
Закон о изменама и допуни Царинског закона 

Члан 1. 

У Царинском закону („Службени гласник РСˮ, бр. 95/18, 91/19 – др. закон, 
144/20 и 118/21), у члану 12. став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „става 3.ˮ замењују се 
речима: „става 2.ˮ. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „става 3.ˮ замењују се 
речима: „става 2.ˮ. 

Члан 2. 

Члан 167. мења се и гласи: 

„Члан 167. 

Министар прописује мере за проверу декларације, за испитивање и 
узорковање робе и за резултате провере.”. 

Члан 3. 

После члана 264. додају се назив изнад члана и члан 264а, који гласе: 

„Уношење и изношење робе преко граничних прелаза 

Члан 264а 

Уношење робе у царинско подручје Републике Србије и изношење робе из 
царинског подручја Републике Србије допуштено је само преко граничних 
прелаза: 

1) који су у складу са посебним прописима одређени као гранични прелази 
преко којих се обавља робни или путнички промет, у складу са царинским и 
другим прописима; 

2) у време када су отворени за промет. 

Уношење и изношење робе која подлеже фитосанитарној, ветеринарској и 
другим прописаним контролама дозвољено је само преко граничних прелаза 
који су посебним прописима одређени за уношење и изношење такве робе.ˮ. 

Члан 4. 

У ДЕЛУ ЈЕДАНАЕСТОМ ЦАРИНСКИ ПРЕКРШАЈИ, глава I Прекршаји и казне 
мења се и гласи: 

„I Прекршаји и казне 

Члан 265. 

Новчаном казном од једноструког до петоструког износа вредности робе која 
је предмет прекршаја казниће се за прекршај правно лице, предузетник и 



физичко лице, а новчаном казном у износу од 20.000 динара до 150.000 
динара одговорно лице у правном лицу, ако: 

1) прикрива стварну намеру, циљ или правни основ располагања 
декларисаном робом, прилажући неверодостојну документацију при 
декларисању робе, организује или планира спровођење лажних испорука, 
примања или кретања декларисане робе или посредно или непосредно 
учествује у њима, посредно или непосредно учествује у изради 
неверодостојне царинске, пословне, превозне или друге документације у 
вези са декларисаном робом или у коришћењу такве неверодостојне 
документације, неовлашћено или самовољно користи податке других лица 
ради обављања или стварања услова за обављање преварних радњи, 
поступања и располагања декларисаном робом, као примаоца декларише 
или наведе непостојеће лице или лице без чијег знања и воље је коришћен 
његов идентитет или његови подаци (члaн 12.); 

2) не пријави на прописан начин робу коју уноси у или износи из царинског 
подручја Републике Србије (члан 12. став 1, чл. 112, 115. и 227, члан 232. 
став 3. и члан 234.); 

3) изношењем нетачних и неистинитих података или на било који други 
начин навођењем царинског органа на погрешан закључак, стекне или 
покуша да стекне плаћање дажбина у мањем износу, преференцијални 
тарифни третман, ослобођење од плаћања увозних дажбина, олакшицу у 
плаћању увозних и других накнада, повраћај или отпуст увозних или 
извозних дажбина (члaн 12. став 2.); 

4) изузме испод царинског надзора страну робу без дозволе царинског 
органа (члан 118.); 

5) страну робу за коју су при изласку из царинског подручја Републике 
Србије окончане царинске формалности без одлагања не изнесе из 
царинског подручја Републике Србије (члaн 118. став 4.); 

6) унесе у царинско подручје Републике Србије или изнесе из царинског 
подручја Републике Србије робу која подлеже забранама или ограничењима, 
са намером да избегне мере царинског надзора и царинске контроле, у 
супротности са прописима којима се уређује уношење или изношење такве 
робе или без одговарајућих докумената (чл. 118. и 230.); 

7) у царинско подручје Републике Србије робу унесе или покуша да унесе на 
скривен начин или из царинског подручја Републике Србије робу изнесе или 
покуша да изнесе на скривен начин (чл. 118. и 230.); 

8) не поднесе декларацију за робу или део робе, ако се ради о роби 
комерцијалне природе или о роби за коју су прописане забране или 
ограничења при увозу или извозу (члан 139.); 

9) супротно законским одредбама робу која је била ослобођена од плаћања 
увозних дажбина отуђи, да на коришћење другом лицу, да у залог, на 



позајмицу или као обезбеђење за извршење друге обавезе или употреби у 
било које друге сврхе, осим оних за које је та роба била ослобођена од 
плаћања увозних дажбина, пре него што се плате увозне дажбине у пуном 
износу (члан 249.); 

10) преко граничног прелаза у време када гранични прелаз није отворен за 
промет или изван граничног прелаза унесе или покуша да унесе робу у 
царинско подручје Републике Србије или ако преко граничног прелаза у 
време када гранични прелаз није отворен за промет или изван граничног 
прелаза изнесе или покуша да изнесе робу из царинског подручја Републике 
Србије (члан 264а). 

Применом одредаба става 1. овог члана не може се утврдити новчана казна 
у износу вишем од највишег износа новчане казне прописаног законом којим 
се уређују прекршаји. 

Члан 266. 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће 
се правно лице, новчаном казном у износу од 50.000 динара до 500.000 
динара казниће се предузетник, новчаном казном у износу од 15.000 динара 
до 150.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко 
лице, ако: 

1) на захтев царинског органа не пружи том органу све неопходне исправе и 
информације у одговарајућем облику или не пружи неопходну помоћ за 
окончање царинских формалности или царинских контрола (члан 12. ст. 1, 
3. и 4. и члан 35.); 

2) поднесе декларацију или декларацију за привремени смештај, 
декларацију за поновни извоз или захтев за издавање одобрења или неке 
друге одлуке, са нетачним или непотпуним подацима наведеним у 
декларацији или са нетачним подацима наведеним у захтеву, осим у случају 
да такви подаци немају никакав утицај на поступак по декларацији или 
захтеву, односно у случају да измени или допуни податке у декларацији или 
измени податке у захтеву, пре предузимања било које радње царинског 
органа у вези са учињеном радњом или пропустом, односно пре отпочињања 
царинске контроле (члан 12. став 2. тачка 1) и ст. 3. и 4.); 

3) неверодостојну или нетачну или исправу која није пуноважна приложи уз 
декларацију, декларацију за привремени смештај, декларацију за поновни 
извоз или уз захтев за издавање одобрења или друге одлуке (члан 12. став 
2. тачка 2) и став 3.); 

4) не испуни, ако је потребно, све обавезе које се односе на стављање дате 
робе у одређени царински поступак или привремени смештај или на 
спровођење одобрених активности (члан 12. став 2. тачка 3) и став 3.); 

5) не поступа у складу са обавезама из одобрења или одлуке (члан 18. став 
1.); 



6) без одлагања не обавести царински орган о свакој околности која је 
настала након доношења одобрења или одлуке, а која може да утиче на 
даљу примену или садржину одобрења или одлуке (члан 18. став 2.); 

7) не чува исправу или информацију из члана 12. став 1. овог закона или је 
не чува на начин доступан или прихватљив за царински орган или је не чува 
у складу са роком одређеним царинским прописима (члан 37.); 

8) састави или омогући да се састави исправа са нетачно наведеним 
подацима о пореклу робе (чл. 44. и 48.); 

9) састави или омогући да се састави исправа која садржи нетачне податке 
на основу којих се за робу на коју се исправа односи неосновано оствари 
преференцијално порекло (члан 48.); 

10) не поднесе царинском органу обавештење о доласку брода или 
ваздухоплова (члан 117. став 1.); 

11) не превезе робу унету у царинско подручје Републике Србије, без 
одлагања, у царинарницу коју је одредио царински орган или до било ког 
другог места које је одобрио или одредио тај орган или у слободну зону или 
не превезе робу путем који је одредио царински орган и у складу са 
његовим упутствима (члан 119. став 1. и члан 121. став 3.); 

12) робу унету у царинско подручје Републике Србије не допреми одређеној 
царинарници или на друго место које је одредио или одобрио царински 
орган или у слободну зону (чл. 123. и 210.); 

13) без дозволе царинског органа уклони допремљену робу са места на ком 
је била допремљена (члан 123. став 7.); 

14) без одобрења царинског органа истовари или претовари робу са 
превозног средства на ком се налази или робу са превозног средства на ком 
се налази истовари или претовари на место које царински орган није 
одредио или одобрио (члан 124. став 1.); 

15) не поднесе декларацију за робу некомерцијалне природе или 
декларацију за привремени смештај или допунску декларацију или 
декларацију за поновни извоз (члан 128. ст. 1. и 3, чл. 139. и 146. и члан 
233. став 1.); 

16) робу у привременом смештају не смести у простор за привремени 
смештај у складу са чланом 131. овог закона или на друго место које је 
одредио или одобрио царински орган (члан 130. став 1. и члан 131.); 

17) не обезбеди да роба у привременом смештају буде предмет само оних 
облика поступања којима би се очувала у непромењеном стању, без мењања 
њеног изгледа или техничких карактеристика (члан 130. став 2.); 



18) не води евиденцију или не води евиденцију у облику који је одобрио 
царински орган или евиденцију води нетачно или непотпуно или 
неблаговремено (члан 131. ст. 6–8. и члан 186.); 

19) страну робу која се налази у привременом смештају не стави у царински 
поступак или поново не извезе у одређеном року (члан 132.); 

20) не достави царинском органу пратеће исправе неопходне за примену 
одредаба којима се уређује поступак за који се роба декларише, ако је 
достављање тих исправа прописано или ако су неопходне за царинску 
контролу (члан 143. став 2.); 

21) уклони или уништи средства за идентификацију без одобрења царинског 
органа (члан 166. став 2.); 

22) са робом која није пуштена од стране царинског органа располаже као 
да је пуштена од стране царинског органа (члан 168.); 

23) не оконча посебни поступак на прописан начин (члан 187.); 

24) одредишној царинарници не допреми робу или захтеване податке или не 
допреми робу у непромењеном стању или не допреми робу у складу са 
мерама које је предузео царински орган како би обезбедио идентификацију 
робе или не поштује друге царинске одредбе у вези са поступком транзита 
(члан 199.); 

25) започне изградњу било ког грађевинског објекта у слободној зони без 
претходног одобрења царинског органа (члан 209. став 1.); 

26) привредну делатност у слободној зони не обавља под условима који су 
прописани овим законом или о обављању те делатности у слободној зони не 
обавести унапред царински орган (члан 209. став 2.); 

27) не поштује забране или ограничења које је увео царински орган за 
делатности из члана 209. став 2. овог закона (члан 209. ст. 3. и 4.); 

28) поступа са робом као да испуњава услове за привремени увоз, а то 
поступање је у супротности са условима за одобравање привременог увоза 
или са робом стављеном у поступак привременог увоза поступа супротно 
условима или обавезама или у супротности са сврхом одобреног 
привременог увоза у складу са царинским прописима и Конвенцијом о 
привременом увозу (члан 215.); 

29) не извезе робу са недостацима у року од два месеца од дана када је 
царински орган прихватио декларацију за стављање у слободан промет 
производа за замену (члан 226. став 3.). 

Члан 267. 

Новчаном казном у износу од 200.000 динара казниће се правно лице, 
новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се предузетник, а 



новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу и физичко лице, ако: 

1) без одлагања не обавести надлежни царински орган о непредвиђеној 
околности или вишој сили због које не може да испуни обавезу из члана 
119. став 1. овог закона или царински орган не обавести о тачном месту где 
се роба налази ако непредвиђена околност или виша сила због које не може 
да испуни обавезу из члана 119. став 1. овог закона није проузроковала 
потпуни губитак робе (члан 121. став 1.); 

2) без одлагања не обавести царински орган о ситуацији у којој је због 
непредвиђених околности или више силе ваздухоплов односно брод из 
члана 119. став 6. овог закона принуђен да се привремено приземљи, 
односно уплови на царинско подручје Републике Србије (члан 121. став 2.); 

3) без одлагања не обавести царински орган о случају непосредне опасности 
због које је потребан хитан истовар робе или дела робе (члан 124. став 2.); 

4) на захтев царинског органа не истовари или не распакује робу ради 
њеног прегледа, узимања узорака или прегледа превозних средстава којима 
се превози (члан 124. став 3.); 

5) не присуствује, на захтев царинског органа, прегледу робе или узимању 
узорака или не пружи помоћ неопходну за олакшање тог прегледа или 
узимања узорака (члан 163. став 2.); 

6) не оконча посебни поступак у одређеном року (члан 187.); 

7) одредишној царинарници не допреми робу у прописаном року у поступку 
транзита (члан 199.); 

8) робу стављену у поступак царинског складиштења привремено изнесе из 
тог складишта без унапред добијеног одобрења од стране царинског органа 
(члан 205. став 3.); 

9) не обезбеди да се роба у поступку царинског складиштења не изузима 
испод царинског надзора или не испуњава обавезе које произлазе из 
смештаја робе обухваћене поступком царинског складиштења или не 
испуњава обавезе које произлазе из стављања робе у поступак царинског 
складиштења (члан 207.). 

Члан 268. 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се правно лице, 
новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се предузетник и 
новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу и физичко лице које изврши прекршај из члана 266. став 1. 
тач. 2), 4), 11) и 13)–16) и члана 267. овог закона, под условом да царинска 
вредност робе која је предмет прекршаја не прелази износ од 1.000 евра, у 
динарској противвредности, прерачунато у складу са чланом 39. овог 
закона. 



Члан 269. 

Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се физичко лице за 
прекршај из члана 266. став 1. тачка 15) овог закона које не поднесе 
декларацију за робу некомерцијалне природе, под условом да царинска 
вредност робе која је предмет прекршаја прелази износ од 1.000 евра, а не 
прелази износ од 3.000 евра, у динарској противвредности, прерачунато у 
складу са чланом 39. овог закона. 

Члан 270. 

Правно лице, предузетник, физичко лице и одговорно лице у правном лицу 
код којег се у државини затекне роба, односно које купи, прода, преда 
другом, прими на поклон, прикрије, прими на чување или превоз, користи 
или прими по било ком другом основу робу за коју зна или је према 
околностима случаја могло знати да се ради о роби која је предмет 
прекршаја прописаног чл. 265–269. овог закона, казниће се казном која је 
прописана за тај прекршај.”. 

Члан 5. 

Чланови 271. и 272. мењају се и гласе: 

„Члан 271. 

Роба која је предмет прекршаја из члана 265. овог закона одузеће се. Поред 
робе која је предмет прекршаја одузеће се преносно средство употребљено 
за смештај робе која је предмет прекршаја (контејнер, паковање или други 
предмети). 

Роба из става 1. овог члана одузеће се и ако није у својини учиниоца 
прекршаја. 

Ако роба која је предмет царинског прекршаја не буде пронађена или се не 
може одузети из било ког разлога, учинилац прекршаја је дужан да плати 
вредност робе утврђену у складу са одредбама овог закона, уз покретање 
посебног поступка наплате дажбина и накнада које се наплаћују приликом 
увоза или извоза робе. 

Роба која је предмет царинског прекршаја, за коју је прописана заштитна 
мера из става 1. овог члана, одузеће се и у случају да је прекршајни 
поступак обустављен зато што је учинилац прекршаја у време извршења 
прекршаја био малолетан или се против учиниоца није могао водити 
поступак зато што је учинилац био недоступан или непознат царинском 
органу или због постојања других законских сметњи, осим у случају 
наступања апсолутне застарелости. 

Ако постоји више од једног учиниоца прекршаја, учиниоци ће бити 
солидарно одговорни за плаћање вредности робе и дажбина. 



Роба која је предмет царинског прекршаја за коју је прописана заштитна 
мера одузимања робе, привремено се задржава и остаје под царинским 
надзором до окончања прекршајног поступка. 

Члан 272. 

Превозно средство које је коришћено за превоз робе која је предмет 
прекршаја из члана 265. овог закона, одузеће се ако вредност те робе 
прелази 1/3 вредности превозног средства, када је власник тог превозног 
средства знао или могао знати да ће се оно користити за превоз робе која је 
предмет прекршаја. 

Превозно средство из става 1. овог члана одузеће се без обзира на вредност 
робе и превозног средства, ако је посебно конструисано, адаптирано, 
измењено или на било који други начин прилагођено сврси скривања робе. 

Одузимање превозног средства на основу ст. 1. и 2. овог члана не утиче на 
права трећих лица да од учиниоца прекршаја захтевају накнаду штете.ˮ. 

Члан 6. 

Прекршајни поступци започети до дана ступања на снагу овог закона 
окончаће се по одредбама прописа по којима су започети. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је то повољније за учиниоца 
прекршаја, прекршајни поступци започети до дана ступања на снагу овог 
закона окончаће се по одредбама овог закона. 

Члан 7. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


