
Анализа ефеката Предлога уредбе о изменама и допуни Уредбе о 

царинским повластицама  

 

Питање: Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови 

показатељи прате и које су њихове вредности? 

Према подацима које смо добили од Управе царина,  у 2018. години је било укупно 477 

царинских декларација по којима су домаћи држављани, који су радили у иностранству 

непрекидно минимум 2 године,  по повратку у земљу  увезли, без плаћања царине и ПДВ-а, 

предмете домаћинства у укупној вредности од 1.230.046, 58 ЕУР-а. Од почетка ове године 

до сада, било је укупно 337 царинских декларација, у укупној вредности предмета 

домаћинства од 884.102,47 ЕУР.  

И у наредном периоду ће бити прикупљани и анализирани подаци током примене новог 

прописа. 

Питање: Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Која промена се 

предлаже? 

Примећено је од стране лица која су била на раду у иностранству, непрекидно, дужи 

временски период, а имају потребу да се врате у Републику Србију, да је вредност робе од 

максимално 5000 евра коју у складу са постојећим одредбама Уредбе о царинским 

повластицама могу да увезу уз ослобођење од плаћања увозних дажбина исувише мала, 

посебно за лица која су у иностранству боравила више од 10 година. 

Из тог разлога потребно је снижавањем увозних дажбина на предмете домаћинства који се 

увозе, олакшати процес повратка у земљу држављана Републике Србије после њиховог 

дугогодишњег непрекидног боравка на раду у иностранству. 

 

Питање: Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва? 

Потребно је снижавањем увозних дажбина на предмете домаћинства који се увозе, 

подржати процес повратка у земљу држављана Републике Србије после њиховог 

дугогодишњег боравка на раду у иностранству. 

Таође, у контексту евроинтеграција, треба напоменути да смо прописивањем већег лимита 

за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина приликом увоза предмета 

домаћинства од стране наших држављана који су боравили у иностранству на непрекидном 

раду, корак ближе царинским прописима Европске Уније, где је ова повластица прописана, 

али без прописивања лимита у погледу вредности робе која је предмет повластице. 

 

Питање: Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе у средњем 

и дугом року? 
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Према подацима које смо добили од Управе царина,  у 2018. години је било укупно 477 

царинских декларација по којима су домаћи држављани, који су радили у иностранству 

непрекидно минимум 2 године,  по повратку у земљу  увезли, без плаћања царине и ПДВ-а, 

предмете домаћинства у укупној вредности од 1.230.046, 58 ЕУР-а. Од почетка ове године 

до сада, било је укупно 337 царинских декларација, у укупној вредности предмета 

домаћинства од 884.102,47 ЕУР.  

Да је за ову робу наплаћена царина и ПДВ, тај износ би био 676.535 ЕУР (за цео посматрани 

период). 

 

Питање: На које друштвене групе, а посебно на које осетљиве друштвене групе, би 

утицале мере изабранe опцијe и како би се тај утицај огледао? 

Ослобођењем од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства који се увозе, требало 

би да се у значајнијој мери снизе трошкови и олакша процес повратка у земљу држављана 

Републике Србије после њиховог дугогодишњег боравка на раду у иностранству. Овиме ће 

се олакшати пресељење повратника и организовање њиховог живота и рада у земљи, а 

индиректну корист ће имати и њихове породице, уз примену одговарајућих мера које се већ 

користе у земљама Европске уније. 

 

Питање: Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или 

институционалне промене и које су то промене?  

За спровођење предложених промена неће бити потребне организационе промене у Управи 

царина. 

Питање: Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране опције 

(укључујући и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да ли је потребно 

предузети одређене мере за побољшање тих капацитета?  

Управа царина има капацитет за спровођење предложених промена и ванредна изградња 

капацитета није потребна. 

 

Питање: Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 

Ризик могуће пореске и царинске евазије ће бити значајно смањен појачаном контролом 

увоза предмета домаћинства који ће бити увожени по повлашћеним условима, од стране 

царинских органа, уз ангажовање већ запосленог особља у Управи царина.  

Такође, Царинским законом (члан 249.) је прописано да роба која је била ослобођена од 

плаћања увозних дажбина, у року од три године од дана стављања у слободан промет, не 

може се отуђити, дати на коришћење другом лицу или друкчије употребити, осим у сврхе 
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за које је била ослобођена од плаћања увозних дажбина, пре него што се увозне дажбине 

плате. Ова роба не може се давати у залог, на позајмицу или као обезбеђење за извршење 

друге обавезе. 

Према томе, царински органи ће вршити контролу приликом самог увоза предмете 

домаћинства у складу са предложеном повластицом, али ће се контрола вршити и у периоду 

од 3 године након спроведеног поступка царињења.  


