаништу на коме трансферни путник завршава путовање. 

 
(2) Преглед трансферног путника и његовог ручног пртљага врши царински орган на 

првом ваздухопловном пристаништу на које је ваздухоплов слетео из 
иностранства (трансферно ваздухопловно пристаниште).  

 
(3) Пртљаг трансферног путника у доласку из иностранства мора бити снабдевен 

међународним међулинијским пртљажним привеском (“interline” - привезак), са 
ознаком места крајњег одредишта према путничкој карти и налепницом или 
привеском са именом и презименом путника. 

 
(4) Овлашћени представник возара на трансферном ваздухопловном пристаништу 

дужан је да благовремено обавести царински орган о пријављеном и стварном 
броју трансферних путника у доласку и њиховог пртљага и да по полетању 
ваздухоплова до места одредишта пошаље поруку ваздухопловном пристаништу 
на коме трансферни путници завршавају лет о броју тих путника и њиховом 
пртљагу. 



 

 

 
(5) Овлашћени представник возара на одредишном ваздухопловном пристаништу 

дужан је да писмено обавести царински орган о пријављеном броју трансферних 
путника за наредни дан, броју лета којим путници долазе и планираном времену 
слетања ваздухоплова. 

 
(6) Правно лице које обавља аеродромске услуге на ваздухопловном пристаништу на 

коме путници завршавају лет дужно је да достави пртљаг трансферним 
путницима у делу предвиђеном за међународне доласке, ради спровођења 
царинске контроле. 

 
(7) Ако путник приликом одласка у иностранство до места одредишта путује 

ваздухопловом који лети на домаћој и међународној линији, а поседује 
међународну путничку карту са потврђеном резервацијом за међународни лет до 
места одредишта (трансферни путник) и пртљаг снабдевен међулинијским 
пртљажним привеском и налепницом или привеском са именом и презименом, 
царински преглед пртљага врши царински орган на ваздухопловном пристаништу 
на коме путник започиње лет на домаћој линији. 

 
(8) Царински преглед путника и његовог ручног пртљага врши царински орган на 

ваздухопловном пристаништу на коме путник започиње лет на међународној 
линији (трансферном ваздухопловном пристаништу). 

 
(9) Овлашћени представник возара дужан је да дан раније писмено обавести 

царински орган на ваздухопловном пристаништу са кога међународни 
трансферни путник започиње лет о датуму одласка путника, броју лета, 
планираном времену поласка ваздухоплова и броју пријављених путника и да до 
полетања ваздухоплова пошаље поруку трансферном ваздухопловном 
пристаништу на коме путници започињу лет на међународној линији. 

 
(10) Раздвајање пртљага са међулинијским пртљажним привеском од пртљага домаћих 

путника на трансферном аеродрому врши правно лице које обавља услуге и 
допрема га у међународну сортирницу у којој се употребом техничких средстава  
врши контрола тог пртљага. 

 
(11) Ако се приликом контроле из става 10. овог члана оцени да је потребно извршити 

додатни преглед, то се чини у присуству путника, радника органа унутрашњих 
послова и овлашћеног царинског службеника. 

 
(12) Трансферни путници имају предност приликом вршења царинског  прегледа. 
 

Члан 105. 
 
(1) Преглед ваздухоплова, посаде и путника који одлазе у иностранство и њиховог 

пртљага врши царински орган на ваздухопловном пристаништу са кога 
ваздухоплов непосредно полеће у иностранство. 

 
 



 

 

(2) Ако ваздухоплов слеће на друго ваздухопловно пристаниште у царинском 
подручју, а не прима путнике и робу у локалном саобраћају, преглед 
ваздухоплова, посаде и путника који одлазе у иностранство и њиховог пртљага 
врши царински орган на ваздухопловном пристаништу на коме се путници и роба 
укрцавају у ваздухоплов. 

 
(3) Ако ваздухоплов слеће на друго ваздухопловно пристаниште у царинском 

подручју и прима путнике у локалном саобраћају, преглед путничког пртљага 
врши царински орган на првом ваздухопловном пристаништу, а преглед 
ваздухоплова, посаде и путника и њиховог ручног пртљага врши царински орган 
на ваздухопловном пристаништу са кога ваздухоплов непосредно полеће у 
иностранство. 

 
Члан 106. 

 
Царински преглед ваздухоплова, посаде и путника који одлазе у иностранство на 
иностраним и транзитним линијама и њиховог пртљага, врши овлашћени царински 
службеник на ваздухопловном пристаништу на коме се путници и роба укрцавају у 
ваздухоплов. 
 

Члан 107. 
 

Царински преглед ваздухоплова, посаде и путника који одлазе у иностранство на 
мешовитим линијама и њиховог пртљага, врши се у складу са одредбом члана 102. ове 
уредбе. 
 

Члан 108. 
 

Одредбе ове уредбе којима се уређују мере царинског надзора и контроле над 
путницима, њиховим пртљагом и робом сходно се примењују на домаће и стране војне 
ваздухоплове, односно ваздухоплове органа унутрашњих послова, ако превозе робу и 
путнике сагласно члану 16. став 1. Царинског закона и ако полећу, односно слећу на 
ваздухопловна пристаништа која нису отворена за међународни саобраћај. 
 

5) ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК СА ПРТЉАГОМ КОЈИ НИЈЕ ПРИСПЕО СА ПУТНИКОМ 
  

Члан 109. 
 
(1) Пртљаг који у међународном ваздушном саобраћају није приспео са путником 

(изгубљен пртљаг и сл.) возар је дужан да пријави царинском органу одмах по 
слетању ваздухоплова којим је пртљаг приспео. 

 
(2) Пртљаг из става 1. овог члана налази се под царинским надзором до уручења 

путнику, односно до одређивања другог царински дозвољеног поступања или 
употребе. 

 
(3) Са ручним пртљагом нађеним у ваздухоплову поступа се као и са пртљагом који 

није приспео са путником. 



 

 

Члан 110. 
 

(1) Пртљаг који није приспео с путником смешта се у посебну просторију локалне, 
односно централне службе трагања. 

 
(2) Царински орган одобрава употребу просторије из става 1. овог члана ако те 

просторије испуњавају услове за спровођење мера царинског надзора и контроле. 
  

Члан 111. 
 

(1) Пртљаг који није приспео са путником може лежати у просторији из члана 110. 
ове уредбе најдуже шест месеци од дана приспећа. 

 
(2) По истеку рока из став 1. овог члана пртљаг се мора вратити у иностранство или 

уступити царинском органу на слободно располагање. 
 

Члан 112. 
 
Подаци о пртљагу који није приспео са путницима уписују се у Контролник 
изгубљеног пртљага, који се, уз одобрење царинског органа, може водити и у 
електронском облику. 
 

Члан 113. 
 

(1) Ако приликом смештања или за време лежања пртљага у просторији из члана 110. 
ове уредбе треба прегледати пртљаг који није приспео са путником, преглед врши 
комисија од три члана, од којих је један члан овлашћени царински службеник, а 
два члана су представници возара, односно овлашћеног лица. 

 
(2) Комисија из става 1. овог члана уписује свој налаз у записник, који сачињава у 

четири примерка. Један примерак записника задржава царински орган, а остали 
примерци предају се возару, односно овлашћеном лицу.  

 
Члан 114. 

 
(1) Ако се пртљаг упућује другом царинском органу ради царињења и уручења 

власнику, возар, односно овлашћено лице  подноси царинском органу, у најмање 
шест примерака,  Посебни манифест  пртљага приспелог одвојено од путника, 
који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр.8). 

 
(2) Царински орган оверава све примерке манифеста из става 1. овог члана, од којих 

један примерак задржава, а остале примерке предаје возару, односно овлашћеном 
лицу. Ако у отпреми пртљага учествује и друго лице, то лице потврђује на 
манифесту да је пртљаг са манифестом примило од возара, односно овлашћеног 
лица ради даље отпреме и један примерак тог манифеста задржава. 

 
(3) При упућивању пртљага другом царинском органу, на пртљаг се ставља царинско 

обележје, што се констатује на манифесту. 



 

 

 
(4) Возар предаје пријемној царинарници пртљаг и преостале примерке манифеста из 

става 2. овог члана. Пријемна царинарница оверава све примерке манифеста од 
којих један примерак задржава, један без одлагања доставља отпремној 
царинарници као потврду пријема пртљага, а остале примерке враћа возару. 

 
(5) Ако се приликом упућивања пртљага пријемној царинарници  Посебни манифест  

пртљага приспелог одвојено од путника изгуби на путу до пријемне царинарнице, 
возар предаје пријемној царинарници пртљаг с посебном пртљажном 
налепницом. По сравњивању података са  те налепнице и прегледа пртљага, 
пријемна царинарница оверава нове примерке Посебног манифеста  пртљага 
приспелог одвојено од путника, које сачињава возар, односно овлашћено лице на 
основу података с налепнице и увида у пртљаг. 

 
(6) С новим примерцима Посебног манифеста  пртљага приспелог одвојено од 

путника поступа се на начин прописан овим чланом. 
 
(7) У случају да се пртљаг на путу од отпремне до пријемне царинарнице    изгуби, 

односно не буде предат пријемној царинарници, за износ насталог царинског дуга 
одговоран је возар, односно овлашћено лице. 

 
(8) Ако је пртљаг на путу од отпремне до пријемне царинарнице услед више силе 

потпуно уништен, возар о томе саставља записник у три примерка, од којих један 
примерак доставља отпремној, а други примерак пријемној царинарници. 

 
(9) Отпремна царинарница, по пријему записника, раздужује евиденцију о упућеном 

пртљагу. 
 
(10) Ако је власник пртљага путник који не може да присуствује прегледу и царињењу 

пртљага, возар подноси царинарници писмену изјаву путника (Извештај о 
нередовностима са личним пртљагом). 

 
(11) Ако возар, односно овлашћено лице захтева да се пртљаг врати у иностранство, 

царински орган спроводи мере царинског надзора као при редовном отпремању 
пртљага путника који одлази у иностранство. 

 
(12) Ако се пртљаг који није приспео с путником царини, царински орган поступа као 

са  робом коју путници са собом носе. 
 
(13) Царински поступак са пртљагом који није приспео са путником је хитан. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6)  СНАБДЕВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ 
 

Поступак са робом која се продаје путницима 
 

Члан 115. 
 

(1) Страна и домаћа роба намењена снабдевању ваздухоплова на међународним 
линијама може се упутити на ваздухоплов преко лица регистрованог за 
снабдевање превозних средстава из царинског складишта које се налази  на 
ваздухопловном пристаништу  отвореном за међународни саобраћај, на основу 
Обрачунског листа продаје у ваздухопловима,који је одштампан уз ову уредбу и 
чини њен саставни део (Прилог бр.9). 

 
(2) Обрачунски лист из става 1. овог члана попуњава се у најмање пет примерака 

нумерисаних редним бројем. 
 
(3) Царински орган на ваздухопловном пристаништу оверава све примерке 

Обрачунског листа из става 1. овог члана, од којих по један примерак задржава 
царинско складиште, по један примерак лице из става 1. овог члана и  царински 
орган, а остали примерци прате робу и предају се заповеднику ваздухоплова, 
односно овлашћеном члану посаде. 

 
(4) Ако се робом из царинског складишта на једном ваздухопловном пристаништу 

снабдева ваздухоплов на другом ваздухопловном пристаништу, Обрачунски лист 
из става 1. овог члана садржи податак о томе. 

 
(5) Ако је робом снабдевен ваздухоплов  који пре напуштања царинског подручја 

слеће на друго  ваздухопловно пристаниште у царинском подручју, царинска 
обележја са робе, односно простора у којем је роба смештена могу се скинути тек 
после полетања ваздухоплова са ваздухопловног пристаништа са којег 
ваздухоплов полеће у иностранство. 

 
(6) По завршеном лету на међународној линији, заповедник ваздухоплова, односно 

овлашћени члан посаде дужан је да ‘’закључи’’ Обрачунски лист из става 1. овог 
члана, које оверава царински орган и задржава један примерак, а један доставља 
лицу из става 1. овог члана. 

 
(7) Лице из става 1. овог члана дужно је да царински орган извести о  продатој роби 

до петог у текућем месецу за претходни месец.  
 

(8) Роба која није продата не међународним линијама може се вратити у царинско 
складиште или задржати у ваздухоплову, ако је ваздухоплов под царинским 
надзором  или ако наставља лет на међународној линији. 

 
 
 
 
 



 

 

(9) За робу која по завршетку лета ваздухоплова на међународној линији остаје у 
ваздухоплову царински орган на ваздухопловном пристаништу на коме се 
завршава међународни лет, сравњује податке из “закљученог” Обрачунског листа 
из става 1. овог члана са стварним стањем робе и ставља царинско обележје на 
просторе у ваздухоплову у којима је роба смештена. 

 
(10) Изузетно од одредбе става 6. овог члана, царински орган може одобрити да 

Обрачунски лист из става 1. овог члана “закључи” и по завршеној дневној 
експлоатацији ваздухоплова (у случајевима кружних летова  и појединачних 
летова краћих од једног сата),  кад чланови посаде не напуштају ваздухоплов. 

 
(11) Домаћа непродата роба враћа се у унутрашњи промет доставницом  која садржи 

назив правног лица које се бави снабдевањем ваздухоплова, назив лица коме се 
роба упућује и врсту, количину и вредност робе.    Доставница  се подноси у 
најмање четири примерка, од којих један задржава царински орган, један правно 
лице које се бави снабдевањем ваздухоплова, а два прате робу. 

 
Члан 116. 

 
На захтев лица које је снабдело ваздухоплов домаћом робом која је продата, царински 
орган одобриће да се за ту робу спороведе поступак извозног царињења. Уз извозну 
царинску декларацију подноси се спецификација продате робе састављена на основу 
Обрачунских листова из члана 115. став 1. ове уредбе. 
 

Снабдевање горивом и мазивом ваздухоплова на међународним линијама 
 

Члан 117. 
 

(1) Ваздухоплови на међународним линијама снабдевају се горивом и мазивом у 
присуству овлашћеног царинског службеника. Правно лице које се бави 
снабдевањем горивом и мазивом подноси царинском органу отпремницу за сваки 
ваздухоплов, коју царински орган оверава. 

 
(2) Лице из става 1. овог члана  дужно је да гориво и мазиво извозно оцарини до 

петог у текућем месецу, за гориво и мазиво продато у претходном месецу. Уз 
извозну царинску декларацију подносе се доставнице за продато гориво и мазиво. 

 
Поступак са робом која се набавља у иностранству ради  

снабдевања путника у међународном саобраћају 
 

Члан 118. 
 

(1) По завршетку лета  ваздухоплова на међународној линији заповедник 
ваздухоплова, односно овлашћено лице, дужан је да царинском органу, поднесе 
Листу снабдевања ваздухоплова на међународним линијама, која је одштампана 
уз ову уредбу и чини њен саставни (Прилог бр. 10), за робу купљену у 
иностранству која није утрошена за време лета, са документацији  о извршеној 
набавци. 



 

 

 
(2) Правно лице које се бави снабдевањем ваздухоплова  (у даљем тексту: кетеринг), 

у магацину кетеринга прима ову робу и смешта је одвојено од остале робе. 
 
(3) Кетеринг је дужан да за робу из става 2. овог члана води посебну евиденцију. 
 
(4) Роба из става 2. овог члана може се из магацина кетеринга отпремити на 

ваздухоплов на међународној линији на основу нове Листе из става 1. овог члана. 
 
(5) Царинска обележја на просторима у којима је смештена роба из става 1. овог 

члана могу се скинути по полетању ваздухоплова на међународној линији. 
 

Члан 119. 
 

(1) Кетеринг може привремено увозити предмете за једнократну употребу, који се  
користе на међународним линијама. 

 
(2) Предмети из става 1. овог члана отпремају се  на ваздухоплов на међународној 

линији у складу са одредбом члана 118. ст. 2. до 4. ове уредбе. 
 
(3) Кетеринг је дужан да  поднесе увозну царинску декларацију за утрошене 

предмете из става 1. овог члана до петог у текућем месецу  за претходни месец, уз 
коју се подносе Листе снабдевања за утрошене предмете. 

 
 

Поступак  са домаћом робом којом се снабдевају 
 ваздухоплови у  међународом  саобраћају 

 
Члан 120. 

 
(1) Домаћа роба за снабдевање ваздухоплова  која се служи путницима на 

међународним линијама  упућује се на ваздухоплов паковањима на која су 
стављена царинска обележја, на основу Листе снабдевања  из члана 118. ове 
уредбе, која се подноси у најмање пет примерака, нумерисаних редним бројем. 

 
(2) Пре  стављања царинских обележја на паковања из става 1. овог члана, царински 

орган врши сравњење робе по врсти и количини. Ако се пломбирање врши 
посебним нумерисаним пломабама возара, царински орган врши контролу  
бројева пломби за повратак, које се уписују у горњи десни угао Листе снабдевања 
и које убацује у бокс у ваздухоплову, а затим  и бројева пломби, којима се 
пломбирају простори за смештај ове робе, за одлазак. 

 
(3) Царинска обележја, односно пломбе се могу скинути по полетању ваздухоплова 

на међународној линији. На мешовитој линији  робом из става 1. овог члана могу 
се служити само путници за иностранство. 

 
(4) Повраћај неутрошене домаће робе из става 1. овог члана врши се на основу 

пописа неутрошене робе у Листи снабдевања. Заповедник ваздухоплова, односно 



 

 

овлашћени члан посаде, дужан је да по слетању ваздухоплова, покаже царинском 
органу Листу снабдевања и пломбиране просторе у којима је смештена ова роба. 

 
(5) Попис неутрошене домаће робе врши се у магацину кетеринга и о томе се 

сачињавају дневни и месечни извештаји утрошене робе које оверава овлашћени 
царински службеник, на захтев кетеринга. 

 
(6) У случају кад се  врши допунско снабдевање ваздухоплова на ваздухопловном 

пристаништу, где се не налази магацин кетеринга, издаје се допунска Листа 
снабдевања, која се повезује  са основном. 

 
(7) Поступак са робом на допунској листи спроводи се складу са одредбом члана 

118.ст. 2. до 4. ове уредбе. 
 
 

Поступак са предметима  којим  стране ваздухопловне компаније снабдевају 
 ваздухоплове на међународним линијама 

 
Члан 121. 

 
(1) На домаћим ваздухопловним пристаништима одређеним за међународни 

саобраћај могу се, у одговарајућим складиштима, смештати страни предмети 
намењени за снабдевање ваздухоплова на међународним линијама (за вишекратну 
или једнократну употребу). 

 
(2) На захтев возара, односно овлашћеног лица, царински орган утврђује да за то 

намењене просторије одговарају условима за спровођење мера царинског надзора 
и контроле. 

 
(3) Евиденцију о предметима који се налазе у складиштима  из става 1. овог члана 

води возар, односно овлашћено лице. Евиденција садржи нарочито податке о 
врсти, количини и датуму смештаја робе. 

 
(4) Предмети  из складишта из става 1. овог члана издају се на основу отпремнице по 

којој се предмети отпремају на ваздухоплов и коју, по одлетању ваздухоплова у 
иностранство, оверава царински орган. 

 
(5) Возар, односно овлашћено лице, дужан је да поднесе извештај о утрошеним 

предметима до петог у текућем месецу, за претходни месец који, на захтев возара, 
односно овлашћеног лица, оверава царински орган. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7) ПОСТУПАК СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ 
 

Члан 122. 
 

(1) Заповедник ваздухоплова, односно овлашћено лице, може да на ваздухопловном 
пристаништу отвореном за међународни саобраћај узме део за замену или 
резервни део за ваздухоплов. О узимању дела за замену или резервног дела за 
ваздухоплов на позајмицу заповедник ваздухоплова, односно овлашћено лице 
подноси царинском органу Листу позајмица, која је одштампана уз ову уредбу и 
чини њен саставни део (Прилог бр. 11), пре узимања дела на ваздухопловном 
пристаништу у Србији, односно одмах по повратку, ако је део узет на 
ваздухопловном пристаништу у иностранству. 

 
(2) Кад провери податке, царински орган оверава Листу позајмица из става 1. овог 

члана и један примерак задржава за себе, а други предаје заповеднику 
ваздухоплова, односно овлашћеном лицу. 

 
(3) Приликом враћања дела за замену или резервног дела за ваздухоплов који је узет 

на позајмицу, царинском органу се подноси оверен примерак Листе позајмица из 
става 1. овог члана, на којем она оверава враћање дела за замену или резервног 
дела за ваздухоплов. 

 
(4) Враћање дела за замену или резервног дела за ваздухоплов који је узет на 

позајмицу, мора се извршити у року од 90 дана. Изузетно, у оправданим 
случајевима царински орган може тај рок продужити за још 30 дана. 

 
(5) На домаћем ваздухопловном пристаништу домаће правно лице може са страном 

ваздухопловном компанијом размењивати моторе и резервне делове за 
ваздухоплов. 

 
Члан 123. 

 
(1) Слање мотора, односно делова ваздухоплова у иностранство ради замене 

неисправних мотора, односно делова на домаћим ваздухопловима који се налазе у 
иностранству врши се по прописима о привременом извозу робе. 

 
(2) Ако се мотор домаћег ваздухоплова остави у иностранству ради оправке, 

заповедник ваздухоплова то пријављује царинском органу на матичном 
ваздухопловном пристаништу. 

 
(3) Ако је неисправан мотор, односно неисправан део ваздухоплова послат из Србије 

у иностранство ради замене, документација о извозном царињењу подноси се уз 
увозну царинску декларацију. 

 
(4) Ако је мотор, односно део за ваздухоплов купљен у иностранству и тамо уграђен 

у домаћи ваздухоплов, царинска документација о враћању неисправног мотора, 
односно неисправног дела ваздухоплова прилаже се документацији о увозном 
царињењу купљеног мотора, односно дела ваздухоплова. 



 

 

Члан 124. 
 

(1) Ваздухопловна компанија може на домаћем ваздухопловном пристаништу, у 
одговарајућим просторијама, под царински надзор смештати стране делове за 
оправку и одржавање ваздухоплова (у даљем тексту: стокови ). 

 
(2) На захтев ваздухопловне компаније, односно овлашћеног лица, царински орган 

утврђује да просторије које су намењене за стокове одговарају условима за 
спровођење мера царинског надзора. 

 
(3) Евиденцију о деловима ваздухоплова који се налазе у стоковима на домаћем 

ваздухопловном пристаништу води ваздухопловна компанија, односно овлашћено 
лице на  Листи евиденције резервних делова у стоку, која је одштампана уз ову 
уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр.12).  

 
(4) Евиденцију из става 3. овог члана контролише и оверава царински орган. 
 

Члан 125. 
 
(1) Ако је домаћа ваздухопловна компанија у државама у које је  привремено извезла 

ваздухоплов у закуп отворила сток резервних делова за ваздухоплов, о слању и 
враћању резервних делова из стока на матичном аеродрому у ове стокове 
компанија је дужна да води евиденцију на обрасцу из члана 124. став 3. ове 
уредбе. 

 
(2) Домаћа ваздухопловна компанија дужна је да, по повратку ваздухоплова из 

закупа, врати све делове за ваздухоплов, односно да их извозно оцарини. 
 
(3) Домаћа ваздухопловна компанија може, у складу са ставом 1. овог члана, у 

стокове у иностранству слати и потрошни материјал, који је дужна да извозно 
оцарини до петог у текућем месецу за претходни месец. 

 
(4) Евиденцију из става 1. овог члана контролише и оверава царински орган. 
 

Члан 126. 
 

(1) Царински орган може, на захтев ваздухопловне  компаније, одобрити да се, без 
потпуне документације, подигне испод царинског надзора стране делове за хитне 
поправке ваздухоплова, а пре уплате увозних и других дажбина. 

 
(2) Ваздухопловна компанија дужна је да за делове из става 1. овог члана поднесе 

увозну декларацију најкасније у року од три месеца од дана подизања делова. 
 
(3) Ако ваздухопловна компанија не поднесе увозну декларацију у року из става 2. 

овог члана, царински орган покреће поступак за наплату увозних дажбина по 
службеној дужности. 

 
(4) Директор прописује ближе услове за примену одредаба овог члана. 



 

 

5. ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 
 

Члан 127. 
 

(1) Железничка превозна средства (у даљем тексту: воз), по преласку царинске линије, 
заустављају се на граничној железничкој станици, на царинском колосеку који 
одређује гранична железничка станица уз сагланост царинског органа. 

 
(2) Ако је царински колосек заузет, гранична железничка станица дужна је да 

благовремено, пре уласка воза, обавести царински орган на који ће колосек воз 
стати. 

  
Члан 128. 

 
(1) Ред вожње возова у редовном саобраћају доставља се  царинским органима на 

железничким граничним прелазима, најкасније седам дана пре дана почетка 
његовог важења. 

 
(2) Гранична железничка станица дужна је да обавести царински орган из става 1. 

овог члана о: 
1) увођењу ванредних возова у међународном саобраћају, уз назначење тачног 
времена њиховог поласка у иностранство, односно доласка из иностранства, 
најдоцније 24 сата пре доласка, односно одласка воза; 

2) сваком отказивању или закашњењу редовних и ванредних возова у 
међународном саобраћају дужем од 30 минута; 

3) сваком преласку границе локомотива, моторних кола и дресина; 
4) сваком повећању броја кола у возовима у међународном саобраћају за превоз 
путника преко уобичајеног број. 

 
Члан 129. 

 
Гранична железничка станица дужна је да одмах по доласку воза из иностранства 
усмено пријави воз граничној царинарници и најкасније у року од пет сати од доласка 
воза поднесе железничке товарне листове. 
  

Члан 130. 
 

Воз не може наставити путовање док царински орган не изврши све прописане радње, 
осим ако се царински поступак са путницима не може спровести за време редовног 
задржавања воза у граничној железничкој станици. 

 
Члан 131. 

 
Гранична железничка станица дужна је да царинарници обезбеди просторије потребне 
за спровођење царинског надзора и контроле. 
 
 

 



 

 

Члан 132. 
 

(1) Возови се не смеју заустављати на прузи између царинске линије и граничне 
железничке станице, осим ако је то неопходно због безбедности саобраћаја или у 
случају више силе. 

 
(2) Ако се воз заустави на прузи између царинске линије и граничне железничке 

станице, гранична железничка станица је дужна да о томе одмах обавести граничну 
царинарницу. 

 
Члан 133. 

 
(1) Ако постоји стална потреба заустављања возова на прузи од царинске линије до 

граничне железничке станице ради превоза путника у локалном саобраћају, тим 
возовима додају се посебна кола, која морају бити видно означена натписом: "За 
локални саобраћај" и не смеју бити ходником повезана са осталим колима. 

 
(2) По доласку воза у граничну железничку станицу, гранична железничка станица 

предузима потребне   мере да се путници у локалном саобраћају не мешају са 
путницима који долазе из иностранства. 

 
Члан 134. 

 
(1) Кад воз који превози путнике стигне из иностранства у граничну железничку 

станицу, овлашћени царински службеници одмах врше преглед локомотиве, 
моторних кола, службених кола и возног особља. 

 
(2) Одвајање локомотиве и службених кола од воза, односно удаљавање возног 

особља, дозвољено је тек по извршеном прегледу. 
 

Члан 135. 
 

(1) Преглед робе и личног пртљага који путници са собом носе врши се  у колима у 
којима се   путници налазе и то, по правилу,  за време редовног задржавања воза 
по реду вожње у граничној железничкој станици, а изузетно, у оправданим 
случајевима, у службеним просторијама граничне царинарнице. 

 
(2) За време прегледа воза, робе, путника и личног пртљага, приступ на перон уз 

који воз стоји и улазак у воз дозвољен је само службеним лицима, а другим 
лицима - само уз претходну сагласност граничне царинарнице. 

 
Члан 136. 

 
(1) Ако се царински поступак са путницима не може завршити за време редовног 

задржавања воза у граничној железничкој станици, царински поступак се може 
спровести за време кретања воза. 

 
 



 

 

(2) Ако се царински поступак са путницима спроводи за време кретања воза, а воз 
стаје на успутним станицама, железница је дужна да одвоји кола са путницима из 
иностранства од кола са путницима у домаћем саобраћају. 

 
(3) Овлашћеним царинским службеницима који врше царински преглед за време 

кретања воза железница обезбеђује бесплатан превоз у одласку и повратку, као и 
посебан одељак у вагону за спровођење мера царинског надзора и контроле и 
смештај царинске робе. 

 
Члан 137. 

 
Лични пртљаг који је у иностранству предат железници на превоз,  гранична 
железничка станица дужна је да пријави граничној царинарници. 
 

Члан 138. 
 

(1) Гранична царинарница  дужна је да о завршеном прегледу путничког воза одмах 
обавести граничну железничку станицу тако  што овлашћени царински 
службеник уписује у железничку књигу за пријављивање и одјављивање возова 
тачно време завршетка прегледа и то потврђује својим потписом. 

 
(2) Гранична царинарница  дужна је да све прописане радње код путничких возова 

изврши за време редовног задржавања воза, ако не постоје посебни разлози за дуже 
задржавање воза, о чему обавештава граничну железничку станицу. 

 
 
1) ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК И ЦАРИНСКА КОНТРОЛА ПРИЛИКОМ УВОЗА И ТРАНЗИТА РОБЕ  

 
Члан 139. 

 
(1) За време царинског прегледа теретног воза и возног особља приступ на перон уз 

који воз стоји и улазак у воз дозвољен је само службеним лицима. 
 
(2) Царински орган утврђује бројно стање кола у саставу теретног воза, врши 

преглед локомотиве, службених кола и возног особља, а по потреби, и осталих 
кола теретног воза и утврђује стање   иностраних железничких или царинских 
пломби на колима. 

 
(3) Бројно стање кола у саставу теретног воза царински орган сравњује са Списком 

прелаза стране железнице или са превозним исправама које прате робу (товарни 
лист, експресни лист, пртљажница и др.), а које му предаје гранична железничка 
станица. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Члан 140. 
 

(1) Ако се прегледом утврди да на затвореним колима са робом нема страних 
железничких или царинских пломби, или да су оне повређене, царински орган, 
заједно са граничном железничком станицом, комисијски утврђује стање и о томе 
саставља записник без утврђивања стварног стања робе у колима. На та кола 
царински орган и гранична железничка станица стављају своје пломбе. Податке о 
стављеним пломбама комисија уноси у записник.  

 
(2) Ако гранична железничка станица одлучи да провери стварно стање робе, то може 
да чини само под царинским надзором. 

 
Члан 141. 

 
Ако приликом  прегледа са кола треба скинути поједине причвршћене делове, 
гранична железничка станица дужна је да, на захтев царинског органа, то учини. 
 

Члан 142. 
 

Овлашћени царински службеник, по завршеном прегледу теретног воза, о томе 
обавештава граничну железничку станицу и уписује у железничку књигу за 
пријављивање и одјављивање возова тачно време завршетка прегледа теретног 
воза. 
 

Члан 143. 
 

Овлашћени царински службеник дужан је да све радње у вези прегледа теретног 
воза изврши најдуже за два часа, а код маршрутног теретног воза са истом врстом 
робе - најдуже за 30 минута, ако не постоје оправдани разлози за дуже 
задржавање воза, и о томе обавештава граничну железничку станицу. 
 

Члан 144. 
 

Овлашћени царински службеник приликом прегледа денчаних пошиљки утврђује 
стање паковања колета и сравњује податке из сажете декларације са подацима на 
колетима. Те пошиљке се не  пломбирају. 

 
Члан 145. 

 
(1) Сажету декларацију гранична железничка станица подноси граничној 
царинарници заједно са железничким превозним исправама и Пописном 
књигом, у коју се уписује време њихове предаје. 

 
(2) Примљену сажету декларацију царински орган сравњује са железничким 
превозним исправама или с подацима из Списка прелаза стране железнице. 

 
(3) Овлашћени царински службеник, кад утврди да је сажета декларација 
правилно попуњена,  потписује је и оверава печатом, а железничке превозне 



 

 

исправе, са једним примерком сажете декларације на коме је потврђен њен 
пријем враћа граничној железничкој станици - за теретне возове најкасније у 
року од два сата од пријема, а за маршрутне возове са истом врстом робе - 
најкасније 30 минута од пријема. 

 
Члан 146. 

 
Овлашћени царински службеник, ради проверавања тачности података у сажетој 
декларацији, у присуству железничког радника, врши преглед воза, а по потреби, 
може да изврши и преглед робе. 
 

Члан 147. 
 

Ако се утврди да се преглед робе не може извршити у колима, гранична железничка 
станица  дужна је да у року од 48 сати истовари робу и да је смести на место које 
одреди царински орган. 
 

Члан 148. 
 

Ако царински орган одлучи да се преглед робе изврши у колима, овлашћени 
царински службеник ставиће о томе забелешку у сажетој декларацији. Та роба 
остаје и даље код железнице. Кола морају бити постављена на колосеку који је 
одредила гранична железничка станица, у сагласности са царинским органом. 
 

Члан 149. 
 

Пре него што гранична железничка станица приступи истовару и предаји робе 
царинском органу, овлашћени царински службеник и железнички радник 
проверавају исправност пломби на колима и стављају забелешку  у сажету 
декларацију о нађеном стању тих пломби, као и дан и време почетка истовара.  

 
Члан 150. 

 
(1) Овлашћени царински службеник, при предаји робе царинском органу, сравњује 
податке из сажете декларације са стварним стањем колета у погледу броја и 
ознака, а по потреби, проверава и њихову масу и врсту робе. 

 
(2) Ако се роба предаје у расутом стању, царински орган прима ту робу на основу 
сажете декларације, без мерења њене масе. 

 
(3) Гранична железничка станица може да захтева од царинског органа да се при 
предаји робе из ст. 1. и 2.овог члана изврши и мерење њене масе. 

 
Члан 151. 

 
(1) Ако се приликом предаје робе из члана 150. ове уредбе утврди да се подаци из 
сажете декларације не слажу са стварним стањем робе у погледу ознака на 
колетима, да су обележја на колетима повређена, да су колета оштећена или 



 

 

да се роба из колета на било који начин расипа, да постоји мањак или вишак 
колета, овлашћени царински службеник, у присуству железничког радника, 
саставља записник. Железнички радник може уписати у записник своје 
примедбе у погледу тачности утврђеног стања.  

 
(2) Робу која се из колета на било који начин расипа царински орган није дужан да 
прими све док железничка станица то не отклони. 

 
Члан 152. 

 
(1) Ако се приликом предаје робе  утврди вишак колета, односно робе, гранична 
железничка станица тај вишак уписује у сажету декларацију и предаје га 
царинском органу. 

 
(2) На захтев граничне железничке станице царински орган може одобрити да се  
вишак колета, односно робе врати у иностранство или, ако се утврди да 
припада некој пошиљци, да се  упути пријемној царинарници. 

 
 

2) УПУЋИВАЊЕ, ДЕКЛАРИСАЊЕ И ПРЕДАЈА РОБЕ ПРИЈЕМНОЈ ЦАРИНАРНИЦИ 
 

Члан 153. 
 

(1) За робу која се пријемној царинарници упућује возом, гранична железничка 
станица, подноси  царинском органу сажету декларацију и железничке 
превозне исправе. 

 
(2) Железничке превозне исправе из става 1. овог члана царински орган враћа 
граничној железничкој станици најкасније два сата по пријему. Гранична 
железничка станица на једном примерку сажете декларације потврђује да је 
робу примила ради упућивања пријемној  царинарници. 

 
Члан 154. 

 
Ако је железница, на основу накнадног упутства пошиљаоца робе, предала робу 
другој царинарници која је одређена у накнадном упутству, та царинарница 
потврђује пријем, односно излаз робе царинарници која је робу упутила. 
 

Члан 155. 
 

(1) Ако се због техничке неисправности кола или из других оправданих разлога 
царинска роба мора претоварати у друга кола, претовару присуствују два 
железничка радника. 

 
(2) О извршеном претовару железничка станица саставља записник, који садржи: 
разлог претовара, стање пломби и робе и имена железничких радника у чијем 
присуству је  претовар извршен. Записник потписују оба железничка радника, 
а оверава га шеф железничке станице у којој је претовар извршен. Ако 



 

 

претовар није извршен на железничкој станици, записник оверава шеф 
железничке станице у којој се воз после претовара зауставио. Један примерак 
записника прилаже се одговарајућој железничкој превозној исправи ради 
предаје царинарници којој је роба упућена. 

 
(3) Железнички радници који су присуствовали претовару ставиће испод отиска 
штамбиља на превозној исправи забелешку: "Претовар у станици________(жиг 
станице), због______ уредно извршен у кола бр. ______ и стављене 
железничке пломбе бр._____". 

 
(4) Податке уписане у забелешци железнички радници потписују и оверавају жигом 
железничке станице са датумом. 

 
Члан 156. 

 
(1) Ако се од отпремне до пријемне железничке станице царинска роба делимично 
изгуби, уништи или оштети, пријемна железничка станица дужна је да уз 
сажету декларацију робе приложи два примерка записника о увиђају 
железничке станице која је утврдила делимичан нестанак, оштећење или 
уништење робе. Железничка станица која саставља записник о увиђају ставља 
на превозну исправу забелешку: "Прилог: записник о увиђају - роба је 
делимично изгубљена, оштећена или уништена". 

 
(2) Ако пријемна царинарница прими робу по сажетој декларацији, уз коју је 
приложен записник из става 1. овог члана, неће састављати записник из члана 
155. ове уредбе ако се   подаци из записника слажу са стварним стањем робе 
која се предаје, односно прима. 

 
(3) Примерак овереног записника о делимичном нестанку, уништењу или 
оштећењу царинске робе пријемна царинарница прилаже уз сажету 
декларацију, а царинском органу који је робу упутио потврђује исправност 
пријема. 

 
Члан 157. 

 
Ако је на путу од отпремне до упутне железничке станице царинска роба потпуно 
уништена услед више силе, железничка станица која је то утврдила доставља један 
примерак записника о увиђају и друге  исправе за уништену робу царинском 
органу који је робу упутио и која, по спроведеном поступку, раздужује робу у 
својој евиденцији. 
 

Члан 158. 
 

По завршеном царињењу робе која се извози, царинарница ставља на одговарајуће 
железничке  превозне исправе штамбиљ: "Оцарињено по царинској декларацији 
бр.____   од _____". На превозна средства са робом и на железничке превозне 
исправе железничка станица ставља налепнице зелене боје: "Царинска роба. 
Предати царинарници (назив излазне железничке  станице). 



 

 

Члан 159. 
 

(1) Ако при извозу робе  царински орган утврди несагласност стварног стања робе 
и железничких кола са исправама које прате робу или  утврди да су повређена 
царинска обележја на роби или на колима, да постоји оштећење, мањак или 
вишак робе, да је роба уништена или нестала, овлашћени царински службеник, 
у присуству железничког радника, саставља записник у три примерка, који они 
потписују. Један примерак записника остаје код царинског органа, други се 
доставља царинарници која је робу упутила, а трећи се предаје  железничкој 
станици. 

 
(2) Вишак робе царински орган задржава и о томе ставља забелешку у записник 
којим је   утврђено постојање тог вишка.  

 
(3) Царински орган задржава један примерак извозне царинске декларације, а 
један примерак те декларације заједно са железничким превозним исправама, 
враћа железничкој станици у року од два сата по њиховом пријему.  

 
Члан 160. 

 
На основу података из сажете декларације, излазна царинарница потврђује излаз 
робе   из Србије царинарницама које су упутиле робу. 
 

Члан 161. 
 

На поступак при извозу робе сходно се примењују одредбе ове уредбе о поступку при 
увозу робе. 
 

6. ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ 
 

Члан 162. 
 
Примопредаја поштанских пошиљки између стране и домаће поште (у даљем тексту: 
изменична пошта) врши се под царинским надзором и контролом. 
 

Члан 163. 
 

Просторије за преглед и царињење поштанских пошиљака обезбеђује пошта царињења. 
 

Члан 164. 
 

Царинском прегледу не подлежу поштанске пошиљке за које се према тежини или 
димензијама претпоставља да не садрже царинску робу, или су према пратећој 
документацији (каталошка продаја) ослобођени плаћања увозних дажбина, као и 
поштанске пошиљке у транзиту  преко царинског подручја. 
 

 
 



 

 

Члан 165. 
 

Поштанске пошиљке које садрже ефективни новац, хартије  од вредности и злато у 
прерађеном или кованом облику подлежу и девизној контроли, у складу са прописима 
који уређују девизно пословање. 

 
Члан 166. 

 
(1) Поштанске пошиљке које се шаљу у иностранство, а које садрже царинску робу, 
могу се предати свакој пошти. 

 
(2) Пошиљке из става 1. овог члана које нису предате пошти царињења, пријемна 
пошта отпрема пошти царињења ради спровођења царинског поступка. 

 
(3) Пошта царињења подноси поштанске пошиљке царинарници на преглед заједно са 
извозном декларацијом и прописаним исправама. Извозну декларацију попуњава 
пошиљалац. 

 
Члан 167. 

 
За поштанске пошиљке које се шаљу у иностранство царинарници се са пошиљком 
предаје  примерак декларације на обрасцу CN-23 (Акта Светског поштанског савеза-
Пекинг 1999.). 
 

Члан 168. 
 

(1) На омоту поштанске пошиљке која подлеже царинском прегледу, пријемна пошта 
ставља налепницу "Подлеже царинском прегледу", која је одштампана уз ову 
уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 13) и отпрема је пошти царињења. 

 
(2) Пошта царињења подноси примљене поштанске пошиљке на царински преглед 
одмах, а најкасније   наредног дана од дана пријема. 

 
Члан 169. 

 
(1) Царинском прегледу не подлежу писмоносне пошиљке које се извозе, односно 
увозе, и које садрже робу из члана 12. став 3. Царинског закона, као и писмоносне 
пошиљке: 
1) за које се према маси и димензијама претпоставља да не садрже царинску 

робу; 
2) које садрже јавне исправе, трговачку кореспонденцију, пословне књиге или 

робну, правну и финансијску документацију; 
3) које садрже штампани материјал из области културе, просвете и науке или 

документацију која се  шаљу у складу са међународним споразумима; 
4) које садрже документацију која се шаље у вези с међународним лицитацијама 

и конкурсима; 



 

 

5) које садрже телевизијске, филмске или на други начин снимљене вести или 
слике и програмске   прилоге за индиректну емисију преко средстава јавног 
информисања; 

6) које садрже филмове који се шаљу ради развијања. 
 
(2) На пошиљке из става 1. овог члана радник поште ставља налепницу "Не 

подлеже царинском прегледу", која је одштампана уз ову уредбу и чини њен 
саставни део (Прилог бр. 15). 

 
Члан 170. 

 
(1) Поштанску пошиљку која подлеже царинском прегледу радник поште ставља на 

увид овлашћеном царинском службенику који врши царински преглед. 
 
(2) По извршеном царинском прегледу радник поште дужан је  да затвори 

пошиљку, да скине са омота налепницу "Подлеже царинском прегледу" и да 
уместо те налепнице стави на омот пошиљке налепницу "Оцарињено", која је 
одштампана уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 14) или 
налепницу "Ослобођено од плаћања царине", која је одштампана уз ову уредбу 
и чини њен саставни део (Прилог бр. 16).  

 
(3) Овлашћени царински службеник који је извршио царински преглед пакета 

потписује спроводницу и оверава је печатом, а овлашћени царински 
службеник који је   извршио царински преглед писмоносне пошиљке, ставља 
свој потпис на пошиљку и оверава га печатом. 

 
Члан 171. 

 
(1) По извршеном прегледу пошиљке која се шаље у иностранство, пошта 

царињења упућује пошиљку изменичној пошти. 
 
(2) За пакетски закључак пошта царињења сачињава поштанско-царинску 

пропратницу, у четири примерка. Царински орган оверава примерке 
поштанско-царинске пропратнице и први примерак задржава, а три примерка 
враћа пошти царињења. Пошта царињења два примерка поштанско-царинске 
пропратнице прилаже уз пакетски закључак и шаље их надлежној изменичној 
пошти. 

 
(3) По приспећу пакетског закључка у изменичну пошту, царински орган оверава 

два примерка поштанско-царинске пропратнице, један примерак враћа 
изменичној пошти, а други доставља отпремној царинарници, као потврду 
пријема пакетског закључка. 

 
Члан 172. 

 
(1) Изменична пошта отпрема поштанске пошиљке страним изменичним 

поштама у прописаним пакетским закључцима. 
 



 

 

(2) За сваку отпрему пакетских закључака који се упућују у иностранство преко 
исте излазне царинске испоставе, изменична пошта сачињава поштанско-
царинску пропратницу, у четири примерка. Царински орган оверава сва 
четири примерка поштанско-царинске пропратнице и први примерак 
задржава, а остала три примерка враћа изменичној пошти. Изменична пошта 
задржава један примерак поштанско-царинске пропратнице, а друга два 
примерка прилаже уз пакетски закључак. 

 
(3) Излазна царинарница оверава два примерка поштанско-царинске 

пропратнице, један примерак задржава, а други предаје изменичној пошти, 
која предаје пакетски закључак страној пошти. 

 
(4) Задржани примерак поштанско-царинске пропратнице излазна царинарница 

враћа царинарници одређеној према седишту изменичне поште од које 
пакетски закључак потиче. 

 
Члан 173. 

 
Ако се пакетски закључци за иностранство отпремају посредством превозника у 
ваздушном саобраћају, поштанско-царинске пропратнице које је изменична пошта 
оверила, царински орган код изменичне поште предаје превознику. Превозник 
предаје два примерка поштанско-царинске пропратнице царинском органу на 
ваздухопловном пристаништу, који их оверава и један примерак задржава, а други 
враћа царинском органу који је упутио пошиљку. 

 
Члан 174. 

 
Ако изменична пошта прими поштанску пошиљку која подлеже царинском 
прегледу на којој нема ознака да је извршен царински преглед (нема царинских 
обележја, нема налепнице   "Оцарињено" и др.), изменична пошта ставља на омот 
пошиљке  налепницу "Подлеже царинском прегледу" и упућује је надлежној 
пошти царињења. 
 

Члан 175. 
 

(1) Поштанску пошиљку која је извезена из Србије, а која се врати из 
иностранства, пошта царињења подноси царинском органу на царински 
преглед заједно са декларацијом и исправама о извозу. 

 
(2) За пошиљку из става 1. овог члана за коју се у року од 30 дана од дана пријема 

обавештења о приспећу пошиљке не поднесу докази о извозу, царински орган 
одређује царински дозвољено поступање, укључујући и продају.  

 
Члан 176. 

 
(1) Поштанске пакете који су преузети од стране поште домаћа изменична пошта 

пријављује  граничној царинарници на основу копије или преписа Списка 
размене стране поште, а вреће са писмоносним пошиљкама пријављује 



 

 

граничној царинарници усмено. 
 
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, поштанске пошиљке које се превозе 

из иностранства у затвореним (пломбираним) поштанским возилима не 
пријављују се граничној царинарници него се копија или препис Списка 
размене стране поште подноси царинском органу надлежном према седишту 
изменичне поште којој су пошиљке упућене. 

 
(3) Овлашћени царински службеник сравњује број поштанских пакета, односно 

врећа са поштанским пакетима са подацима из копије или преписа Списка 
размене стране поште, оверава копије, односно препис Списка стављањем 
печата и један примерак те копије, односно тог преписа задржава. 

 
(4) Пошта која је преузела пакетске закључке од стране поште упућује их 

изменичној пошти. За пакетске закључке преузете од стране поште, пошта 
која их је преузела сачињава поштанско-царинску пропратницу, у четири 
примерка. Гранична царинарница оверава четири примерка поштанско-
царинске пропратнице и први примерак задржава, а три примерка предаје 
пошти која је примила пакетске закључке од стране поште. 

 
(5) Пошта која је преузела пакетске закључке од стране поште задржава један 

примерак поштанско-царинске пропратнице, а два примерка, са пакетским 
закључком, отпрема изменичној пошти на коју пакетски закључак гласи. 

 
(6) По приспећу пакетских закључака у изменичну пошту, царински орган 

надлежан према седишту изменичне поште у коју су упућени пакетски 
закључци оверава два примерка поштанско-царинске пропратнице, један 
примерак доставља граничној царинарници, а други враћа изменичној пошти. 

 
Члан 177. 

 
(1) Изменична пошта под царинским надзором одваја писмоносне пошиљке које 

садрже или за које  се претпоставља да садрже царинску робу, односно робу 
која подлеже царинском прегледу. 

 
(2) Писмоносне пошиљке које не садрже царинску робу изменична пошта упућује 

одредишном поштанском центру или поштама са којима има директну 
картовну везу, ради уручења примаоцу. 

 
(3) Пошиљке из става 2. овог члана, могу да, пре уручења примаоцу,  да  

прегледају други надлежни органи, у складу са њиховим овлашћењима.   
 

Члан 178. 
 

Ако се при отварању писмоносних пошиљака утврди да је пошиљка која садржи 
царинску робу видно оштећена, изменична пошта ће за пошиљку сачинити 
Записник о неисправности на обрасцу CN 24 (Акта Светског поштанског савеза-
Пекинг 1999.), који потписују радник поште и овлашћени царински службеник. 



 

 

Један примерак записника задржава царински орган. 
 

Члан 179. 
 

(1) Писмоносне пошиљке које садрже или за које се претпоставља да садрже 
царинску робу изменична пошта усмерава и отпрема надлежним  поштама 
царињења. 

 
(2) Распоређене писмоносне пошиљке отпремају се поштама царињења, у 

закључцима, након прегледа од стране других надлежних органа. 
 

Члан 180. 

(1) Изменична пошта раздваја поштанске пакете приспеле из иностранства према 
надлежним поштама царињења.  

(2) Распоређени поштански пакети отпремају се поштама царињења након 
прегледа од стране других надлежних органа. 

(3) За сваки пакетски закључак изменична пошта сачињава поштанско-царинску 
пропратницу, у четири примерка, које оверава царински орган и који 
задржава први примерак, а три примерка враћа изменичној пошти, која два 
примерка прикључује пакетском закључку. 

(4) Ако изменична пошта отпрема поштанске пакете другој изменичној пошти у 
земљи, поступа се  на начин утврђен одредбом става 3. овог члана. 

 
Члан 181. 

(1) Пошиљка за коју надлежни орган утврди да садржи опасан предмет искључује 
се  из даљег преноса у присуству радника надлежног органа,  овлашћеног 
царинског службеника  и радника поште. 

 

(2) У случају из става 1. овог члана радник поште сачињава записник који 
оверавају овлашћени царински службеник и радник надлежног органа, у пет 
примерака, од којих сваки потписник задржава по један. 

(3) На поштанско-царинску пропратницу којом се односна пошиљка упућује 
пошти царињења овлашћени царински службеник ставља забелешку "Прилог: 
записник о искључењу пошиљке од даљег преноса" и то потписује и оверава 
печатом. 

 
Члан 182. 

 
Ако прими видно оштећен или неисправан пакет, изменична пошта саставља 
записник на Обрасцу CN -24, који потписују радник поште и овлашћени царински 
службеник. Један примерак записника задржава царински орган. 
 

 



 

 

Члан 183. 

Преузимање поштанских закључака у пошти царињења врши се под царинским 
надзором. 

Члан 184. 

За приспели пакетски закључак царински орган оверава поштанско-царинску 
пропратницу и доставља је царинском органу надлежном према седишту 
изменичне поште од које пакетски закључак потиче, као потврду пријема 
закључка. Ако је закључак примиљен без поштанско- царинске пропратнице, 
пошта царињења попуњава налазно-поштанско-царинску пропратницу, у четири 
примерка. Царински орган оверава сва четири примерка налазно-поштанско-
царинске  пропратнице и први примерак задржава, а три примерка предаје пошти 
царињења. Пошта царињења два примерка те пропратнице отпрема изменичној 
пошти од које је пакетски закључак приспео. 

 
Члан 185. 

Ако се приликом преузимања пакетских закључака у пошти царињења утврди да се 
подаци из поштанско-царинске пропратнице не слажу са стварним стањем, пошта 
царињења саставља записник, у четири примерка, који потписују радник поште и 
овлашћени царински службеник. Један примерак записника доставља се царинском 
органу надлежном према седишту изменичне  поште од које   пакетски закључак 
потиче, други примерак се предаје пошти царињења, трећи се доставља 
изменичној пошти од које пакетски закључак потиче, а четврти задржава царински 
орган. 

 
Члан 186. 

Одмах по приспећу у пошту царињења, овлашћени царински службеник одваја 
писмоносне пошиљке које  подлежу царинском прегледу од пошиљака које не 
подлежу том прегледу, а које нису одвојене   у изменичној пошти. На пошиљке 
које не подлежу царинском прегледу радник поште ставља налепницу "Не подлеже 
царинском прегледу" и отпрема их према одредишним поштама ради уручења. 
 

Члан 187. 
 

(1) Поштанске пошиљке, које садрже царинску робу, подносе се на царински преглед 
одмах по пријему у пошту царињења. Заједно са поштанском пошиљком пошта 
царињења предаје царинском органу Поштанско царинску пријаву - 
спецификацију и декларацију на прописаном обрасцу. 

 
 
(2) Експрес, EMS (специјалне пошиљке са посебним руковањем тежине до 30 kg), 

приоритетне, авионске пошиљке, као и пошиљке   које садрже живе  животиње, 
лако кварљиву робу и лекове, имају првенство при царињењу. Писмоносна 
пошиљка и писмо са означеном вредношћу има првенство у односу на пакет. 

 
 



 

 

(3) Царински поступак с поштанским пошиљкама мора бити завршен најкасније у 
року од пет дана, а са пошиљкама и писмима из става 2. овог члана у року од 24 
сата од када пошта царињења поднесе декларацију и Поштанско-царинску 
пријаву, која је одштампана уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр. 
18). 

Члан 188. 
 
(1) У поштанско-царинску пријаву не уписују се писмоносне пошиљке које не 

подлежу царинском прегледу, као ни подаци о пошиљкама које је, према 
територијалној надлежности, требало упутити другој пошти царињења. 
Пошиљке које је, према територијалној надлежности, требало упутити другој 
пошти царињења враћају закључком изменичној пошти од које су приспеле ради 
упућивања надлежној пошти царињења. 

 
(2) Подаци о маси поштанске пошиљке уписују се у Поштанско-царинску пријаву 

на основу мерења у пошти царињења. 
 
(3) Поштанско-царинске пријаве попуњавају се, по правилу, посебно за писмоносне 

пошиљке, а посебно за пакете. Ако се на једној Поштанско-царинској пријави 
уписују подаци за обе врсте   поштанских пошиљака, у заглавље пријаве мора се 
уписати напомена "Пакети и писмоносне   пошиљке". 

 
(4) Поштанско-царинске пријаве – спецификације за експрес, EMS, приоритетне и 

авионске пошиљке могу се водити посебно уз сагласност царинског органа. 
 
(5) Ако се у Поштанско-царинску пријаву упише пошиљка која спада у 

територијалну надлежност друге   поште царињења, та пошиљка се отпрема 
одређеној пошти царињења преко изменчне поште од које   је приспела, уз 
Поштанско-царинску пропратницу, која је одштампана уз ову уредбу и чини 
њен саставни део (Прилог бр. 19) и коју сачињава царински орган. Поштанско-
царинска пријава раздужује се бројем Поштанско-царинске пропратнице. 

 
(6) Уз Поштанско-царинску пријаву прилажу се исправе које прате поштанску 

пошиљку (спроводница и др.). 
 

Члан 189. 
 

(1) Преглед поштанске пошиљке врши овлашћени царински службеник, у присуству 
поштанског радника. 

 
(2) Царинском прегледу може да присуствује и прималац пошиљке, односно лице 

које он овласти. 
 

Члан 190. 

(1) Отварање и затварање поштанских пошиљака у току царинског прегледа врши 
пошта царињења. Радник поште царињења отвара поштанску пошиљку у 
присуству овлашћеног царинског службеника и ставља му је на увид, ради 



 

 

прегледа. 

(2) Овлашћени царински службеник може да захтева да се поштанска пошиљка, 
пре отварања, измери и утврђена маса упореди с подацима из поштанско-
царинске пријаве. 

 
Члан 191. 

(1) Ако се приликом прегледа утврди да је  садржина пошиљке укварена, 
оштећена, уништена или на други начин постала неупотребљива, саставља се 
записник, који потписују радник поште и овлашћени царински службеник. 

(2) Записник из става 1. овог члана саставља се у четири примерка, и то за све 
врсте пошиљки на Обрасцу CN -24. Један примерак записника задржава 
царински орган и прилаже уз поштанско- царинску пријаву и спецификацију, 
на коју се уноси одговарајућа забелешка о утврђеном стању садржине 
пошиљке. 

Члан 192. 

(1) Ако је поштанска пошиљка задржана због тога што је за увоз, извоз, односно за 
коришћење царинске повластице  потребно испунити посебно прописане услове, 
пошта царињења на омот пошиљке ставља забелешку о разлозима задржавања и 
позива примаоца, односно пошиљаоца да пружи доказе о испуњењу услова за 
увоз, извоз, односно доказ о праву на коришћење царинске повластице. 

(2) Ако лице из става 1. овог члана пружи доказе о испуњењу услова за извоз, увоз 
робе, односно доказ о праву на коришћење царинске повластице, пошта 
царињења подноси такву пошиљку на царински преглед. 

 
Члан 193. 

 
Пошиљке из члана 192. став 1. ове уредбе које се увозе,  пошта царињења дужна је 
да чува до уручења примаоцу, односно до правноснажности одлуке царинског 
органа којим се одређује друго дозвољено поступање или употреба робе, о чему 
царински орган обавештава пошту царињења.  

 
Члан 194. 

(1) Након извршеног прегледа царински орган обрачунава износ увозних дажбина 
на Увозно поштанско-царинској декларацији за грађане, која је одштампана уз 
ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог бр.17), у који уписује податке о 
количини и вредности робе, наименовању робе и укупном износу обрачунатих 
увозних дажбина које терете пошиљку. 

(2) Поштанска пошиљка се примаоцу или овлашћеном лицу уручује након уплате 
увозних дажбина из става 1. овог члана. 

 
 
 



 

 

Члан 195. 

(1) По извршеном царинском прегледу поштанске пошиљке, радник поште 
затвара пошиљку и на омот ставља налепницу "Оцарињено", односно 
налепницу "Ослобођено од плаћања царине", ако царински орган утврди да та 
пошиљка не подлеже обавези плаћања увозних дажбина. 

(2) После царинског прегледа и затварања, поштанска пошиљка се поново мери и 
утврђена маса означава на омоту пошиљке. 

(3) Пошта је одговорна за исправност и садржај пошиљке до уручења примаоцу. 
 

Члан 196. 

Спецификацију из члана 187. став 1. ове уредбе царинарница раздужује бројевима 
Увозних поштанско-царинских декларација за грађане , а ако за пошиљку није 
прописано подношење декларације, поштанско-царинска пријава се раздужује 
забелешком: "Ослобођено од плаћања царине", уз назначење основа за ослобођење 
од плаћања царине. 

Члан 197. 
 

(1) Ако се поштанска пошиљка царини на основу поднете декларације, царински 
орган предаје пошти царињења примерак декларације са попуњеном 
уплатницом, ради уручења те пошиљке примаоцу. 

 
(2) Радник поште царињења потписом на одговарајућој поштанско-царинској 

пријави потврђује  пријем декларације и уплатнице. 
 

(3) Декларацију са пошиљком пошта уручује примаоцу по претходној наплати 
увозних дажбина. 

Члан 198. 

(1) Пре наплате увозних дажбина пошта је дужна да примаоцу стави на увид 
декларацију и да га обавести да пре преузимања поштанске пошиљке 
може поднети приговор на налаз царинског органа у погледу врсте, 
каквоће, количине и вредности робе. 

(2) Ако прималац поштанске пошиљке изјави да подноси приговор, пошта 
ће неотворену пошиљку вратити пошти царињења, заједно са 
декларацијом, спроводницом и приговором примаоца ради спровођења 
поступка царињења. 

(3) Ако прималац поштанске пошиљке поднесе приговор на налаз царинског 
органа из става 1. овог члана, пошта царињења задржава пошиљку до 
правноснажности, односно извршности одлуке царинског органа по 
приговору примаоца, осим у случајевима кад је међународним уговором 
друкчије одређено. 

(4) Пошта је дужна да износ наплаћених увозних дажбине уплати на 
прописани рачун  у року од 24 сата по извршеној наплати. 



 

 

Члан 199. 

(1) Ако прималац одбије пријем поштанске пошиљке из иностранства, а не 
поднесе  никакав приговор у погледу царињења, та пошиљка се, као 
неуручена, враћа царинском органу са  примерком Увозне поштанско-
царинске декларације за грађане, ради раздужења обрачунатих увозних 
дажбина и враћања пошиљке у иностранство. 

(2) Ако примерак Увозне поштанско-царинске декларације из става 1. овог члана 
није враћен, царински орган раздужење врши на основу своје евиденције и 
доказа да је пошиљка враћена у иностранство.  

(3) Ако се поштанска пошиљка не може уручити примаоцу, одредишна пошта је 
враћа пошти царињења. 

(4) Пошиљке из ст. 1. и 2. овог члана пошта царињења подноси царинском органу  
на поновни преглед. Ако утврди да садржина тих пошиљака није промењена, 
царински орган одмах, а најкасније у року од 48 сати, попуњава поштанско-
царинску пропратницу ради враћања поштанске пошиљке у иностранство 
преко изменичне поште. 

(5) Примерак декларације, са приложеним исправама, царински орган задржава, а 
на поштанско-царинској пријави потврђује пријем декларације и уноси 
одговарајућу напомену. 

 
Члан 200. 

 
(1) Ако страни пошиљалац одбије да прими враћену поштанску пошиљку, 

пошиљка се предаје   царинском органу ради одређивања царински дозвољеног  
поступања или употребе робе, укључујући и продају робе. 
 

(2) Уз пошиљку, пошта царињења предаје и писмену изјаву о разлозима за 
предају. 

 
 

7. ЕКСПРЕСНЕ ПОШИЉКЕ 
 

Члан 201. 
 

(1) На захтев правног лица чија је делатност преношење и дистрибуција експресних 
пошиљака (у даљем тексту: оператор) царински орган може одобрити посебан 
поступак за декларисање тих пошиљака. 

 
(2) Одобрење царинског органа садржи и услове које треба да испуни оператор у 

примени поступка из става 1. овог члана. 
 
(3) Поступак са експресним пошиљкама је хитан. 
 
(4) Ради  убрзања поступка са експресним пошиљкама оператор може царинском 

органу да најави приспеће пошиљки по консолидованом (збирном) манифесту 



 

 

 
Члан 202.  

 
(1) У случају из члана 201. ове уредбе подноси се консолидовани (збирни) манифест 

приспелих пошиљки, који замењује сажету декларацију, уз који се прилажу 
копије товарних листова и фактуре за сваку појединачну пошиљку и који  се може  
поднети царинском органу електронском разменом података у складу са 
одредбом члана 88. став 1. тачка 2) Царинског закона. 

 
(2) У манифест из става 1. овог члана уносе се подаци о пошиљкама, по следећем 

редоследу: 
 

1) пошиљке које не садрже царинску робу; 
2) пошиљке из члана 192. став 1. тач. 4. и 5. Царинског закона, на које се не 
плаћају увозне дажбине у складу са одредбама ове уредбе; 

3) пошиљке из члана 194. став 1. тачка 2) Царинског закона, на које се не плаћају 
увозне дажбине, у складу са одредбама ове уредбе; 

4) пошиљке за које може настати царински дуг, чија царинска вредност не 
прелази 500 евра, у динарској противвредности; 

5) пошиљке за које може настати царински дуг чија царинска вредност прелази 
500 евра, у динарској противвредности, или пошиљке које садрже робу која 
подлеже мерама комерцијалне политике или робу која се привремено увози.  

 
(3) Поступак царињења пошиљки из става 1. овог члана врши се по пријављеним  

групама пошиљки. 
 

Члан 203. 
 

(1) Царински орган за пошиљке из члана 202. став 2. тачка 4) ове уредбе издаје један 
обрачун увозних дажбина на име оператора, а на свакој појединачној фактури, 
односно кућном товарном листу, ако пошиљку не прати фактура, уноси белешку 
којом се констатује да је та роба оцарињена. 

 
(2) Трошкови превоза за пошиљке из члана 202. став 2. тач. 2)  3) и 4) ове уредбе не 

урачунавају се у царинску вредност робе. 
  
(3) Оператор може искључити из обрачуна увозних дажбина из става 1. овог члана, 

пошиљку од чијег примаоца нема гаранцију да ће платити увозне дажбине. 
 
(4) У случају кад пошиљка из става 1. овог члана није уручена примаоцу, оператор 

има право на повраћај плаћених увозних дажбина, након што пружи доказе да је 
пошиљка напустила царинско подручје. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Члан 204. 
 

За  поједине групе пошиљака царински орган може захтевати да консолидовани 
(збирни) манифест садржи и следеће податке: 
 

1) име и адресу пошиљаоца/извозника; 
2) име и адресу примаоца/увозника; 
3) опис робе; 
4) број колета/тежина; 
5) број превозне исправе; 
6) земљу порекла; 
7) место утовара; 
8) идентификацију фактура / скенирана фактура; 
9) број банкарске трансакције; 
10) Порески идентификациони број (ПИБ). 

 
Члан 205. 

 
(1) На поступак са експресним пошиљкама сходно се примењују одредбе ове уредбе 

које уређују поштански саобраћај. 
 
(2) На пословање оператора сходно се примењују одредбе члана 26. Царинског 

закона. 
 
 

ГЛАВА IV 
 

ПРЕГЛЕД РОБЕ, НАЛАЗИ И ДРУГЕ МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА 
ЦАРИНАРНИЦА 

 
Члан 206. 

 
(1) Преглед робе врши се код  се код надлежног царинског органа, у време које он 

одреди. 
 
(2) Изузетно од става 1. овог члана, на захтев декларанта, царински орган може 

одобрити преглед робе на другом месту и у друго време, с тим што трошкове 
оваквог прегледа сноси декларант. 

 
(3) Висину трошкова из става 2. овог члана, прописује министар. 
 

Члан 207. 
 
Кад царински орган одлучи да прегледа робу, о томе, без одлагања, обавештава 
декларанта или његовог заступника (усмено, телефоном, телефаксом, електронском 
поштом), и одређује време прегледа. Ако одлучи да прегледа само део робе, царински 
орган обавештава декларанта или његовог заступника и о томе који део ће прегледати. 
  



 

 

Члан 208. 
 
(1) Декларант или лице које је он овластио да присуствује прегледу робе, дужан је да 

царинском органу пружи помоћ потребну за преглед. Ако царински орган сматра 
да је пружена помоћ неодговарајућа може захтевати да декларант одреди друго 
лице, које може пружити одговарајућу помоћ. 

 
(2) Ако декларант одбије да присуствује прегледу робе или одбије да одреди лице 

које може пружити одговарајућу помоћ, царински орган, ако  одлучи да изврши  
преглед, одређује рок у којем декларант мора да испуни своју обавезу. 

 
(3) Ако у року из става 2. овог члана, декларант не поступи у складу са захтевом 

царинског органа из става 2. овог члана, царински орган наставља преглед робе на 
ризик и о трошку декларанта, захтевајући, ако је потребно, услуге другог лица. 

 
(4) Ако је преглед извршен у складу са одредбом  става 3. овог члана, сматра се  

извршеним у присуству декларанта. 
 

Члан 209. 
 
(1) Подаци о прегледу робе констатују се забелешком у декларацији или записником 

о контроли прихваћене декларације. Ако је извршен делимичан преглед робе, 
наводе се подаци о прегледаном делу пошиљке. Забелешка садржи датум, потпис 
и податке потребне за идентификовање лица  које је ове радње извршило. 

 
(2) Ако декларант или његов заступник није присуствовао прегледу робе, то се 

констатује забелешком у  декларацији, односно записнику. 
 
(3) Ако резултат контроле декларације и приложених исправа или резултат прегледа 

робе,не одговарају подацима из декларације царински орган у записнику наводи 
податке који су од утицаја на обрачун царинског дуга и других обавеза које могу 
проистећи из утврђених података, као и ради примене одредаба којима је уређен 
царински поступак у који је роба стављена. 

 
(4) На основу утврђених чињеница царински орган врши обрачун и наплату 

царинског дуга. 
 
(5) Након пријема записника из става 3. овог члана декларант може уложити 

приговор у року од три дана од дана пријема записника, у ком случају се сходно 
примењује одредба члана 24. став 1. Царинског закона.  О приговору одлучује 
комисија коју именује управник царинарнице.  

 
Члан 210. 

 
У случају транзита робе царински орган може прихватити идентификацију робе коју  је 
извршила страна царинска служба стављањем пломби (нпр: TIR конвенција), ако је 
начин идентификације прихватљив за царински орган. 
 



 

 

Члан 211. 
 
Ако се декларација сачињава у писаном облику, подаци о пуштању у слободан промет 
и датум тог пуштања уписују се на декларацији, или, кад је то потребно, на приложеној 
исправи, а примерак декларације или исправе враћа се декларанту.   
 

Члан 212. 
 
(1) Ако царински орган није у могућности да одобри пуштање робе у слободан 

промет из разлога наведених у члану 102. тачка 1) Царинског закона, обавештава 
декларанта о разлозима којих се не може  одобрити пуштање робе у слободан 
промет и одређује декларанту рок за отклањање недостатака, који не може бити 
од дужи од 30 дана. 

 
(2) Ако декларант не поступи по налогу из става 1. овог члана царински орган  

поништава декларацију у складу са одредбом члана 93. Царинског закона.  
 
 

ГЛАВА V 
 

ПОЈЕДНОСТАВЉЕНИ ПОСТУПЦИ  
 

Члан 213. 
 
(1) Царински орган, на захтев декларанта, прихвата поједностављену декларацију из 

члана 103. Царинског закона за стављање робе у прописани царински поступак, 
осим у случају:  
1) увоза робе која подлеже плаћању акцизе; 
2) извоза или увоза робе која подлеже мерама комерцијалне политике; 
3) извоза робе која подлеже извозним повраћајима и другим мерама подстицаја; 
4) извоза или увоза робе која подлеже претходној сагласности, односно 
одобрењу надлежних инспекцијских и других органа.  

 
(2) Рок за достављање допунске декларације који одређује царински орган у складу 

са одредбом члана 103. став 3. Царинског закона, не може бити дужи од 30 дана. 
 
(3) Ако декларант не достави допунску декларацију у року из става 2. овог члана 

царински орган окончаће одговарајући царински поступак, по службеној 
дужности. 

 
(4) Царински орган неће прихватити поједностављену декларацију: 

1) ако је декларант правноснажно оглашен кривим за извршење кривичног дела 
из члана 330. Царинског закона;  

2) ако је декларант правноснажно оглашен одговорним за тежи царински 
прекршај у периоду од годину дана пре дана подношења захтева из става 1. 
овог члана; 

3) ако декларант није поступао по налогу царинског органа у року из става 2. 
овог члана. 



 

 

 
ГЛАВА VI  

 
ТРАНЗИТ РОБЕ СА ПРЕЛАСКОМ ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ 

 
Члан 214. 

 
(1) Транзит робе, без спровођења царинског поступка, из једног места у друго у 

царинском подручју, са преласком преко територије друге државе из члана 125. 
Царинског закона, царински орган може  одобрити само за домаћу робу. 

 
(2) Царински орган, после прегледа превозних средстава и робе из става 1. овог 

члана, као и стављања царинских обележја ради утврђивања њене истоветности, 
дозволиће да роба напусти царинско подручје ради допреме одредишној 
царинарници, у року који одреди царински орган. 

 
Члан 215. 

 
(1) Одредишна царинарница, након утврђивања истоветности робе одобрава да се 

роба  пусти у слободан промет, о чему обавештава излазну царинарницу. 
 
(2) Ако одредишна царинарница утврди неправилности у погледу истоветности, 

односно количине робе, о томе сачињава записник, а робу задржава до окончања 
поступка. 

 
(3) Ако, због превоза од једног до другог места на царинском подручју, роба пролази 

кроз подручје треће земље, контроле и формалности предвиђене за TIR и АТА 
поступак спроводе се у месту у којем роба привремено напушта царинско 
подручје и у месту где роба поново улази у то подручје. 

 
ГЛАВА VII 

 
ПОСТУПАК ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТЕЊА 

 
Члан 216. 

 
(1) За робу смештену у царинском складишту води се магацинска књига или 

картотека са подацима из магацинске књиге. 
 
(2) Евиденција из става 1. овог члана може се вршити и методом електронске обраде 

података. 
 
(3) Директор може прописати јединствен начин вођења евиденције из ст. 1. и 2. овог 

члана. 
 
 
 
 



 

 

Члан 217. 
 
(1) Царински орган неће дозволити стављање робе у поступак царинског 

складиштења пре него што држалац приватног складишта положи обезбеђење из 
члана 131. Царинског закона. 

 
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, обезбеђење из члана 131. Царинског 

закона не полаже држалац приватног складишта који је са иностраним 
произвођачем закључио уговор о заступању, односно дистрибуцији робе (трајна 
потрошна добра, производна и медицинска опрема, резервни делови, лекови и 
медицински потрошни материјал и сл.)       

 
Члан 218. 

 
Царински орган може одобрити стављање у поступак царинског складиштења робе 
која није смештена у царинско складиште из члана 126. став 3. Царинског закона, ако 
то захтевва врста робе, њене димензије и осетљивост на оштећење и временске услове, 
посебни услови руковања и мере безбедности, као и економичност поступка.  
 

ГЛАВА VIII 
 

ПОСТУПАК ПРЕРАДЕ ПОД ЦАРИНСКОМ КОНТРОЛОМ 
 

Члан 219. 
 

(1) Поступак прераде под царинском контролом царински орган може  одобрити у 
случају кад се прерадом добија роба за коју су прописане ниже стопе увозних 
дажбина од царинских стопа које су прописане за робу која се прерађује 
(сировине, репро материјал, полупроизводи и сл.) и ако се та роба  увози. 

 
(2) Поступком  прераде под царинском контролом из става 1. овог члана сматрају се 

и  радње потребне да се обезбеди усаглашеност са техничким прописима за 
пуштање  робе у слободан промет .   

 
(3) Царинска вредност робе добијене прерадом под царинском контролом 

декларисане  за слободан промет утврђује се у складу са одредбом члана 48. 
Царинског закона, или као царинска вредност увезене робе, увећана за трошкове 
прераде, ако је то повољније за декларанта. 

 
(4) На издавање одобрења за поступак из става 1. овог члана сходно се примењују 

одредбе о издавању одобрења за поступак активног оплемењивања.   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА IX 
 

ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ СА ПОТПУНИМ ОСЛОБАЂАЊЕМ  
ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА 

 
Члан 220. 

 
Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезене палете, ако се палете исте врсте и приближно исте вредности, 
извозе или поновно извозе. 

 
Члан 221. 

 
(1) Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се за привремено 

увезене контејнере, ако су трајно обележени на одговарајућем и јасно видљивом 
месту, следећим подацима о: 
1) идентитету власника контејнера или лица које их користи, његовим пуним 
именом или утврђеном идентификацијом, која не може садржати симболе, као 
што су амблеми и заставе; 

2) идентификационим ознакама и бројевима контејнера које је дао  власник или 
лице које их користи; њиховој тара тежини, укључујући њихову трајно 
причвршћену опрему, изузимајући заменљиве делове који се користе у 
комбинованом железничко-друмском саобраћају; 

3) држави у којој је контејнер регистрован, осим контејнера који се користе у 
ваздушном саобраћају, или у потпуности или путем коришћења стандарда ISO 
alpha-2 за државе предвиђеним међународним стандардом ISO 3166 или 6346, 
или коришћењем иницијала за разликовање државе регистрације моторних 
возила у међународном друмском саобраћају, или бројевима, у случају 
заменљивих делова који се користе у комбинованом железничко-друмском 
саобраћају. 

 
(2) Контејнером, у смислу ове уредбе, сматра се део превозне опреме намењен за 

превоз робе, потпуно или делимично затворен, погодан за вишеструку употребу и 
израђен за лакше руковање, поготово ако се преноси из једног превозног средства 
у друго ( нпр.: контејнер, покретна цистерна и сл.). Као контејнер сматра се и 
прибор и опрема контејнера, прилагођена одређеном типу контејнера, под 
условом да се тај прибор и опрема превозе заједно са контејнером. Као контејнер 
не сматра се превозно средство, прибор и резервне делове за то средство, 
амбалажу и палете. 

  
(3) Кретање привремено увезених  контејнера, потпуно ослобођених од плаћања 

увозних дажбина, надгледа представник власника контејнера на царинском 
подручју, који у свако доба може, на захтев царинског органа, саопштити податке 
о месту где се контејнер налази, као и податке везане за поступак и окончање 
поступка. 

 
 
 



 

 

Члан 222. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезена друмска, железничка, ваздушна и речна превозна средства, ако су: 

1) регистрована ван царинског подручја, на име правног лица основаног ван 
царинског подручја; ако превозна средства нису регистрована, сматра се да је 
наведени услов испуњен, ако су та средства у власништву правног лица 
основаног ван царинског подручја; 

2) коришћена од стране правног лица основаног ван царинског подручја; и  
3) коришћена за комерцијални појединачан превоз који почиње или се завршава 
ван царинског подручја. 

 
Члан 223. 

 
Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина остварују и правна лица основана 
на царинском подручју, ако:  

1) друмским превозним средством регистрованим на царинском подручју, за које  
је прикачена приколица регистрована ван царинског подручја врше превоз, 
под условима из члана 222. став 1. тачка 3) ове уредбе, 

2) се превозна средства користе у ванредним ситуацијама и таква употреба не 
траје дуже од пет дана, или  

3) се превозна средства користе од стране лица чија је делатност изнајмљивање 
превозних средстава ради поновног извоза, а не дуже  од пет дана. 

 
Члан 224. 

 
(1) Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина остварују физичка лица ако за 

приватне потребе повремено користе превозна средства изнајмљена на основу 
писаног уговора са лицем чија је делатност  изнајмљивање превозних средстава, 
ради: 
1) враћања у место боравка које се налази на царинском подручју, или  
2) напуштања царинског подручја. 

 
(2) У случају из става 1. тачка 1) овог члана, превозна средства морају се поновно 

извести или вратити правном лицу чија је делатност изнајмљивање превозних 
средстава  основаном на царинском подручју, у року од пет дана од дана уласка у 
царинско подручје. 

 
(3) У случају из става 1. тачка 2) овог члана, превозна средства морају се поновно 

извести у року од два дана од дана преузимања возила у складу са одредбама 
уговора о изнајмљивању. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Члан 225. 
 

(1) Потпуно су ослобођена од плаћања увозних дажбина:  
1) физичка лица која бораве ван царинског подручја - за   превозно средство, 
привремено регистровано на царинском подручју, које ће бити  поново 
извезено; 

2) физичка лица настањена на царинском подручју, ако се та лица припремају за 
пресељење свог боравишта ван царинског подручја - за   превозно средство, 
привремено регистровано на царинском подручју, које ће бити  поново 
извезено. 

 
(2) У случају из става 1. тачка 2) овог члана, превозна средства морају се извести у 

року од три месеца од дана привремене регистрације. 
 
(3) Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава ако 

се привремено увезена превозна средства користе у комерцијалне или приватне 
сврхе од стране физичког лица са боравиштем на царинском подручју и 
запосленог од стране власника превозних средстава који је основан ван царинског  
подручја или друга употреба одобрена од стране власника. 

 
(4) Приватна употреба из става 3. овог члана, мора бити предвиђена уговором о 

запошљавању. 
 

Члан 226. 
 

Привремени увоз превозних средстава уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 
дажбина може трајати најдуже:  

1) за железничка превозна средства 12 месеци; 
2) за коришћена превозна средства у комерцијалној употреби, осим железничких 
превозних средстава, време потребно за спровођење превозних радњи; 

3) за друмска превозна средства у приватној употреби: 
- од стране студената за период боравка на царинском подручју, искључиво 
за време студирања; 

- од стране лица на службеном путовању одређеног трајања за период у 
којем ова лица остају на царинском подручју искључиво ради остваривања 
циља путовања; 

- у другим случајевима, укључујући животиње за јахање или вучу и возила 
која их вуку за шест месеци; 

4) за ваздухопловна превозна средства у приватној употреби за шест месеци; 
5) за превозна средства у приватној употреби у унутрашњем и међународном 
речном саобраћају за шест месеци. 

 
 

Члан 227. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава  за 
предмете личне употребе потребне за време путовања, као и предмете за спортске 
сврхе које привремено увозе путници. 



 

 

Члан 228. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава  за 
предмете  за потребе чланове бродске посаде, ако се ти предмети: 

1) користе на бродовима који плове у међународном речном саобраћају; 
2) износе са бродова који плове у међународном речном саобраћају и 
привремено користе на обали од стране посаде; 

3) користе од стране посаде бродова у међународном речном саобраћају, 
културним или друштвеним установама којима управљају непрофитабилне 
организације или у верским установама, у којима се редовно одржавају 
службе за морнаре. 

 
Члан 229. 

 
Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезене предмете за отклањање последица елементарних непогода који се 
примају бесплатно, ако се користе заједно са мерама за утврђивање последица 
елементарних непогода или сличних ситуација, које су погодиле царинско подручје, а 
намењене су државним или другим надлежним органима, односно здравственим 
установана и хуманитарним организацијама. 
 

Члан 230. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезену медицинску, хируршку и лабораторијску опрему, коју узима на 
послугу болница или друга медицинска установа којој је та опрема хитно потребна за 
дијагностичке и терапеутске сврхе. 
 

Члан 231. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремени увоз животиња у власништву лица настањених ван царинског подручја. 
 

Члан 232. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезену робу намењену дозвољеним активностима у пограничном појасу, 
и то: 

1) опрему у власништву лица са седиштем у суседној пограничној области која 
се граничи са царинским подручјем, а коју то лице користи у домаћем 
пограничном подручју; 

2) робу која се користи за изградњу, оправку и одржавање инфраструктуре у 
пограничном појасу од стране надлежних јавних служби. 

 
 
 
 
 



 

 

Члан 233. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремени увоз: 

1) носача звука, слика или електронски обрађених информација за потребе 
приказивања пре комерцијалног коришћења, за потребе попуњавања тонским 
записом, синхронизовања или умножавања, као и за потребе бесплатног 
приказивања рекламних филмова и бесплатне употребе носача података, у 
којим случајевима декларант мора дати изјаву о бесплатној односно 
некомерцијалној намени; 

2) туристичког рекламног материјала. 
 

Члан 234. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезени материјал и опрему за образовне и научне сврхе: 

1) која је у власништву лица са седиштем ван царинског подручја; 
2) коју привремено увозе научне, образовне или установе за професионално 
усавршавање, основане на царинском подручју, које нису профитабилне и коју 
искључиво користе у образовању, професионалном усавршавању и научном 
истраживању.  

 
Члан 235. 

 
(1) Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 

амбалажу: 
1) ако се увози заједно са робом, а намењена је за поновни извоз, празна или не; 
2) ако се увози празна и намењена је за поновни извоз са робом. 

 
(2) Амбалажа из става 1. овог члана не може се користити у унутрашњем промету. 
 

Члан 236. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремени увоз калупа, резних алата, блокова, цртежа, скица, мерно контролних 
инстумената,  инструмената за вршење тестова,  посебаног алата и инструмената, као  
и друге сличне робе, ако су у власништву лица са седиштем ван царинског подручја и 
које су бесплатно доступне лицима са седиштем на царинском подручју, ради 
производње робе која ће у потпуности бити извезена. 
 

Члан  237. 
 

(1) Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезену робу: 
1)  ради испитивања, експеримената или приказивања без комерцијалних 
ефеката; 

2) ради испитивања у складу са купопродајним уговором који садржи услове 
које роба мора испуњавати на основу тих испитивања. 



 

 

 
(2) Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 

привремено увезене узорке који се увозе у одговарајућим количинама и користе 
искључиво ради приказивања или испитивања у царинском подручју. 

 
Члан 238. 

 
Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезену робу коју добављач или сервисер даје на бесплатну привремену 
употребу домаћем купцу до поправке или испоруке сличне робе. 
 

Члан 239. 
 

Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за робу 
привремено увезену ради  излагања или коришћења на јавним манифестацијама, које 
нису организоване искључиво ради продаје робе или робу добијену на тим 
манифестацијама, од робе стављене у поступак привременог увоза. 

 
Члан 240. 

 
Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина царински орган одобрава за 
привремено увезени прибор и опрему која се користи ради оправке, одржавања, 
укључујући и ремонт, подешавање и очување у непромењеном стању робе стављене у 
одговарајући царински поступак. 
 
 

ГЛАВА X 
 

ИЗВОЗ РОБЕ 
 

Члан 241. 
 

Царински орган одобриће извоз домаће робе из царинског подручја без претходног 
подношења извозне декларације у случају извоза: 

1) телевизијских филмова или других програма  чији је почетак рока емитовања 
везан за рок краћи од месец дана од дана извоза; 

2) делова за хитне поправке основних средстава која се користе у иностранству; 
3) радиоактивних изотопа, вакцина и лекова који се чувају под посебним 
условима или се одмах употребљавају; 

4) опреме, уређаја и инструмената за здравство, њихових резервних делова и 
потрошног материјала за њихово коришћење, који служе за хитне медицинске 
интервенције; 

5) књига, новина и часописа; 
6) робе која се бесплатно шаље у иностранство, а намењена је отклањању 
последица проузрокованих елементарним непогодама, ратом или оружаним 
сукобом; 

7) делова за хитне поправке ваздухоплова и бродова. 
 



 

 

Члан 242. 
Извозну декларацију не подносе: 
 

1) путници - за лични пртљаг који собом носе или који је дат на превоз 
превозним средствима којима су допутовали, односно који је дат на превоз 
другим превозним средством, поштом или на други начин; 

2) лица која шаљу у иностранство предмете који се не сматрају царинском 
робом; 

3) лица из члана 9. Царинског закона - за робу наведену у том члану. 
 

Члан 243. 
 
Одобрење из члана 241. ове уредбе царински орган издаће извознику који да писмену 
изјаву у коју су унесени подаци о врсти, количини, каквоћи и вредности робе, 
тарифном броју, односно тарифној ознаци Царинске тарифе и сврси извоза и преузме 
обавезу да у року од најкасније 30 дана од дана извоза робе поднесе извозну 
декларацију са прописаном документацијом. 
 

 
ГЛАВА XI 

 
УСТУПАЊЕ СТРАНЕ РОБЕ У КОРИСТ ДРЖАВЕ 

 
Члан 244. 

 
(1) Уступање стране робе у корист државе врши се на основу писане изјаву о 

уступању робе, потписане од стране увозника или држаоца робе која се уступа. 
 
(2) Изјава из става 1. овог члана  садржи и обавезу даваоца изјаве да преузима 

одговорност за све последице које могу наступити због уступања стране робе у 
корист државе.  

 
(3) Ако је страна роба која се уступа обухваћена декларацијом коју је прихватио 

царински орган, царински орган на декларацији сачињава напомену о уступању 
те робе. 

 
 

Члан 245. 
 
Царински орган неће прихватити уступање стране робе  у корист државе за страну 
робу која може да угрози  живот и здравље људи, животиња и биљака, као и животну 
средину.   
 

 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА XII 
 

ЦАРИНСКЕ ПОВЛАСТИЦЕ 
 

Члан 246. 
 
(1) Корисник повластице, ради коришћења повластице из члана 191. Царинског 

закона, царинском органу  подноси потврду Министарства  спољних послова да 
су предмети који се увозе намењени за службене потребе, за пружање 
хуманитарне помоћи, односно за личну употребу корисника повластице. 

 
(2) О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља  забелешку на 

потврду из става 1. овог члана. 
 

Члан 247. 
 
За лични пртљаг путника дат на превоз другим превозним средством, поштом или на 
други начин, корисник повластице, на захтев царинског органа, подноси одговарајући 
доказ да се ради о његовом личном пртљагу.  
 

Члан 248. 
 
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 3) Царинског закона, корисник 

повластице, уз писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, 
подноси царинском органу: 

 
1) потврду надлежног органа унутрашњих послова о пријему у држављанство 
Србије, односно потврду да је добио азил или одобрење за стално настањење у 
Србији; 

2) списак предмета за домаћинство које уноси, односно увози, са назначењем 
врсте и количине предмета. 

 
(2) Списак предмета домаћинства из става 1. тачка 2) овог члана корисник 

повластице подноси царинском органу у два примерка, најкасније уз захтев за 
ослобођење од плаћања увозних дажбина.  

 
(3) Корисник повластице може да увезе предмете домаћинства у року од једне године 

од дана добијања  држављанства Србије, односно азила или одобрења за стално 
настањење у Србији. 

(4) Један примерак Списка предмета домаћинства из става 1. тачка 2) овог члана 
царински орган  прилаже уз декларацију приликом увоза, а други, оверени 
примерак, враћа кориснику повластице, назначујући који су предмети увезени.  

(5) Ако корисник повластице накнадно увози предмете домаћинства, приликом  
њиховог увоза подноси царинском органу свој примерак овереног Списка 
предмета домаћинства, односно допуну тог списка коју оверава царински орган. 

 
(6) Царински орган који је оверио Списак предмета домаћинства ставиће о томе 

забелешку на путну исправу корисника повластице, уписати датум и то оверити 
печатом. 



 

 

Члан 249. 
 

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина за робу коју корисник повластице из члана 
192. тачка 4) Царинског закона прима из иностранства царински орган ставља 
забелешку на поштанско-царинској пријави, односно на декларацији. 
 

Члан 250. 
  
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 5) Царинског закона, корисник 

повластице подноси царинском органу  фото-копију лекарског рецепта који је 
издао домаћи или страни лекар или други доказ о потреби употребе лекова (налаз 
лекара, отпусна листа, мишљење здравстевене установе и сл.). 

 
(2) О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на 

поштанско-царинској пријави, односно на декларацији. 
 
 

Члан 251.  
 
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 6) Царинског закона, корисник 

повластице, уз писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, 
подноси царинском органу одлуку надлежног домаћег или страног суда,  односно 
надлежног страног органа,  или потврду дипломатско-конзуларног 
представништва у иностранству. 

 
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, за коришћење повластице за наслеђене 

предмете личне гардеробе или предмете личне употребе умрлог лица као доказ се 
може поднети и умрлица. 

 
(3) Повластица из члана 192. тачка 6) Царинског закона не односи се на предмете 

купљене наслеђеним новцем, као ни на предмете купљене новцем добијеним 
продајом наслеђених предмета. 

 
(4) Ако је предмет наслеђивања моторно возило, документа о власништву морају да 

гласе на име оставиоца, односно на правно лице чији оснивач, односно власник 
или сувласник је био оставилац. 

 
Члан 252. 

 
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 7) Царинског закона, корисник 

повластице уз декларацију подноси царинском органу исправу коју је издао 
надлежни орган у земљи или орган или организација стране земље којом се 
доказује да је одликовање, медаљу, споменицу, спортски или други трофеј, 
односно предмет добио у иностранству на такмичењу, изложби или приредби од 
међународног значаја. 

 
(2) О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на 

декларацији. 
 



 

 

Члан 253. 
 
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 8) Царинског закона, корисник 

повластице - научник, књижевник или уметник - подноси царинском органу 
писмену изјаву да су предмети које уноси његова дела. 

 
(2) О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на 

декларацији. 
 

Члан 254. 
 
Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 9) Царинског закона, корисник 
повластице, који живи у пограничном појасу, подноси царинском органу потврду 
надлежног домаћег или страног органа о поседовању имања које се налази у 
пограничном појасу суседне државе и даје усмену изјаву да су производи које увози 
добијени са тог имања, односно да је приплод добијен од стоке која се налази на том 
имању. 
 

Члан 255. 
 
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 11) Царинског закона, корисник 

повластице подноси царинском органу потврду медицинске установе, односно 
лекара специјалисте да је ортопедско и друго помагало замена телесног органа 
који му недостаје или оштећеног телесног органа, односно резервни део или 
потрошни материјал за коришћење таквог помагала.  

 
(2) О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на 

декларацији. 
 

Члан 256. 
 
Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 12) Царинског закона, корисник 
повластице, уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, подноси 
царинском органу потврду надлежног органа о томе да је рехабилитација завршена и 
да је оспособљен за вршење одређене делатности, као и потврду Привредне коморе 
Србије да се опрема не производи у земљи. 
 

Члан 257. 
 
(1) Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 13) Царинског закона, корисник 

повластице подноси царинском органу: 
 

1) изјаву корисника повластице или изјаву организације корисника повластице 
да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и 
потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника 
повластице са посебним потребама; 

 
2) потврду здравствене установе, односно лекара специјалисте којом доказује да 
се роба из тачке 1) овог става увози за личну употребу; 



 

 

 
3) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у 
земљи. 

 
(2) О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на 

декларацији 
 

Члан 258. 
 
Ради коришћења повластице из члана 192. тачка 14) Царинског закона, корисник 
повластице подноси царинском органу: 

1) потврду здравствене установе којом се доказује да се специфична опрема, 
уређаји и инструменти, резервни делови и потрошни материјал за коришћење 
те опреме увозе за личну употребу; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у 
земљи. 

Члан 259. 
 

Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 1) Царинског закона, корисник 
повластице  подноси царинском органу: 

1) изјаву да ће увезену робу користити за извршавање својих хуманитарних 
задатака; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у 
земљи. 

 
Члан 260. 

 
Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 2) Царинског закона, корисник 
повластице подноси царинском органу: 
 

1) потврду Министарства за унутрашње послове којом се доказује да се опрема и 
делови те опреме увозе за потребе ватрогасних, односно спасилачких 
организација  и друштава; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се опрема, односно делови те опреме 
који се увозе не производе у земљи. 

 
Члан 261. 

 
Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 3) Царинског закона, корисник 
повластице подноси царинском органу изјаву да су збирке, делови збирки и 
појединачни предмети који се увозе намењени музеју или уметничкој галерији, 
односно да је архивски материјал намењен архиву. 

 
Члан 262. 

 
(1) Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 4) Царинског закона, 

корисник повластице подноси царинском органу: 
 



 

 

1) извод из регистра надлежног органа да се корисник повластице бави 
научном, образовном, културном, спортском, рекреативном, хуманитарном, 
верском делатношћу, техничком културом, уметношћу, делатностима 
заштите природе и културних добара и контролом квалитета животне 
средине; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у 
земљи; 

3) изјаву корисника повластице да роба служи непосредно за обављање 
делатности. 

 
(2) Царински орган може захтевати од корисника повластице да приложи потврду 

или мишљење надлежног органа којим се потврђује да роба која се увози служи 
непосредно за обављање делатности корисника повластице. 

 
Члан 263. 

 
(1) Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 5) Царинског закона, 

корисник повластице подноси царинском органу: 
1) изјаву или фактуру иностраног пошиљаоца из које се види да се роба шаље 

бесплатно; 
2) извод из одговарајућег регистра из којег се утврђује делатност корисника 

повластице; 
3) изјаву корисника повластице да роба служи за научне, просветне, културне, 

спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за 
заштиту животне средине. 

 
 
(2) Ако корисник повластице прима из иностранства бесплатно, у хуманитарне сврхе, 

лекове, ситне медицинске инструменте, ортопедска помагала, санитетски 
материјал, храну и безалкохолна пића, текстилне производе (одећу, постељину, 
ћебад и сл.), обућу и дечје играчке, царински орган о томе ставља забелешку на 
декларацији. 

 
Члан 264. 

 
Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 7) Царинског закона, корисник 
повластице подноси царинском органу: 
 

1) потврду Министарства здравља којом се доказује да се специфична опрема, 
уређаји и инструменти за здравство, њихови резервни делови и потрошни 
материјал за коришћење те опреме, као и лекови који се користе у 
болничком лечењу, увозе ради опремања и потреба  правних лица у области 
здравства; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у 
земљи. 

 
 
 
 



 

 

Члан 265. 
 
Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 8) Царинског закона, корисник 
повластице  подноси царинском органу: 

1) извод из регистра надлежног органа да се корисник повластице бави 
професионалним оспособљавањем и запошљавањем инвалида; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи 
у земљи; 

3) изјаву корисника повластице да роба служи за професионално 
оспособљавање и радно ангажовање инвалида. 

 
Члан 266. 

 
Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 9) Царинског закона, корисник 
повластице  подноси царинском органу: 

1) потврду Министарства за заштиту природних богатстава и  животне средине 
да роба која се увози служи  непосредно за заштиту животне средине; 

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у 
земљи. 

 
Члан 267. 

 
(1) Ради коришћења повластице из члана 193. став 1. тачка 10) Царинског закона, 

корисник повластице  подноси царинском органу изјаву о организовању 
међународног такмичења у земљи и о томе да ће медаље и плакете додељивати на 
том такмичењу. 

 
(2) О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган  ставља забелешку на 

декларацији . 
Члан 268. 

 
Ради коришћења повластице из члана 194. тачка 1) Царинског закона, корисник 
повластице  подноси царинском органу спецификацију опреме по тарифним бројевима 
и тарифним ознакама Царинске тарифе, са назначеним појединачним вредностима, 
коју оверава Министарство за економске везе са иностранством, по добијеном 
обавештењу од стране регистарског суда о извршеној регистрацији страних улагања.  
 

Члан 269. 
 

(1) Ради коришћења повластице из члана 194. тачка 2) Царинског закона, корисник 
повластице  подноси царинском органу изјаву или други доказ страног 
пошиљаоца да  рекламни материјал и узорке шаље бесплатно и своју изјаву да ће 
тај материјал  бесплатно поделити у рекламне сврхе, односно да ће узорке 
употребити  у сврхе за које су увезени. 

 
(2) Царински орган ће узорке учинити неупотребљивим за трговачке сврхе 

(стављањем жигова, бушењем или на други начин), с тим да се не уништи њихова 
основна функционална вредност и употребљивост за сврхе за које су увезени. 

 



 

 

(3) О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган  ставља забелешку на 
декларацији. 

 
Члан 270. 

 
(1) Ради коришћења повластице из члана 194. тачка 3) Царинског закона, корисник 

повластице подноси писани царинском органу захтев за ослобођење од плаћања 
увозних дажбина у којем ће назначити фирму излагача, име лица на које гласи 
излагачки картон и врсту, количину и вредност робе која се увози, односно прима 
из иностранства ради уобичајене расподеле или потрошње на сајму, односно 
изложби. 

 
(2) О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган  ставља забелешку на 

декларацији. 
 

Члан 271. 
 
(1) Ради коришћења повластице из члана 194. тачка 4) Царинског закона, корисник 

повластице подноси царинском органу изјаву да се жигови, патенти, модели и 
пратеће исправе, као и пријаве и поднесци за признавање права достављају 
организацији за заштиту права интелектуалне својине. 

 
(2) О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган  ставља забелешку на 

декларацији. 
 

Члан 272. 
 

(1) Ослобођена су од плаћања увозних дажбина лица из члана 192. тач. 2) и 4) 
Царинског закона на предмете које унесу, односно приме из иностранства, до 
укупне вредности од 100 евра,  у динарској противвредности. 

 
(2) Вредност предмета из става 1. овог члана примљених из иностранства повећава 
се за износ стварно плаћених трошкова превоза, односно поштарине.  

 
(3) Пошиљка чија је укупна вредност већа од износа из става 1. овог члана, као и 
недељива роба, није обухваћена овом повластицом. 

 
 

Члан 273. 
 
(1) Рекламним материјалом и узорцима из члана 194. тачка 2) Царинског закона, у 

смислу ове уредбе, сматра се: 
 
1) штампани или снимљени материјал, објаве, огласи, плакати, каталози, 
микрофилмови и други облици трговинског обавештавања о роби, превозу и 
услугама које пружа страни пошиљалац, разни рекламни предмети на којима 
је видно утиснута фирма страног пошиљаоца са којим корисник повластице 
одржава пословне везе, до укупне вредности од 3.000 евра,  у динарској 
противвредности; 

 



 

 

2) узорци чија појединачна вредност није већа од 100 евра,  у динарској 
противвредности, а који се примају ради прибављања поруџбине или понуде 
робе, односно закључења уговора о производњи те робе, као и за приказивање, 
испитивање и сл.  

 
(2) Рекламним материјалом и узорцима из става 1. овог члана не сматрају се 

цигарете, жестока алкохолна пића, парфеми и други козметички препарати и 
друга роба широке потрошње, осим када, имајући у виду начин и величину 
паковања, очигледно и искључиво служе за демонстрације; 

 
(3) Роба из става 1. овог члана не може се продавати нити употребљавати у друге 

сврхе осим у сврхе због којих је увезена.  
 

Члан 274. 
 
Предметима из члана 194. тачка 3) Царинског закона, у смислу ове уредбе, сматрају се: 

1) узорци стране робе изложене на мађународном сајму или изложби у земљи 
или узорци направљени од такве  робе, под условом: 

        -  да се деле бесплатно; 
        - да су незнатне вредности у односу на цену по јединици мере исте врсте робе; 
        - да су упаковани или припремљени за уобичајену расподелу и потрошњу у 

паковањима која су очигледно мања од стандардних паковања за продају на 
мало; 

2) рекламни материјал до укупне динарске вредности од 1.000 евра,  у динарској 
противвредности, под условом да вредност појединог предмета није већа од 50 
евра,  у динарској противвредности; 

3) цигарете до 1.000 комада, друге дуванске прерађевине до 0,5 кг, жестока 
алкохолна пића до 10 литара и друга роба, осим козметичких препарата, 
парфема и колоњских вода, до укупне вредности од 1.000 евра,  у динарској 
противвредности; 

4) предмети по једном излагачком картону на име једног представника стране 
фирме - страног држављанина са пребивалиштем у иностранству, с тим што 
једна страна фирма може остварити повластицу за највише пет излагачких 
картона; 

5) прехрамбени производеи и алкохолна пића који се деле бесплатно у 
количинама неопходним за оцењивање њиховог квалитета ради додељивања 
награда; 

6) предмети намењени за приказивање, односно демонстрирање машина или 
апарата који ће се утрошити или уништити у току приказивања, односно 
демонстрирања; 

7) предмети који служе и који ће се употребити за изградњу, прилагођавање и 
декорисање привремених штандова (боје, лакови, тапети, таписони и сл.); 

8) каталози, проспекти, огласи, календари и фотографије, ако је очигледно да су 
намењени за коришћење као пропагандни материјал за изложену страну робу 
ако се деле бесплатно; 

9) формулари и други штампани материјал који су потребни за администрацију 
излагача за време одржавања међународног сајма, односно изложбе у земљи. 

 



 

 

 
ГЛАВА XIII 

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ЦАРИНСКОГ ДУГА 

 
Члан 275. 

 
(1) Другим обликом обезбеђења царинског дуга из члана 209.  Царинског закона, у 

смислу ове уредбе, сматра се гаранција банке (у даљем тексту: банкарска 
гаранција) поднета Управи царина, која садржи клаузулу "без приговора", којом 
се обезбеђује наплата царинског дуга,  камата и других обавеза ако царински 
дужник  не измири те обавезе у прописаном року. 

 
(2) Царински дужник може подићи робу испод царинског надзора после извршеног 

прегледа робе, а пре улате царинског дуга, камата и других обавеза, ако Управи 
царина поднесе гаранцију из става 1. овог члана.  

 
(3) Рок важења гаранције из става 1. овог члана не може бити краћи од рока у којем 

може настати царински дуг, продуженог још за 90 радних дана. 
 
(4) Гаранцију из става 1. овог члана може поднети и посредни заступник из члана 26. 

Царинског закона. 
 

Члан 276. 
 
Банкарска гаранција за обезбеђење царинског дуга мора да садржи: 

1) број гаранције; 
2) рок важења гаранције; 
3) износ царинског дуга за који се полаже обезбеђење; 
4) напомену о њеној примени; 
5) податке о издаваоцу гаранције (назив банке, њен матични број, седиште, број 
жиро рачуна); 

6) податке о подносиоцу гаранције (назив, седиште и матични број); 
7) одредбу о преузимању гаранцијских обавеза из претходног периода, ако је рок 
важења банкарске гаранције истекао, а царински дуг који је био осигуран није 
плаћен у целини; 

8) датум и место издавања гаранције. 
 
 

Члан 277.  
 

(1) Банкарска гаранција подноси се Управи царина, на адресу њеног седишта, у два 
примерака.  

 
(2) Ако Управа царина не прихвати банкарску гаранцију, против те одлуке може се 

изјавити жалба министру. 
 

 
 



 

 

Члан 278. 
 

Банкарска гаранција се не може повући док се не измири обавеза плаћања царинског 
дуга за робу, који је настао за време важења банкарске гаранције. Царински дужник не 
може поднети другу гаранцију банке док не измири обавезе по претходно поднесеној 
гаранцији. 

 
Члан 279. 

 
Управа царина води евиденцију о примљеним банкарским гаранцијама и њиховој 
искоришћености, као и евиденцију царинских дужника који нису измирили своје 
обавезе по основу царинског дуга у прописаном року. 
 

Члан 280. 
 
(1) Полагање готовине као обезбеђења за наплату царинског дуга царински орган 

може да одобри само за обезбеђење царинског дуга који не прелази износ од 
300.000 динара. 

 
(2) Уплата готовине из става 1. овог члана врши се на одговарајући рачун царинског 

органа. 
 
(3) На износ готовине положен у складу са одредбом става 1. овог члана царински 

орган не плаћа камату за период док трају разлози који су довели до полагања 
готовине. 

 
(4) По измирењу обавезе за коју је положена готовина из става 1. овог члана, 

уплаћени износ обезбеђења враћа се  на рачун уплатиоца готовине, у року од три 
радна дана од дана измирења обавезе.  

 
 

Члан 281. 
 
Дан уплате царинског дуга утврђује се у складу са прописима који уређују измирење 
новчаних обавеза. 

Члан 282. 
 
Царински дужник може подићи робу испод царинског надзора у складу са одредбом 
члана 275. став 2. ове уредбе само ако нема неизмирених доспелих обавеза по основу 
царинског дуга.  
 

Члан 283. 
 
Осим у случајевима из члана 123. Царинског закона, обезбеђење се  не полаже и у 
случајевима транзита робе Дунавом, у складу са одредбама међународног споразума. 
 

 
 
 



 

 

ГЛАВА XIV 
 

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ЦАРИНСКОГ ДУГА 
 

Члан 284. 
 
Одлагање плаћања царинског дуга у складу са одредбом члана 228. став 1. Царинског 
закона може се одобрити царинском дужнику: 
 

1) предузетнику и малом правном лицу - ако је износ царинског дуга већи од 
30% од укупног годишњег прихода исказаног у његовом последњем 
финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода; 

2) средњем и великом правном лицу - ако је износ царинског дуга већи  од 25% 
од обртних средстава исказаних у његовом последњем финансијском 
извештају. 

 
Члан 285. 

 
Царински орган неће спроводити поступак за принудну наплату царинског дуга чији 
износ не прелази 1.000 динара. 

 
 

ГЛАВА XV 
 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА   
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ 

 
 

Члан 286. 
 
(1) ''Права интелектуалне својине'' која, у смислу ове уредбе, обухватају  ауторско и 

сродна права, жиг, географске ознаке порекла, дизајн, патент и топографију 
интегрисаних кола (у складу са дефиницијама из посебних прописа који уређују 
сваку од ових области) и ''носилац права интелектуалне својине'' - носилац било 
ког права интелектуалне својине или правни  следбеник носиоца права, као и лице 
овлашћено од стране носиоца права, подлежу мерама заштите на граници. 

 
(2) Мере заштите на граници из става 1. овог члана обухватају мере за спречавање 

увоза, извоза или  транзита: 
   

1) ''Робе којом се повређују права интелектуалне својине'' која обухвата 
нарочито, али не и искључиво, пиратизована ауторска дела, робу са 
кривотвореним жигом, робу којом се повређују права на дизајн, робу којом се 
повређују права из патента,  као и робу која је превасходно пројектована, 
направљена, или преправљена са циљем да омогући заобилажење технолошке 
мере, уређаја или саставног дела чија је сврха да спречи или ограничи радње у 
односу на предмет заштите које није одобрио носилац парава; 

 



 

 

2) ''Пиратизованог ауторског дела'' које је примрак заштићеног ауторског дела, или 
робе која садржи заштићено ауторско дело, израђена без сагласности носиоца 
ауторског или сродног права, или лица овлашћеног од стране носиоца права; 

3) ''Робе са кривотвореним жигом'' која је: 
1. свака роба, или паковање, укључујући и робу која не носи кривотворени 
жиг, али која се непосредно налази у паковању које носи кривотворени 
жиг, која неовлашћено носи жиг који је истоветан или се суштински не 
разликује од  жига регистрованог у вези са сличним, или сродним 
производом, или која се по суштинским одликама не може разликовати од 
таквог жига; 

2. сваки симбол жига (логотип, етикета, налепница, упутства за употребу или 
гарантни лист), било да је представљен заједно са робом или одвојено,  под 
условима из алинеје 1. ове тачке; 

3. роба која носи ознаку која је истоветна са регистрованим жигом, или 
ознака која се суштински не може разликовати од таквог жига, а која се 
приликом коришћења на сродној или сличној роби минимално разликују 
од регистрованог жига и тако изазива забуну у погледу порекла производа; 

 
4) ''Робе којом се повређују  права на дизајн'' која је роба  израђена без овлашћења 
носиоца права, која садржи дизајн истоветан са дизајном регистрованим у 
односу на  такву робу, или дизајн који се по суштинским одликама не може 
разликовати од регистрованог дизајна; 

5) ''Робе којом се повређују права из патента''  која је роба, истоветна са робом која 
ужива патентну заштиту, односно роба израђена непосредном применом 
патентираног  процеса, или  роба која се по суштинским одликама не може 
разликовати од такве робе, произведена без овлашћења носиоца права; 

6) ''Средстава за избегавање заштите'' које је  свако  средство, производ, 
компонента или део, као што су неовлашћено прозведене смарт картице, 
декодери, или компјутерски програми којим се избегава зашита, које је 
превасходно направљено или преправљено са циљем да омогући заобилажење 
ефикасне технолошке мере. Ефикасном технолошком мером сматра се 
технолошки поступак, средство или компонента којим се, у уобичајеном раду, 
контролише приступ заштићеном делу, извођењу дела, фонограму, емисији, 
преносу, или сличном предмету заштите, или се штите ауторска и сродна права, 
или се омогућава откривање кривотвотвореног жига или пиратизованог 
ауторског дела. 

 
(3) Калуп или матрица посебно направљени или преправљени за израду 

кривотвореног жига или производа која носи такав жиг, или пиратизованих 
производа, сматрају се кривотвореним, односно пиратизованим  производом.  

 
Члан 287. 

 
(1) Одредбе члана 286. ове уредбе не примењују се  на робу обележену жигом уз 

сагласност носиоца права на тај жиг, односно на робу која  је предмет заштите 
ауторског или сродних права, или права на дизајн, која је произведена уз 
сагласност носиоца права,  али је стављена у царински поступак без сагласности 
носиоца права. 



 

 

 
(2) Одредбе члана 286. ове уредбе не примењују се ни на робу из става 1. овог члана 

произведену или обележену жигом, под условима различитим од оних 
договорених  са носиоцем права. 

 
Члан 288. 

 
(1) У случају сумње да се увозом, извозом или транзитом одређене робе повређују 

права интелектуалне својине, носилац права може да Управи царина, на адресу 
њеног седишта, поднесе писани захтев да се за ту робу прекине царински 
поступак. 

 
(2)  Захтев из става 1. овог члана садржи опис робе са подацима на основу којих 

царински орган  може да препозна ту робу и доказ да је подносилац захтева 
носилац права интелектуалне својине на тој роби. 

 
(3) Подносилац захтева из става 1. овог члана доставља и друге расположиве податке 

на основу којих царински орган може да донесе одлуку,  и то: 
1) детаље на основу којих се може идентификовати пошиљка или паковање; 
2) податке о месту на коме се роба налази, или предвиђено одредиште; 
3) податке о држави или државама порекла, односно увоза робе  која је предмет 
сумње; 

4) назив произвођача, увозника, извозника или држаоца робе; 
5) предвиђени датум допремања или отпремања робе; 
6) податке о превозном средству коришћеном за транспорт; 
7) податаке о царинарници којој ће, према очекивању, роба бити допремљена и  
очекивани датум допреме. 

 
(4) Подносилац захтева из става 1. овог члана може да достави царинском органу и 

узорак робе која је предмет повреде права интелектуалне својине, као и  узорак 
оригиналне робе, фотографије и сл.. 

 
(5) Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да одреди временски рок у  

коме од царинског органа захтева да предузме мере. 
 

Члан 289. 
 

Носилац права интелектуалне својине  дужан је да  обавести царински орган о престанку  
тог права  у току поступка, без обзира на основ престанка. 
 

Члан 290. 
 
Царински орган може од подносиоца да захтева плаћање накнаде за административне 
трошкове који су настали у вези са  захтевом, у износу који пропише Влада Републике 
Србије. 
 

 
 



 

 

Члан 291. 
 

(1) Управа царина, у року који не може бити дужи од тридесет дана од дана 
подношења захтева, подносиоцу захтева доставља одлуку у писаном облику. 

  
(2)   Кад околности налажу  хитно предузимање мера и кад захтев садржи довољно 

података у вези са познатим испорукама за које се сумња да садрже робу којом се 
повређују права интелектуалне својине,  одлуку из става 1. овог члана Управа 
царина  доставља подносиоцу захтева у најкраћем року, а најкасније у року од три 
дана од дана подношења захтева. 

 
(3) Управа царина у одлуци којом захтев усваја одређује и временски рок за 

предузимање мера потребних за отклањање повреде права интелектуалне својине, 
а који се  на захтев носиоца права интелектуалне својине  може продужити. 

 
(4) Управа царина, одлуку којом захтев одбија или којом одбија продужење рока за 

предузимање мера потребних за отклањање повреде права интелектуалне својине, 
мора образложити.  

 
(5) Против одлуке из става 4. овог члана подносилац захтева може изјавити жалбу 

министру.  
 

Члан 292. 
 

У случају из члана 291. став 3. ове уредбе,  царински орган може  тражити од 
подносиоца захтева да положи обезбеђење у износу који одговара висини трошкова 
који могу настати ако се поступак обустави због поступања или пропуста носиоца 
права интелектуалне својине, односно ако се утврди да у конкретном случају нема 
повреде права интелектуалне својине. 

 
Члан 293. 

 
Ако је царински поступак прекинут у складу са одредбом члана 242. Царинског закона, 
односно ако је носилац права интелектуалне својине обавештен у складу са одредбом 
члана 244. став 1. Царинског закона, царински орган може захтевати од носиоца права 
интелектуалне својине да, без одлагања и накнаде, достави  информације и да пружи 
помоћ, укључујући и техничку експертизу,  опрему и објекте, потребне ради 
утврђивања да ли се робом за коју постоји  сумња, повређује  право интелектуалне 
својине.  
 

Члан 294. 
 

Управа царина, одлуку из члана 291. став 3. ове уредбе,  одмах доставља 
царинарницама које спроводе  царинске поступке у вези са робом  за коју постоји  
сумња да се њоме повређује право интелектуалне својине. 

 
 
 



 

 

Члан 295. 
 

(1) Ако царинарница којој је Управа царина доставила одлуку из члана 291. став 3. 
ове уредбе  утврди да роба стављена у неки од царинских поступака одговора 
опису робе из те одлуке, царинарница ће да одложи пуштање робе,  задржати је и, 
ако је  потребно, прегледати робу и узети узорке. 

 
(2) O прекиду царинског поступка из става 1. овог члана царинарница одмах 

обавештава Управу царина, увозника, декларанта, и подносиоца захтева. 
 
(3) Царински орган,  на захтев носиоца права интелектуалне својине,  обавештава га, 

ако је то могуће,  о имену и адреси декларанта, примаоца, пошиљаоца, увозника и 
извозника робе и произвођача робе којом се повређује право интелектуалне 
својине, као и о количини те робе  и другим чињеницама у вези са робом чије се 
царињење одлаже. 

 
Члан 296. 

 
(1) Ако  је царински орган,  у року од 15 дана од дана када је носилац права 

интелектуалне својине обавештен да је покренут поступак који води мериторној 
одлуци, и да је надлежни орган одредио привремену меру на основу које се 
одлаже пуштање робе,  царински орган ће поступати у складу са одлуком о 
привременој мери.  

 
(2) Ако  је царински орган у року од 15 дана од дана када је носилац права 

интелектуалне својине обавештен  да је покренут поступак који води мериторној 
одлуци, а надлежни орган није одредио привремену меру на основу које се 
одлаже пуштање робе,  царински орган наставља одговарајући царински поступак 
и робу пушта декларанту.  

 
Члан 297. 

 
(1) Ако  је у поступку пред надлежним судом или другим надлежним органом 

одлучено да се роба којом се повређује  право интелектуалне својине уништи, 
царински орган ће наложити уништење те робе под царинским надзором или 
њено уклањање из уобичајених трговинских токова на други начин (укључујући и 
уступање, без накнаде, у хуманитарне и сличне сврхе, рециклажу и сл.), под 
условом да: 
1) се у највећој мери смањи ризик од будуће повреде права интелектуалне 
својине; 

2) се не наноси штета носиоцу права интелектуалне својине; 
3) носиоцу права интелектуалне својине буде омогућено да предложи начин 
уклањања робе. 

 
(2) Уклањањем из уобичајених трговинских токова из става 1. овог члана не сматра 

се: 
1) поновни извоз робе којом се повређују права интелектуалне својине у 
неизмењеном облику; 



 

 

2) просто уклањање жигова који су неовлашћено стављени на  кривотворену 
робу; 

3) стављање робе у други царински поступак. 
 

Члан 298. 
 

(1) Царински орган може, по службеној дужности, да одузме и наложи уништење под 
царинским надзором  задржане робе којом се повређује право интелектуалне 
својине или њено уклањање из уобичајених трговинских токова на други начин, у 
случају: 
1) ако је утврђено да су том робом повређена права интелектуалне својине, и  
2) ако су увозник, прималац, извозник односно власник робе обавештени о 
прекиду царинског поступка и о могућности да роба којом се повређују право 
интелектуалне својине буде одузета и уништена и кад не оспоре одузимање и 
уништење те робе у року од тридесет дана од дана достављања обавештења. 

 
(2) Царински орган ће поступити у складу са одредбом става 1. овог члана и ако и 

поред одговарајућих покушаја, увозник,  прималац,  извозник,  односно власник 
робе остану недоступни царинском органу. 

 
(3) У случају кад је подносиоцу захтева одобрено продужење рока за покретање 

одговарајућег поступка, продужени рок примениће се и на поступак из става 1. 
тачка 2) овог члана. 

 
Члан 299. 

 
Ако је одлуком надлежног суда,  или царинског органа  наложено  уништавање робе 
под царинским надзором, царински орган ће носиоцу права интелектуалне својине  
омогућити да, пре уништења робе, задржи њене узорке у мери  и количини који су 
потребни  као доказ у поступку против лица умешаних у повреду права интелектуалне 
својине. 

 
Члан 300. 

 
Ако Управа царина усвоји захтев из члана 288. ове уредбе, носилац права 
интелектуалне својине не може да захтева накнаду штете у случају ако царински орган 
не утврди  постојање робе којом се повређује право интелектуалне својине и настави 
спровођење одговарајућег царинског поступка. 

 
Члан 301. 

 
Изузетак из члана 246. Царинског закона примењује се на робу која је  намењена 
искључиво за личну употребу лица које је увози, односно уноси,  и не може да  се 
примени у случају увоза или уноса више истоветних примерака једног производа. 
 

 
 
 



 

 

ГЛАВА XVI 
 

ПРОДАЈА ЦАРИНСКЕ РОБЕ 
 

Члан 302. 
 

(1) Царинарница, коју овласти директор, врши јавну продају царинске робе . 
 
(2) Царинарница, за царинску робу која се излаже јавној продаји, саставља спискове 

робе по врсти, трговачком називу и количини. 
 
(3) Царинарница, ради прегледа, мерења и процене вредности царинске робе која се 

излаже јавној продаји, као и ради провере да ли су се стекли услови за продају те 
робе, образује комисију од три члана, а по потреби може ангажовати и вештака. 

 
(4) Комисија из става 3. овог члана  дужна је да утврди да ли царинска роба наведена 

у списковима одговара подацима из исправа по којима је царинарница робу 
примила, одузела или на други начин преузела. Комисија о свом раду саставља 
записник. Ако утврди да се стање робе у погледу каквоће или количине не слаже 
с подацима из наведених исправа, комисија је дужна да то констатује у записнику, 
као и да су се стекли услови предвиђени законом за излагање царинске робе 
продаји. 

Члан 303. 
 
(1) После извршеног прегледа, мерења и процењивања вредности царинске робе 

комисија из члана 302. став 3. ове уредбе утврђује почетну цену царинске робе 
која се излаже јавној продаји. 

 
(2) Приликом утврђивања почетне цене царинске робе, комисија из члана 302. став 3. 

ове уредбе узима у обзир цену исте или сличне робе на домаћем тржишту, по 
одбитку уобичајених трошкова пословања у трговини. 

 
Члан 304. 

 
(1) Јавна продаја објављује се у најмање једном дневном листу, чија се дитрибуција 

врши на целом царинском подручју, најкасније осам дана пре дана јавне продаје. 
 
(2) Оглас о јавној продаји садржи: услове јавне продаје, податке о врсти и стању 

царинске робе, почетну цену царинске робе, дан, час и место одржавања јавне 
продаје, висину и начин полагања кауције за учествовање у јавној продаји, као и 
дан, час и место на коме се може разгледати царинска роба која се излаже 
продаји. 

 
(3) На јавној продаји могу учествовати сва лица. Ако је посебним прописом 

предвиђена обавеза посебне регистрације, односно испуњење посебних услова за 
промет или употребу царинске робе која се излаже јавној продаји, на јавној 
продаји могу учествовати само тако регистрована лица, односно лица која 
испуњавају прописане посебне услове. 



 

 

 
Члан 305. 

 
(1) Пре почетка јавне продаје, понуђачи су дужни да положе кауцију у износу од 10% 

од почетне цене царинске робе. 
 
(2) Кауција се може уплатити на рачун царинарнице или готовином на благајни 

царинарнице.  
 
(3) По окончаној јавној продаји кауција се враћа без одлагања понуђачу чија понуда 

није прихваћена.  
Члан 306. 

 
(1) Прва јавна продаја може се одржати само ако на њој учествују најмање три 

понуђача, која су благовремено уплатила кауцију. 
 
(2) Ако прва јавна продаја не успе, заказује се друга јавна продаја која се може 

одржати ако на њој учествују најмање два понуђача. Друга јавна продаја 
објављује се на исти начин као и прва, с тим што се у огласу назначује да је то 
друга јавна продаја. 

 
(3) Јавна продаја из ст. 1. и 2. овог члана сматра се неуспелом ако се за царинску  

робу ни после трећег позива не понуди цена већа од почетне цене. 
 

Члан 307. 
 
(1) О јавној продаји води се записник у који се уносе подаци о царинској роби, 

почетној цени робе, учесницима у надметању на јавној продаји, поднесеним 
понудама, постигнутој продајној цени и купцу. 

 
(2) Записник о јавној продаји потписују чланови комисије, купац и присутни 

понуђачи. 
 
(3) Записник из става 2. овог члана истиче се на огласној табли царинарнице у року 

од два дана од дана завршене продаје и мора се налазити на огласној табли три 
дана од дана њиховог истицања и у ком року учесници јавне продаје могу 
поднети приговор на рад и поступак комисије. 

 
(4) О поднесеном приговору царинарница одлучује у року од три дана од дана 

подношења приговора. 
 
 

Члан 308. 
 
 
(1) Ако се царинска роба не прода на другој јавној продаји, може се продати 

прикупљањем понуда. 
 



 

 

(2) Ако се царинска роба не прода ни прикупљањем понуда, продаје се непосредном 
погодбом. 

 
(3) Услучајевима из ст. 1. и 2. овог члана комисија из члана 302. став 3. ове уредбе 

утврђује најнижу цену по којој се царинска роба може продати. 
 

Члан 309. 
 
(1) Купац је дужан да купопродајну цену уплати и робу преузме у року од осам дана 

од дана извршене продаје, односно од дана окончања поступка по приговору. 
 
(2) Ако купац у року из става 1. овог члана не уплати купопродајну цену, губи право 

на повраћај кауције, а царинска роба се поново излаже јавној продаји. 
 

Члан 310. 
 
(1) Експлозивне, отровне, радиоактивне и запаљиве материје могу се продати 

непосредном погодбом правном лицу овлашћеном за промет такве робе или 
правном лицу које такву робу  користи у процесу производње. 

 
(2) Царинска роба која има комерцијалну вредност само као сировина или отпадак 

може се продати прикупљањем понуда. 
 

Члан 311. 
 

Од износа оствареног по основу продаје царинске робе, царинарница обрачунава 
трошкове везане за продају те робе (стварни трошкови објављивања огласа о продаји, 
трошкови рада комисија у вези с продајом робе, трошкови закупнине пословних 
просторија у којима се смешта и продаје роба, трошкови службеног пута радника 
царинарнице који преузима царинску робу и други трошкови настали у вези с продајом 
царинске робе), а остатак тог износа уплаћује у буџет Републике Србије. 

 
 
 

ГЛАВА XVII 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 312. 
 
(1) До доношења посебног прописа, економски услови из члана 141. став 2. тачка 3) 

Царинског закона сматрају се испуњеним ако је уговор о активном оплемењивању 
закључен између домаћег и страног лица у писаној форми и ако се роба која је 
предмет оплемењивања испоручује непосредно носиоцу одобрења који 
оплемењивање изводи према нормативима и за рачун страног лица, уз плаћање 
које обухвата само трошкове оплемењивања. 

 
 



 

 

(2) Ако домаћи произвођач истог или сличног производа сматра да одобрење које је 
дао царински орган за активно оплемењивање угрожава његове интересе и да му 
може нанети ненадокнадиву штету, може захтевати да Министарство финансија и 
економије такво одобрење стави ван снаге. 

 
(3) Министарство финансија и економије одлучује о захтеву из става 2. овог члана по 

претходно прибављеном мишљењу министарстава надлежних за послове 
трговине и привреде. 

 
Члан 313. 

 
(1) До доношења посебног прописа, економски услови из члана 170. став 1. тачка 3) 

Царинског закона сматрају се испуњеним ако је уговор о пасивном 
оплемењивању закључен између домаћег и страног лица у писаној форми и ако 
носилац одобрења  непосредно испоручује робу која је предмет оплемењивања 
страном лицу које врши оплемењивање према задатим нормативима, уз плаћање 
које обухвата само трошкове оплемењивања. 

 
(2) Одредбе члана 312. ст.2.  и 3. ове уредбе сходно се примењују у случају пасивног 

оплемењивања из става 1. овог члана. 
 

Члан 314. 
 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2004. године. 
 
 
05. број ______________ 
 
Београд, _____________ 2003. године 

 
 

Влада Републике Србије 
 

                                                                              Потпредседник  


