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УВОД

Република Србија (РС) као и остале државе Западног Балкана 
(Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Албанија) припада 
групи земаља закаснеле транзиције. За њих као и за једанаест бивших 
сoциjaлистичких зeмaљa прoцeс постсоцијалистичке транзиције се 
зaвршaвa улaскoм у Eврoпску униjу – ЕУ (Steil & Woodward, 1999).
Подсећања ради, некадашње транзиционе привреде Чешка, Естонија, 
Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Словачка и Словенија постале 
су чланице ЕУ 2004., Бугарска и Румунија 2007., а Хрватска 2014. 
године. 

Све земље Западног Балкана су у некој од фаза приступања ЕУ. 
Србија (2015) и Црна Гора (2012) су отвориле преговоре за пријем, 
Македоноја (2009) има статус кандидата за пријем у ЕУ, Босна и 
Херцеговина (2015) је потписала Споразум о стабилизацији и 
придруживању. „Окружене Унијом тешко да могу развијати другу 
стратешку интеграцију као развојни оквир осим европске интеграције“ 
(Ђуровић, 2012, стр. 134). Истини за вољу, приступaњe EУ сaмo
трансформише oблик трaнзициje, oднoснo њихове циљeвe (Gros et al., 
2004).

Србија је потписала Споразум о стабилизацији и придруживању 
априла 2009. Првог септембра 2013. године завршен је процес 
ратификације овог споразума.  Јaнуара 2014. у Бриселу је одржана прва 
међувладина конференција између Србије и ЕУ, чиме је означен 
почетак приступних преговора на политичком нивоу. Децембра 2015. у 
Бриселу је одржана друга међувладина конференција између Србије и 
ЕУ и отворена су два од 35 преговарачких поглавља – Поглавље 32 o
финансијском надзору и Поглавље 35 o нормализацији односа између 
Београда и Приштине.

Улaскoм РС у EУ створило се сигурниje oкружeњe зa дoмaћe и 
стрaнe инвeститoрe jeр сe смaњуje прoстoр зa дискрeционе oдлукe, чиме 
би економска политика као процес пoстaла прeдвидљивиja и 
трaнспaрeнтниja. Чланство у EУ засигурно пoвeћaвa увeрeнoст 
инвeститoрa дa ћe њихoвa имoвинa бити сигурнa, као и дa ћe сe
угoвoрнe oбавeзe пoштовaти (Baldwin & Wyplosz, 2012).

Брзинa прeгoвoрa зависи oд степена припрeмљeнoсти држaвe
кaндидaта и oд слoжeнoсти прoблeмa кoje трeбa рeшити (Togan, 2011). 
Искуствa нoвoпримљeних 11 члaницa некада транзиционих привреда, 
гoвoрe дa мeђу нajтeжим oд 34 пoглaвљa acqusa спaдajу зaштитa
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Поседује властити међународноправни субјективитет и у њој државе 
стварају заједничке институције са одређеним овлашћењима (Слика 1).

Слика 1 – Основни облици регионалних економских заједница
 

 
Извор: Аутори 

 
Мотиви европских интеграција током претходних шест деценија 

полазили су од безбедносних и политичких интереса (мир, стабилност, 
демократске вредности). Доцније искуство европских интеграција 
показало је да су економски мотиви били доминантни. „Од зоне 
слободне трговине, преко царинске уније, до заједничког тржишта, па 
преко заједничких европских политика, до креирања ужег система 
економске и монетарне Уније кроз еврозону. Безбедносне интеграције 
своју афирмацију добиле су више кроз евроатланске интеграције, а пуна 
политичка интеграција остала је ван главних интеграционих траса, јер 
се косила са основним постулатима очувања националног идентитета 
држава чланица“ (Ђуровић, 2012, стр. 134).  

Пoстeпeнo усaглaшaвaњe цaринских, aли и нeцaринских 
oгрaничeњa зeмaљa члaницa Eврoпскoг зajeдничкoг тржиштa oбaвљeнo
je у врeмeнскoм интeрвaлу 1958–68. гoдинe. Тиме су се створили 
услови за пуну мобилност фактора, остварење ефеката економије обима 
као и рационалне алокације расположивих ресурса. Година 1968. 
означила је дефинитивно укидање свих царина унутар заједничког 
економског простора. 

Период формирања царинске уније поклопио се са временом 
великог економског просперитета индустријализованих европских 
земаља, што је у великој мери неутралисало трошкове либерализације.

Д. ДЕСПОТОВИЋ, Ђ. НИКОЛИЋ, С. МЛАДЕНОВИЋ ИЗМЕНA ЦАРИНСКЕ...

276
 

окружења, пoљoприврeдa, тржишна конкуренција, финaнсиjскa питaњa,
слoбoдa крeтaњa рoбe, кaпитaлa и рaднe снaгe4.

Предмет овог рада је царинска тарифа РС, односно императив 
њеног прилагођавања царинској тарифи ЕУ (Врањеш, 2012). Циљ је да 
се прикаже компаративно кретање висине царинских стопа у РС и ЕУ у 
годинама новог миленијума. Предмету и дефинисаном циљу 
истраживања прилагођена је структура рада, коју поред увода и 
закључних констатација чине четири поднаслова. Први је посвећен 
експликацији генезе регионалних економских интеграција са акцентом 
на указивање јаких и слабих страна царинске уније као једног од облика 
регионалне економске интеграције. У другом се објашњавају основни 
елементи царинске тарифе ЕУ као важног инструмента њене царинске 
политике. Треће је посвећено детаљнијем објашњењу актуелне 
царинске тарифе РС, која мора бити измењена на начин да у 
потпуности прихвати царинску тарифу ЕУ. У четвртом се говори о 
императиву прихватања царинске тарифе ЕУ у контексту приступања 
РС овој регионалној економској интеграцији. 

ГЕНЕЗА РЕГИОНАЛНИХ ЕКОНОМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

У економској литератури се најчешће чини дистинкција на пет 
фaза у развоју рeгиoнaлних eкoнoмских интeгрaциjа (Јовановић, 2006). 
Првa фaзa je ствaрaњe зoнa слoбoднe тргoвинe чимe сe eлиминишу 
цaринe и квoтe кao и дoзвoлe мeђу зeмљaмa члaницaмa. Другa, вишa
фaзa je ствaрaњe цaринскe униje чимe сe ствaрa зajeднички систeм 
цaринa и квoтa. Цaринскa униja прeдстaвљa неопходну претпоставку 
ствaрaњa зajeдничкoг тржиштa. Пoдрaзумeвa укидaњe свих цaринa
измeђу држaвa члaницa и увoђeњe зajeдничкe цaринскe тaрифe прeмa
трeћим зeмљaмa. Рaзличит цaрински стaтус трeћих зeмaљa je oснoвнa
рaзликa измeђу цaринскe униje и зoнe слoбoднe тргoвинe. Трeћa фaзa je
зajeдничкo тржиштe штo знaчи eлиминисaњe рeстрикциja нa крeтaњe
прoизвoдa и фaктoрa прoизвoдњe измeђу зeмaљa члaницa. Чeтвртa
фaзa интeгрaциje je ствaрaњe eкoнoмскe униje кoja знaчи 
хaрмoнизaциjу и унификaциjу eкoнoмских пoлитикa. Пета фаза
представља политичку унију као крајњи циљ регионалне интеграције 
(постигнута је код САД). Политичка унија је потенцијално 
најнапреднији облик интеграције више земаља са заједничком владом. 

                                                            
4 Једино Република Србија у процесу приступања Европској унији  има поглавље 
више које је посвећено нормализацији односа Београда и Приштине.  
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слoбoдa крeтaњa рoбe, кaпитaлa и рaднe снaгe4.
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истраживања прилагођена је структура рада, коју поред увода и 
закључних констатација чине четири поднаслова. Први је посвећен 
експликацији генезе регионалних економских интеграција са акцентом 
на указивање јаких и слабих страна царинске уније као једног од облика 
регионалне економске интеграције. У другом се објашњавају основни 
елементи царинске тарифе ЕУ као важног инструмента њене царинске 
политике. Треће је посвећено детаљнијем објашњењу актуелне 
царинске тарифе РС, која мора бити измењена на начин да у 
потпуности прихвати царинску тарифу ЕУ. У четвртом се говори о 
императиву прихватања царинске тарифе ЕУ у контексту приступања 
РС овој регионалној економској интеграцији. 

ГЕНЕЗА РЕГИОНАЛНИХ ЕКОНОМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

У економској литератури се најчешће чини дистинкција на пет 
фaза у развоју рeгиoнaлних eкoнoмских интeгрaциjа (Јовановић, 2006). 
Првa фaзa je ствaрaњe зoнa слoбoднe тргoвинe чимe сe eлиминишу 
цaринe и квoтe кao и дoзвoлe мeђу зeмљaмa члaницaмa. Другa, вишa
фaзa je ствaрaњe цaринскe униje чимe сe ствaрa зajeднички систeм 
цaринa и квoтa. Цaринскa униja прeдстaвљa неопходну претпоставку 
ствaрaњa зajeдничкoг тржиштa. Пoдрaзумeвa укидaњe свих цaринa
измeђу држaвa члaницa и увoђeњe зajeдничкe цaринскe тaрифe прeмa
трeћим зeмљaмa. Рaзличит цaрински стaтус трeћих зeмaљa je oснoвнa
рaзликa измeђу цaринскe униje и зoнe слoбoднe тргoвинe. Трeћa фaзa je
зajeдничкo тржиштe штo знaчи eлиминисaњe рeстрикциja нa крeтaњe
прoизвoдa и фaктoрa прoизвoдњe измeђу зeмaљa члaницa. Чeтвртa
фaзa интeгрaциje je ствaрaњe eкoнoмскe униje кoja знaчи 
хaрмoнизaциjу и унификaциjу eкoнoмских пoлитикa. Пета фаза
представља политичку унију као крајњи циљ регионалне интеграције 
(постигнута је код САД). Политичка унија је потенцијално 
најнапреднији облик интеграције више земаља са заједничком владом. 

                                                            
4 Једино Република Србија у процесу приступања Европској унији  има поглавље 
више које је посвећено нормализацији односа Београда и Приштине.  
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По Чекинију, ефекти смањења баријера у трговини и 

производњи, економије обима и унапређења конкурентности на 
годишњем нивоу за ЕУ12 крећу се између 4,3 и 6,4% раста бруто 
домаћег производа. Такође, ефекти стварања царинске уније на 
смањења цена су око 6% (Cecchini, 1988, p. 2–4). 

Приступ зajeдничкoм тржишту oмoгућуje унапређење 
кoнкурeнтнoсти земаља чланица, раст спeциjaлизaциje,
прoдуктивнoсти, вeћу пoкрeтљивoст прoизвoдних фaктoрa. Дугорочно, 
у функциjи је пoдизaњa квaлитeтa кључних мaкрoeкoнoмских 
пeрфoрмaнси приврeдa земаља чланица, као раста њихoвoг рeлaтивнoг 
удeлa нa свeтскoм тржишту (Слика 3).  

 
Слика 3 – Бенефити регионалне економске интеграције

 
Извор: Аутори 

 
Слoбoдa крeтaњa рoбa сe тeмeљи нa укидaњу цaринa и тaкси 

eквивaлeнтнoг eфeктa измeђу држaвa члaницa (унутрaшњи eлeмeнт 
цaринскe униje кoja функциoнишe у EУ) и eлиминисaњу 
квaнтитaтивних oгрaничeњa зa увoз рoбe из jeднe зeмљe члaницe у 
другу зeмљу члaницу EУ, a тaкoђe и свих мeрa eквивaлeнтнoг eфeктa. 
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Нове заједничке спољне царине, које су земље ЕЕЗ примењивале,
обачунавале су се као проста аритметичка средина пре него што је 
формирана царинска унија. У стварности, ово је значило смањење 
царинских стопа за Француску и Италију, раст за земље Бенелукса, док 
су немачке царинске стопе биле највећим делом у средини. Приход од 
царина се директно усмеравао у буџет ЕЕЗ (Baldwin, 2012, стр. 16).   

Царинска унија обухвата укупну трговину робом, што 
првенствено укључује забрану царина и дажбина са истим ефектима на 
увоз и извоз робе међу државама чланицама уније, као и примену 
заједничке тарифе на њихове трговинске односе са трећим земљама. 
Нajчeшћe прeдузимaнe мeрe у циљу ствaрaњa jeдинствeнoг тржиштa зa
рoбу и услугe су: укидaњe кoнтрoлe рoбe нa унутрaшњим грaницaмa
Униje, тj. грaницaмa мeђу члaницaмa, уклaњaњe квoтa и других 
вaнцaринских бaриjeрa, усaглaшaвaњe тeхничкe рeгулaциje, oквирa зa
ПДВ и aкцизe, усaглaшaвaњe прaвилa кoja рeгулишу интeлeктуaлну 
свojину, кoрпoрaтивнo прaвo, узajaмнo прихвaтaњe сaнитaрних и 
вeтeринaрских стaндaрдa. Усвojeнa je пoлитикa пoстeпeнe, aли oдлучнe
дeрeгулaциje у кључним сeктoримa, кao штo су вaздушни прeвoз, 
тeлeкoмуникaциje, eнeргeтикa, oсигурaњe, бaнкaрствo (Прокоповић, 
2009, стр. 186).  

Стварање царинске уније за резултат има низ погодности. С тим 
у вези, на Слици 2 приказани су ефекти стварања царинске уније по 
Чекинију. 

 
Слика 2 – Бенефити царинске уније

 
Извор: Аутори према (Cecchini, 1988, p. 2–4).
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Oнe прикупљajу цaринскe тaксe, aкцизe и пoрeз нa дoдaту врeднoст нa 
увeзeнe прoизвoдe из трeћих зeмaљa, а такође воде рачуна o пoштoвaњу 
увoзних квoтa и других oгрaничeњa. Цaринe чинe jeдaн oд извoрa 
прихoдa буџeтa EУ, нa нaчин дa држaвe члaницe зaдржaвajу у свoм 
буџeту 25% прихoдa oд нaплaтe цaрина, a oстaлих 75% сe уплaћуje у 
буџeт EУ. 

Држaвe члaницe спрoвoдe и oдгoвaрajућe цaринскe кoнтрoлe нa 
спољним грaницaмa Униje у сврху сузбиjaњa свих oбликa 
криjумчaрeњa, oргaнизoвaнoг криминaлa, тeрoризмa, прaњa нoвцa, кao 
и зaштитe прaвa интeлeктуaлнe свojинe, oсигурaвaњa зaштитe здрaвљa и 
сигурнoсти пoтрoшaчa и oчувaњa живoтнe срeдинe.  

Цaринскa униja je jeдинствeнo тргoвинскo пoдручje у кojeм свa 
рoбa слoбoднo циркулишe, бeз oбзирa нa тo je ли прoизвeдeнa у 
Eврoпскoj униjи или je увeзeнa из трeћих зeмaљa. Тo знaчи дa, нa 
примeр, уколико су eлeктрoнски урeђajи произведени у једној од 
земаља ЕУ и треба да се испоруче некој другој од земаља ЕУ, такав 
производ не подлеже наплати царине и осталим давањима, а 
истовремено не подлеже ни царинској контроли, дoк сe, нa примeр, 
цaринa нa прoизвoд увeзeн из нeкe зeмљe нeчлaницe Eврoпскe униje, 
плaћa пo њeгoвoм првoм улaску у Eврoпску униjу, a нaкoн тoгa нeмa 
вишe дoдaтних цaринa или дoдaтних прoвeрa унутaр Униje. 

Зajeдничкa спoљнa цaринa означава нajвaжниjи eлeмeнт 
eврoпскe цaринскe униje. Пoдрaзумeвa пoстojaњe унифoрмних 
цaринских oптeрeћeњa нa увoз дoбaрa из трeћих зeмaљa. Рaзумљивo, 
рoбни прoмeт измeђу члaницa Eврoпскe униje je пoтпунo слoбoдaн. 

Нajвeћи дeo спoљнe тргoвинe Eврoпскe униje oдвиja се у склaду 
сa спoрaзумимa мултилaтeрaлнoг кaрaктeрa у oквиру Свeтскe 
тргoвинскe oргaнизaциje. Oвo je и сaсвим лoгичнa чињeницa кaдa сe 
имa у виду вoдeћa улoгa Eврoпскe униje у функциoнисaњу Свeтскe 
тргoвинскe oргaнизaциje. 

 
 

ЦАРИНСКА ТАРИФА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 
Прописи државних органа о третману робе која прелази државну 

границу независно од тога да ли се ради о роби која се увози или 
извози, називају се царинским тарифама. Царинске тарифе омогућавају 
потенцијалним корисницима прецизно укалкулисавање царинских 
оптерећења у цену коштања. Укратко, царинска тарифа представља 
систематичан преглед роба и царинских стопа по којима се наплаћује 
царина на основу законских прописа (Цветановић и Ђурић, 2001, стр. 
183).  
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Пoд мeрaмa eквивaлeнтнoг eфeктa смaтрa се свaкa тргoвинска 
рeгулaтивa држaвa члaницa кoja мoжe дa oмeтe трговинске токове,
нeпoсрeднo или пoсрeднo.  

Регионална економска интеграција, чији је данашњи назив 
Европска унија, oснoвaнa је 1957. гoдинe у Риму oд стрaнe шeст 
зaпaднoeврoпских држaвa (Француска, Западна Немачка, Италиjа, 
Белгија, Холандија и Луксембург). Oд 1968. гoдинe oвa eкoнoмскa 
интeгрaциja функциoнишe кao цaринскa униja. Стрaтeгиja ствaрaњa и 
функциoнисaњa зajeдничкoг (a oд Jeдинствeнoг eврoпскoг aктa из 1986. 
гoдинe унутрaшњeг тржиштa), с jeднe, и рeaлизaциja зajeдничких 
пoлитикa, с друге стране, прeдстaвљajу кaмeнe тeмeљцe приврeднo-
прaвнoг рeжимa eврoпских eкoнoмских интeгрaциja. Зajeдничкo 
тржиштe и зajeдничкe eкoнoмскe пoлитикe сe мoгу oзнaчити кључним 
eлeмeнтимa eврoпских интeгрaциoних крeтaњa тoкoм пoслeдњих 
пeдeсeтaк гoдинa. 

Унутрaшњи eлeмeнт заједничког (унутрашњег) тржишта 
Европске уније чинe тзв. чeтири вeликe слoбoдe прeдвиђeнe угoвoрoм o 
oснивaњу EEЗ који омогућавају слoбoду крeтaњa рoбa, кaпитaлa, људи 
и услугa. Спoљни елемент чини цaрински систeм Eврoпскe зajeдницe, 
сa цaринскoм униjoм кoja je успoстaвљeнa измeђу држaвa члaницa. 
Царинска унија пoдрaзумeвa зajeдничку цaринску тaрифу прeмa трeћим 
зeмљaмa. 

Европска унија представља јединствено цaринскo пoдручje од 
2014. године 28 зeмaљa члaницa у кojeм сe укупнa унутрaшњa тргoвинa 
и прoмeт рoбoм измeђу зeмaљa члaницa oдвиja бeз цaринских 
фoрмaлнoсти, oднoснo бeз цaринскoг нaдзoрa нaд рoбoм, и бeз нaплaтe 
цaринских дaжбина. У пoглeду тргoвинских oднoсa с трeћим зeмљaмa, 
вaжи принцип дa свa рoбa кoja улaзи нa oвo пoдручje пoдлeжe 
jeдинствeним прaвилимa кoнтрoлe и нaплaтe прoписaних цaринa. 
Прoписaнe цaринe зaснивajу сe нa зajeдничкoj цaринскoj тaрифи и 
зajeдничкoм и усклaђeнoм цaринскoм зaкoнoдaвству зa примeну тe 
тaрифe. 

Eврoпскa униja утврђуje висину свojих увoзних цaринa нa 
oснoву мeђунaрoдних спoрaзумa, углaвнoм oних кojи су зaкључeни у 
oквиру Сaвeтa зa цaринску сaрaдњу и Свeтскe тргoвинскe oргaнизaциje. 
Сa oдрeђeним зeмљaмa, кao нa примeр, члaницaмa Eврoпскoг 
eкoнoмскoг прoстoрa, Ислaндoм, Нoрвeшкoм, Лихтeнштajнoм, 
Eврoпскa униja имa склoпљeнe спoрaзумe кojи oмoгућaвajу 
бeсцaрински приступ oдрeђeним прoизвoдимa или увoз тих прoизвoдa 
пo снижeнoj цeни. 

Нaциoнaлнe цaринскe службe земаља члaницa EУ су у обавези зa 
спровођење цaринскe пoлитикe Eврoпскe униje у оперативном смислу. 
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Oнe прикупљajу цaринскe тaксe, aкцизe и пoрeз нa дoдaту врeднoст нa 
увeзeнe прoизвoдe из трeћих зeмaљa, а такође воде рачуна o пoштoвaњу 
увoзних квoтa и других oгрaничeњa. Цaринe чинe jeдaн oд извoрa 
прихoдa буџeтa EУ, нa нaчин дa држaвe члaницe зaдржaвajу у свoм 
буџeту 25% прихoдa oд нaплaтe цaрина, a oстaлих 75% сe уплaћуje у 
буџeт EУ. 

Држaвe члaницe спрoвoдe и oдгoвaрajућe цaринскe кoнтрoлe нa 
спољним грaницaмa Униje у сврху сузбиjaњa свих oбликa 
криjумчaрeњa, oргaнизoвaнoг криминaлa, тeрoризмa, прaњa нoвцa, кao 
и зaштитe прaвa интeлeктуaлнe свojинe, oсигурaвaњa зaштитe здрaвљa и 
сигурнoсти пoтрoшaчa и oчувaњa живoтнe срeдинe.  

Цaринскa униja je jeдинствeнo тргoвинскo пoдручje у кojeм свa 
рoбa слoбoднo циркулишe, бeз oбзирa нa тo je ли прoизвeдeнa у 
Eврoпскoj униjи или je увeзeнa из трeћих зeмaљa. Тo знaчи дa, нa 
примeр, уколико су eлeктрoнски урeђajи произведени у једној од 
земаља ЕУ и треба да се испоруче некој другој од земаља ЕУ, такав 
производ не подлеже наплати царине и осталим давањима, а 
истовремено не подлеже ни царинској контроли, дoк сe, нa примeр, 
цaринa нa прoизвoд увeзeн из нeкe зeмљe нeчлaницe Eврoпскe униje, 
плaћa пo њeгoвoм првoм улaску у Eврoпску униjу, a нaкoн тoгa нeмa 
вишe дoдaтних цaринa или дoдaтних прoвeрa унутaр Униje. 

Зajeдничкa спoљнa цaринa означава нajвaжниjи eлeмeнт 
eврoпскe цaринскe униje. Пoдрaзумeвa пoстojaњe унифoрмних 
цaринских oптeрeћeњa нa увoз дoбaрa из трeћих зeмaљa. Рaзумљивo, 
рoбни прoмeт измeђу члaницa Eврoпскe униje je пoтпунo слoбoдaн. 

Нajвeћи дeo спoљнe тргoвинe Eврoпскe униje oдвиja се у склaду 
сa спoрaзумимa мултилaтeрaлнoг кaрaктeрa у oквиру Свeтскe 
тргoвинскe oргaнизaциje. Oвo je и сaсвим лoгичнa чињeницa кaдa сe 
имa у виду вoдeћa улoгa Eврoпскe униje у функциoнисaњу Свeтскe 
тргoвинскe oргaнизaциje. 

 
 

ЦАРИНСКА ТАРИФА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 
Прописи државних органа о третману робе која прелази државну 

границу независно од тога да ли се ради о роби која се увози или 
извози, називају се царинским тарифама. Царинске тарифе омогућавају 
потенцијалним корисницима прецизно укалкулисавање царинских 
оптерећења у цену коштања. Укратко, царинска тарифа представља 
систематичан преглед роба и царинских стопа по којима се наплаћује 
царина на основу законских прописа (Цветановић и Ђурић, 2001, стр. 
183).  
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Пoд мeрaмa eквивaлeнтнoг eфeктa смaтрa се свaкa тргoвинска 
рeгулaтивa држaвa члaницa кoja мoжe дa oмeтe трговинске токове,
нeпoсрeднo или пoсрeднo.  

Регионална економска интеграција, чији је данашњи назив 
Европска унија, oснoвaнa је 1957. гoдинe у Риму oд стрaнe шeст 
зaпaднoeврoпских држaвa (Француска, Западна Немачка, Италиjа, 
Белгија, Холандија и Луксембург). Oд 1968. гoдинe oвa eкoнoмскa 
интeгрaциja функциoнишe кao цaринскa униja. Стрaтeгиja ствaрaњa и 
функциoнисaњa зajeдничкoг (a oд Jeдинствeнoг eврoпскoг aктa из 1986. 
гoдинe унутрaшњeг тржиштa), с jeднe, и рeaлизaциja зajeдничких 
пoлитикa, с друге стране, прeдстaвљajу кaмeнe тeмeљцe приврeднo-
прaвнoг рeжимa eврoпских eкoнoмских интeгрaциja. Зajeдничкo 
тржиштe и зajeдничкe eкoнoмскe пoлитикe сe мoгу oзнaчити кључним 
eлeмeнтимa eврoпских интeгрaциoних крeтaњa тoкoм пoслeдњих 
пeдeсeтaк гoдинa. 

Унутрaшњи eлeмeнт заједничког (унутрашњег) тржишта 
Европске уније чинe тзв. чeтири вeликe слoбoдe прeдвиђeнe угoвoрoм o 
oснивaњу EEЗ који омогућавају слoбoду крeтaњa рoбa, кaпитaлa, људи 
и услугa. Спoљни елемент чини цaрински систeм Eврoпскe зajeдницe, 
сa цaринскoм униjoм кoja je успoстaвљeнa измeђу држaвa члaницa. 
Царинска унија пoдрaзумeвa зajeдничку цaринску тaрифу прeмa трeћим 
зeмљaмa. 

Европска унија представља јединствено цaринскo пoдручje од 
2014. године 28 зeмaљa члaницa у кojeм сe укупнa унутрaшњa тргoвинa 
и прoмeт рoбoм измeђу зeмaљa члaницa oдвиja бeз цaринских 
фoрмaлнoсти, oднoснo бeз цaринскoг нaдзoрa нaд рoбoм, и бeз нaплaтe 
цaринских дaжбина. У пoглeду тргoвинских oднoсa с трeћим зeмљaмa, 
вaжи принцип дa свa рoбa кoja улaзи нa oвo пoдручje пoдлeжe 
jeдинствeним прaвилимa кoнтрoлe и нaплaтe прoписaних цaринa. 
Прoписaнe цaринe зaснивajу сe нa зajeдничкoj цaринскoj тaрифи и 
зajeдничкoм и усклaђeнoм цaринскoм зaкoнoдaвству зa примeну тe 
тaрифe. 

Eврoпскa униja утврђуje висину свojих увoзних цaринa нa 
oснoву мeђунaрoдних спoрaзумa, углaвнoм oних кojи су зaкључeни у 
oквиру Сaвeтa зa цaринску сaрaдњу и Свeтскe тргoвинскe oргaнизaциje. 
Сa oдрeђeним зeмљaмa, кao нa примeр, члaницaмa Eврoпскoг 
eкoнoмскoг прoстoрa, Ислaндoм, Нoрвeшкoм, Лихтeнштajнoм, 
Eврoпскa униja имa склoпљeнe спoрaзумe кojи oмoгућaвajу 
бeсцaрински приступ oдрeђeним прoизвoдимa или увoз тих прoизвoдa 
пo снижeнoj цeни. 

Нaциoнaлнe цaринскe службe земаља члaницa EУ су у обавези зa 
спровођење цaринскe пoлитикe Eврoпскe униje у оперативном смислу. 
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заједничке царинске тарифе ЕУ стоји наведена снижена царинска стопа 
у односу на конвенционалну царинску стопу у царинској тарифи, то 
значи да се може применити код одређених тарифних позиција 
аутономна царинска стопа.  

Код одређених производа у заједничкој царинској тарифи као 
што је млеко у праху са не више од 1,5% масноће у паковању не веће од 
2,5 кг из тарифне ознаке 0402 10 91 царина износи 1,19 евра/кг и додаје 
се одређена врста додатне царине, сличне пољопривредној дажбини 
приликом увоза робе у износу од 27,5 евра на 100 кг нето тежине. 

У нормативном делу у Анексу 2 заједничке царинске тарифе 
дате су цене одређених пољопривредних производа у одређеном 
временском периоду при чему од висине цене и временског периода 
када се роба увози зависи износ царине. Тако нпр. уколико се увозе 
свеже јабуке из тарифне ознаке 0808 10 80 у периоду од 01. 01. до 14. 02 
царина за јабуке је 4% уколико цена није мања од 56,8 евра на 100 кг 
нето тежине јабука, али уколико је цена нижа у истом временском 
периоду увоза, већа је стопа царине, нпр. код јабука  износи 6,4 % и 
додаје се од 1,1 до 23,8 евра на 100 кг. 

У заједничкој царинској тарифи ЕУ наведене су олакшице од 
плаћања царине за цивилне летелице, наведени су тачно тарифни 
подбројеви и наименовања робе који се могу приликом производње 
цивилне летелице уградити уз одређене царинске повластице. Царинске 
олакшице на наведене производе односе се уколико се они уграђују 
приликом поправке, одржавања, реконструкције или модификације. У 
нормативном делу предвиђене су царинске олакшице на фармацеутске 
производе који су наведени у Анексу 3, затим на соли, естре и хидрате 
који су наведени у Анексу 4, 5 и 6 који се користе у фармацеутској 
индустрији за израду компоненти за лекове и за израду самих лекова. 

У нормативном делу заједничке царинске тарифе предвиђен је 
повољан царински третман за робу која је неупотребљива за исхрану, а 
наведена је у Анексу 8, семена за сетву кукуруза, сирка, пиринча, 
кромпира, тканине – сита под условом да су обележени и искључиво 
намењени за индустријске сврхе, као и свеже стоно грожђе, дуван и 
нитрати који су наведени у Анексу 9 и поседују одговарајући 
сертификат. 

У нормативном делу заједничке царинске тарифе предвиђено је 
да су ослобођени од плаћања царине бродови, чамци и други пловни 
објекти уколико се ради о њиховој изградњи, поправци или одржавању, 
као и на делове који се уграђују приликом монтаже. Истовремено 
царине ће бити суспендоване на робу коју корпорације користе на 
платформама за бушење нафте и вађење нафте, када се платформе 
налазе ван територијалних вода чланица ЕУ. Суспензија царина односи 
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Царинска тарифа може се поделити на царинску тарифу у ужем 
и ширем смислу. Царинска тарифа у ширем смислу обухвата 
нормативни део у коме су дата објашњења како и на који начин се 
користи и употребљава царинска тарифа и номенклатура која 
представља списак свих роба које су разврстане по тарифним бројевима 
и ознакама, стопама царине, режима увоза и извоза робе, дозвола и 
сагласност за увоз или извоз робе и др. Царинска тарифа у ужем смислу 
представља само номенклатуру, односно списак робе. 

Заједничка царинска тарифа ЕУ доноси се крајем године за 
наредну годину. Заједничка царинска тарифа ЕУ која се примењује од 
01. 01. 2016. године донета је на основу Уредбе Комисије ЕУ бр. 
1754/2015 од 06. 10. 2015. године која је изашла у Службеном листу 
Европске уније бр. L 285 од 30. 10. 2015. године. Заједничка царинска 
тарифа ЕУ донета је одлуком савета ЕУ бр. 2658/87 од 23. 07. 1987. 
године. 

У нормативном делу, Заједничка царинска тарифа садржи 
Општа правила за тумачење комбиноване номенклатуре. Општим 
правилима дата су објашњења на који начин се сврставају производи по 
царинској тарифи уколико се увози некомплетан производ који има 
битне карактеристике комплетног производа, како се сврстава роба по 
царинској тарифи уколико је у целости израђена од одређеног 
производа, а како се сврставају производи уколико су израђени од више 
различитих врста материјала, како се сврстава амбалажа уколико се 
испоручује са производом, а како уколико се испоручује самостално и 
сл. 

Правила о сврставању робе по царинској тарифи треба 
корисницима да омогуће лакше и једноставније сналажење приликом 
сврставања робе. Сва роба која се увози или извози у целом свету има 
своју тарифну позицију у царинској тарифи. Царинске дажбине у 
земљама ЕУ обрачунавају се према конвенционалној стопи, која је 
исказана у колони 3 и односи се на увоз робе из било које треће земље.  

Аутономне суспензије и квоте регулисане су Уредбом Већа ЕУ 
бр. 1344/2011 и бр. 7/2010 и односе се на одређене пољопривредне, 
рибарске и индустријске производе. У 2013. години аутономним 
тарифским суспензијама било је обухваћено око 2000 производа, а у 
2014. аутономним царинским стопама обухваћено је 1855 производа 
(www.selo.rs). Основни циљ снижења царинских стопа и увођења квота 
је да привредници у ЕУ могу увозити сировине, репроматеријал, 
полупроизводе и компоненте којих нема на тржишту ЕУ по нижим 
царинским стопама из трећих земаља. Aутономне царинске стопе 
представљају једнострано снижење стопе царине које ЕУ примењује 
према појединим производима из трећих земаља. Уколико у  фусноти 
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заједничке царинске тарифе ЕУ стоји наведена снижена царинска стопа 
у односу на конвенционалну царинску стопу у царинској тарифи, то 
значи да се може применити код одређених тарифних позиција 
аутономна царинска стопа.  

Код одређених производа у заједничкој царинској тарифи као 
што је млеко у праху са не више од 1,5% масноће у паковању не веће од 
2,5 кг из тарифне ознаке 0402 10 91 царина износи 1,19 евра/кг и додаје 
се одређена врста додатне царине, сличне пољопривредној дажбини 
приликом увоза робе у износу од 27,5 евра на 100 кг нето тежине. 

У нормативном делу у Анексу 2 заједничке царинске тарифе 
дате су цене одређених пољопривредних производа у одређеном 
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цивилне летелице уградити уз одређене царинске повластице. Царинске 
олакшице на наведене производе односе се уколико се они уграђују 
приликом поправке, одржавања, реконструкције или модификације. У 
нормативном делу предвиђене су царинске олакшице на фармацеутске 
производе који су наведени у Анексу 3, затим на соли, естре и хидрате 
који су наведени у Анексу 4, 5 и 6 који се користе у фармацеутској 
индустрији за израду компоненти за лекове и за израду самих лекова. 

У нормативном делу заједничке царинске тарифе предвиђен је 
повољан царински третман за робу која је неупотребљива за исхрану, а 
наведена је у Анексу 8, семена за сетву кукуруза, сирка, пиринча, 
кромпира, тканине – сита под условом да су обележени и искључиво 
намењени за индустријске сврхе, као и свеже стоно грожђе, дуван и 
нитрати који су наведени у Анексу 9 и поседују одговарајући 
сертификат. 

У нормативном делу заједничке царинске тарифе предвиђено је 
да су ослобођени од плаћања царине бродови, чамци и други пловни 
објекти уколико се ради о њиховој изградњи, поправци или одржавању, 
као и на делове који се уграђују приликом монтаже. Истовремено 
царине ће бити суспендоване на робу коју корпорације користе на 
платформама за бушење нафте и вађење нафте, када се платформе 
налазе ван територијалних вода чланица ЕУ. Суспензија царина односи 

Д. ДЕСПОТОВИЋ, Ђ. НИКОЛИЋ, С. МЛАДЕНОВИЋ ИЗМЕНA ЦАРИНСКЕ...

282
 

Царинска тарифа може се поделити на царинску тарифу у ужем 
и ширем смислу. Царинска тарифа у ширем смислу обухвата 
нормативни део у коме су дата објашњења како и на који начин се 
користи и употребљава царинска тарифа и номенклатура која 
представља списак свих роба које су разврстане по тарифним бројевима 
и ознакама, стопама царине, режима увоза и извоза робе, дозвола и 
сагласност за увоз или извоз робе и др. Царинска тарифа у ужем смислу 
представља само номенклатуру, односно списак робе. 

Заједничка царинска тарифа ЕУ доноси се крајем године за 
наредну годину. Заједничка царинска тарифа ЕУ која се примењује од 
01. 01. 2016. године донета је на основу Уредбе Комисије ЕУ бр. 
1754/2015 од 06. 10. 2015. године која је изашла у Службеном листу 
Европске уније бр. L 285 од 30. 10. 2015. године. Заједничка царинска 
тарифа ЕУ донета је одлуком савета ЕУ бр. 2658/87 од 23. 07. 1987. 
године. 

У нормативном делу, Заједничка царинска тарифа садржи 
Општа правила за тумачење комбиноване номенклатуре. Општим 
правилима дата су објашњења на који начин се сврставају производи по 
царинској тарифи уколико се увози некомплетан производ који има 
битне карактеристике комплетног производа, како се сврстава роба по 
царинској тарифи уколико је у целости израђена од одређеног 
производа, а како се сврставају производи уколико су израђени од више 
различитих врста материјала, како се сврстава амбалажа уколико се 
испоручује са производом, а како уколико се испоручује самостално и 
сл. 

Правила о сврставању робе по царинској тарифи треба 
корисницима да омогуће лакше и једноставније сналажење приликом 
сврставања робе. Сва роба која се увози или извози у целом свету има 
своју тарифну позицију у царинској тарифи. Царинске дажбине у 
земљама ЕУ обрачунавају се према конвенционалној стопи, која је 
исказана у колони 3 и односи се на увоз робе из било које треће земље.  

Аутономне суспензије и квоте регулисане су Уредбом Већа ЕУ 
бр. 1344/2011 и бр. 7/2010 и односе се на одређене пољопривредне, 
рибарске и индустријске производе. У 2013. години аутономним 
тарифским суспензијама било је обухваћено око 2000 производа, а у 
2014. аутономним царинским стопама обухваћено је 1855 производа 
(www.selo.rs). Основни циљ снижења царинских стопа и увођења квота 
је да привредници у ЕУ могу увозити сировине, репроматеријал, 
полупроизводе и компоненте којих нема на тржишту ЕУ по нижим 
царинским стопама из трећих земаља. Aутономне царинске стопе 
представљају једнострано снижење стопе царине које ЕУ примењује 
према појединим производима из трећих земаља. Уколико у  фусноти 
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у било којој јединици мере. Уколико је у четвртој колони исказана 
јединица мере: метар кубни, метар квадратни, проценат алкохола и сл., 
производ из тарифне ознаке приликом царињења мора бити исказан у 
тој јединици мере. 

Комбинована номенклатура или заједничка царинска тарифа ЕУ 
доноси се сваке године и објављује се при крају године за наредну 
годину. Комбинована номенклатура за 2013. годину подељена је у 21 
одељак, 99 глава и има 9376 тарифних позиција (Службени  лист ЕУ, 
31. 10. 12). Број тарифних позиција које поседује царинска тарифа коју 
примењују поједине земље указује на степен развијености те земље или 
у конкретном случају показује степен развијености привреде ЕУ. Што 
су земље развијеније, развијенија је и детаљнија царинска тарифа. У 
комбинованој номенклатури има 7 тарифних позиција мање у 2013., 
него у 2012. години. Поједине тарифне позиције су укинуте, њих 42, а 
уведено је 35 нових тарифних позиција. У 2014. годни комбинована 
номенклатура има укупно 9383 тарифне позиције што је за 7 тарифних 
позиција више него 2013., при чему је укинуто 28, а додато је 35 нових 
тарифних позиција. Заједничка царинска тарифа представља 
усклађивање царинске политике и перманентно праћење развоја и 
заштите привредних грана у земљама ЕУ. 

 
Табела 1 – Просечне царине у ЕУ за изабране године
 

Гoдинa 

Сви прoизвoди Индустриjски 
прoизвoди 

Пoљoприврeдни 
прoизвoди 

Примeњeн
a прoсeчнa 

цaринa 

Примeњe
нa 

пoндeрис
aнa 

цaринa 

Примeњe
нa 

прoсeчнa 
цaринa 

Примeњeн
a

пондериса
на цaринa 

Примење
нa 

просечна 
цaринa 

Примeњeнa 
пондерисанa 

цaринa 

1990 6,12 5,05 5,86 5,99 7,38 3,70 
1995 5,72 6,27 4,23 5,30 12,97 8,79 
2000 2,97 2,14 2,21 2,01 6,74 2,52 
2001 3,98 3,02 2,96 2,65 9,02 3,96 
2002 2,40 1,99 1,60 1,82 6,37 2,47 
2003 2,44 2,03 1,58 1,78 6,70 2,68 
2004 2,46 2,07 1,68 1,82 6,33 2,65 
2005 2,25 1,84 1,57 1,79 5,65 1,93 
2006 2,39 1,85 1,63 1,78 6,17 2,01 
2007 2,35 1,81 1,56 1,81 6,15 1,84 
2008 2,25 1,77 1,55 1,81 5,59 1,72 
2009 2,15 1,51 1,54 1,75 5,11 1,22 
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се на пливајуће и бушеће платформе из тарифног подброја 8905 20. 
Суспензија царине односи се на моторна горива, мазива, гас, цеви, 
каблове и њихове делове који се користе на платформама. 

Заједничка царинска тарифа наводи да су ослобођени од 
плаћања царине робе које представљају лични пртљаг и према 
количини у којој се увози не представља робу која има комерцијални 
карактер, као и робу коју шаље једно приватно лице другом приватном 
лицу, а та пошиљка не садржи робу која има комерцијални карактер. На 
све остале робе коју путници носе са собом или једно приватно лице 
шаље другом приватном лицу, а има комерцијални карактер чија је 
вредност до 700 евра и ако је вредност исказана у другој валути врши се 
конверзија у еврима и наплаћује се стандардна стопа царине од 2,5% од 
вредности робе. Уколико физичко лице инсистира роба се може 
оцаринити и према стопама из заједничке царинске тарифе. Стандардна 
стопа царине не примењује се на држављане и путнике који се крећу 
унутар ЕУ, већ се односи на робу коју држављани ЕУ уносе из треће 
земље. 

Заједничка царинска тарифа ЕУ има после нормативног дела, 
списак робе царинске тарифе који представља систематизован списак 
робе, где су поред сврставања робе по тарифним бројевима и ознакама 
наведена наименовања робе. У сваки одељак и главе заједничке 
царинске тарифе постоји упутство или објашњење шта се у конкретни 
одељак сврстава, а након тога постоји списак робе за конкретну главу 
царинске тарифе.  

Тарифна ознака се састоји из тарифног броја, а то су прве четири 
тарифе (2208). Уколико се ради о првих шест цифара (2208 60) то се 
назива тарифни подброј и то су шифре номенклатуре хармонизованог 
система сврставања робе Светске трговинске организације (СТО) и они 
се не могу мењати, али је дозвољено даље рашчлањивање. Седма и 
осма цифра (2208 60 11) су цифре које је одредила сама ЕУ и она их 
може мењати према својим потребама или уколико се мења 
комбинована номенклатура СТО. 

У наименовању робе даје се прецизни опис робе колико је то 
могуће конкретно урадити. Наименoвање конкретизује ознаку робе. 

У трећој колони исказане су стопе царине за конкретан производ 
из конкретне тарифне ознаке. Код заједничке царинске тарифе ЕУ 
царинске стопе исказане су на различите начине као што је 
процентуални износ, у тежини по јединици мере, у комбинацији 
царинске стопе и номиналног износа царине по јединици мере. 

У четвртој колини дати су подаци о јединици мере за сваки 
конкретан производ по одговарајућој тарифној ознаци. Код појединих 
производа није исказана јединица мере, што значи да се може исказати 
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инсистирају на већој царинској заштити пољопривредних производа. 
Просечна примењена увозна царинска стопа на пољопривредне 
производе у 1995. године износила је 12,97%, док 2013. године је 
износила 2,18% што је за скоро шест пута мање.  

На знатно смањење царина које је прописала ЕУ утицали су 
резултати на преговарачким рундама ГAТТ-а (Бјелић, 2003, стр. 138). 
Међутим, тежња у целом свету је на смањењу и укидању царина у 
светској трговини, али зато многе земље, међу којима је ЕУ теже ка 
увођењу нецаринских баријера, које представљају један посредан 
инструмент царинске политике. 

Међутим, и поред евидентног глобалног тренда смањења 
царина, њихов удео у буџету ЕУ је и даље више него значајан. 
Графикон на Слици 5 приказује структуру средстава буџета ЕУ, као и 
удео царина у укупнoj структури буџета у 2014. години.  

 
Слика 5 – Структура средстава буџета ЕУ
 

 

Извор: интернет сајт http://ec.europa.eu/taxation_customs/ oд 08. 01. 2016. 
 

Сходно томе, промене царинских политика ЕУ морају бити 
праћене и хармонизацијом од стране појединачних политика чланица. 

 
 
ЦАРИНСКА ТАРИФА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
Царинска тарифа РС, у ширем смислу, састоји се из нормативног 

дела у коме се налазе шест основних правила о сврставању робе 
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2010 1,94 1,61 1,85 2,34 2,46 0,54 
2011 1,53 1,09 1,42 1,64 2,09 0,42 
2012 1,49 1,02 1,41 1,61 1,97 0,35 
2013 1,55 1,04 1,43 1,48 2,18 0,43 

Извор: интернет сајт www.indexmundi.com oд 08. 01. 2016. г.

Један од битних заштитних елемената царинске политике је 
царина и царинске стопе које су предвиђене заједничком царинском 
тарифом ЕУ. Просечне увозне царинске стопе на све производе од 
6,12% колико су износиле 1990, у 2013. години износиле су 1,55%, што 
је за скоро четири пута мање.  

 
Слика 4 – Трендови царинских стопа у ЕУ
 

 

Просечне увозне царинске стопе за индустријске производе, из 
године у годину имају тенденцију сталног смањења (Слика 4), тако да 
1990. година просечна увозна царинска стопа за индустријске 
производе износила је 5,86%, док 2013. године била је 1,04% што је 
скоро пет и по пута мање. Такође, код увозних просечних царинских 
стопа код индустријских производа примећен је сталан пад. Можда се 
један од разлога за повећану заштиту индустријских производа налази у 
уласку у ЕУ већег броја земаља које нису довољно индустријски и 
привредно развијене, али се одмах после тог периода наставља 
тенденција смањења царинских стопа на индустријске производе. 
Увозне просечне царинске стопе на пољопривредне производе знатно 
су веће у ЕУ, зато што поједине земље, нарочито Француска, 
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ознаке 2202 90 10 00 када се увози или извози мора се исказати у 
јединици мере ЛТ – литар или тканине од памука не бељене са 
садржајем 90% памука из тарифне ознаке 5208 11 10 00 у м2 – метрима 
квадратним. Уколико у трећој колони није исказана јединица мере, 
приликом увоза тог производа може се приликом царињења робе 
пријавити било која јединица мере. Четврта колона односи се на стопу 
царине која ће се применити на увоз из било које земље са којом 
немамо потписан споразум о слободној трговини. У петој колони 
исказане су стопе царине са свим земљама са којима имамо потписан 
споразум о слободној трговини. У петој колони наведене су земље ЕУ, 
земље ЦEФТA, Русија, Белорусија, земље EФТA, Турска, Казахстан са 
одговарајућим стопама царине које се примењују по споразуму о 
слободној трговини са конкретном земљом. 

РС у складу са склопљеним међународним уговорима сваке 
године усклађује номенклатуру царинске тарифе. Измена номенклатуре 
врши се у складу са изменама и допунама наименовања, нумеричких 
ознака, као и напомена за тарифне ставове и основних правила за 
примену царинске тарифе. На Слици 6 дато је кретање просечних 
царинских стопа у РС у периоду 2005–2016. године.  

 
Сликa 6 – Просечне царинске стопе у РС у периоду 2005–2016.године

 

 
Извор: Подаци добијени од Министарства финансија – Сектор за 

царински систем и политику
 

Просечна царинска стопа у РС, у периоду од 2005. до 2016. 
године кретала се у распону од 8,63% до 8,79%. Може се рећи да је 
ниво просечне царинске стопе виши у односу на ЕУ. Ради додатног 

Д. ДЕСПОТОВИЋ, Ђ. НИКОЛИЋ, С. МЛАДЕНОВИЋ ИЗМЕНA ЦАРИНСКЕ...

288
 

(Службени гласник, 2010). У нормативном делу дата су објашњења 
како применити царинску тарифу и како применити правила да би се 
роба правилно сврстала у царинској тарифи. Други део је списак робе у 
коме су дате тарифне ознаке за све производе који се могу увозити или 
извозити из Србије. 

Царинска тарифа у ужем смислу представља само списак робе. У 
царинској тарифи РС за 2013. године има укупно 21 одељак, 97 глава, 
9877 тарифних позиција. Просечна стопа царине у 2013. године 
износила је 8,74%. Распон царинских стопа у 2013. године је од 0% –
57,6%, с тим што са царином од 1% има укупно 2963 позиција, са 5% –
1652 тарифне позиције, са 10% – 1801, са 30% – 599, а са стопом царине 
од 57,6% само једна тарифна позиција, која се односи на цигарете 
(Привредна комора Србије, 2013). 

Закон о царинској тарифи (Службени гласник, 2005, 2007, 2009). 
указује да се царина обрачунава на царинску вредност (ad valorem) при 
чему се примењује одговарајућа стопа царине из царинске тарифе. 
Законом о царинској тарифи указано је да све одлуке о сврставању које 
је донео Комитет за хармонизовани систем, а које је потврдила Светска 
царинска организација морају да се примене. Истовремено, одлуке о 
сврставању које су објављене у ,,Службеном листу ЕУ“ обавезне су за 
примену. Законом о царинској тарифи предвиђено је да се стално врши 
усклађивање номенклатуре царинске тарифе у складу са предузетим 
међународним уговорима. Влада РС мора најкасније у новембру месецу 
уредбом да усклађује номенклатуру царинске тарифе са комбинованом 
номенклатуром ЕУ. 

Царинском тарифом могу бити предвиђене специфичне царине, 
као што је случај код цигарета из тарифне ознаке 2402 20 90 00 где 
стопа царине износи 57,6%, и на то се додаје специфична царина у 
износу од минималних 5,51 до 7,57 евра / за 1000 ком. цигарета. 

Законом о царинској тарифи указано је да све одлуке о 
сврставању које је донео Комитет за хармонизовани систем, а које је 
потврдила Светска царинска организација морају да се примене. 
Истовремено одлуке о сврставању које су објављене у ,,Службеном 
листу ЕУ“, обавезне су за примену.  

Царинска тарифа РС има већи број колона. У првој се налази 
тарифна ознака за сваки производ понаособ, у другој се даје тачан или 
приближно тачан назив робе, уколико се не може наћи тачан назив 
робе, тражи се роба која је њој слична по називу, изгледу, употреби и 
сл., у трећој се означава јединица мере, уколико је ова колона попуњена 
неком од јединица мере (КД – комад, КГ – килограм, М3 – метар кубни 
и сл.), тај производ из конкретног наименовања мора се исказати у 
одговарајућој јединици мере. Тако нпр. газирана вода из тарифне 
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прихватањем заједничке царинске тарифе ЕУ мора да прихвати 
споразуме са земљама са којима нема споразуме о слободној трговини 
као што су Израел, Палестинска управа, Чиле, Мексико, Етиопија, 
Мадагаскар и др. Као посебно осетљиво питање у овом тренутку је 
каква ће судбина бити са споразумима о слободној трговини које РС 
има са Руском федерацијом, Белорусијом и Казахстаном са којима 
Европска унија нема споразуме. Августа 2014. године ЕУ увела је 
санкције Руској федерацији у виду забране извоза производа двоструке 
намене, ембарго на оружје, осетљиве технологије, нафту и сл. Међутим, 
Руска федерација је такође применила контрамере према ЕУ, што је у 
великој мери погодило привреду појединих европских земаља. РС није 
увела економске санкције Руској федерацији и што има повољан утицај 
на њену спољнотрговинску размену, али је потпуно јасно да 
прилагођавање значи у потпуности прихватање царинске политике ЕУ. 

У заједничкој царинској тарифи ЕУ тачно су одређене цене воћа, 
поврћа, прерађевина воћа и поврћа по одређеним месецима, а у 
зависности од цене производа зависи и износ царина, односно користе 
се принципи, што нижа цена, већа је царина. Царинска тарифа РС такав 
начин заштите пољопривредних производа не користи, тако да би 
морала да укине Одлуку о плаћању посебне дажбине при увозу 
пољопривредних (Службени гласник, 2013) и прехрамбених производа, 
као и Одлуку о сезонској царинској стопи (Службени гласник, 2010; 
2011).

Ослобађања од плаћања царине на одређене производе према 
заједничкој царинској тарифи ЕУ као што су пловила, платформе за 
вађење нафте, фармацеутски производи, роба за потребе цивилног 
ваздухопловства знатно се разликују од ослобођења која се користе у 
царинским поступцима и царинској тарифи Републике Србије. Зато је 
неопходно укидати или изменити Одлуку о смањењу царинских 
дажбина (Службени гласник, 2014) и Одлуку о одређивању робе на које 
се не плаћају увозне дажбине (Службени гласник, 2012; 2013; 2014).

Према заједничкој царинској тарифи ЕУ јединствена стопа 
царине за физичка лица у путничком промету за робу вредности до 700 
еура износи 2,5 %, док према Царинском закону РС (Службени гласник, 
2010, Чл. 107 ст. 1), јединствена царинска стопа износи 10% и може се 
увести роба до 3000 евра, што значи да се мора прилагодити Царински 
закон РС прописима према заједничкој царинској тарифи ЕУ.

Република Србија и Управа царина морају у циљу усклађивања 
царинске политике са ЕУ да одговоре на сва постављена питања која се 
тичу поглавља 29–царинска унија, а једно од важних питања везано је 
за царинску тарифу, у коме би се навело у којим тарифним позицијама 
се разликује царинска тарифа Републике Србије у односу на Европску 
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увида у учешће прихода од царина, на Слици 7 дата је структура 
пореских прихода Србије у 2015. години.

Слика 7 – Структура пореских прихода Србије у 2015. години
 

 
Извор: аутори према подацима www.mfin.gov.rs

 
 
ИМПЕРАТИВ УСКЛАЂИВАЊА ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Законом о Царинској тарифи, Влада РС обавезала се да уредбом 
најкасније у новембру текуће године за наредну годину донесе Уредбу 
о усклађивању номенклатуре царинске тарифе, чиме је усклађује са 
комбинованом номенклатуром ЕУ (Службени гласник, 2005, 2007, 
2009, Чл. 3 ст. 8). Сваке године Република Србија доноси уредбу о 
усклађивању царинске тарифе са царинском тарифом Европске уније 
при чему се уводе или укидају нови тарифни бројеви, тарифне ознаке, 
наименовања робе, тако да се царинска тарифа усклађује само у 
номенклатурном делу, док у нормативном делу и даље постоје велике 
разлике између царинске тарифе РС и ЕУ.

Царинска тарифа ЕУ много је сложенија и комплекснија од 
царинске тарифе РС, што захтева одређене измене и прилагођавања у 
наредном периоду. ЕУ има споразуме о слободној трговини са многим 
земљама са којима РС нема (Рапаић и Дабић, 2013), тако да РС 
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унију, како функционише тарифни систем и сл. Република Србија је у 
доброј мери ускладила царинску тарифу са царинском тарифом ЕУ, али 
и даље предстоји дуг пут до потпуног усклађивања царинске политике, 
а у оквиру ње и царинске тарифе.

ЗАКЉУЧАК

Србија је крајем 2015. отворила преговоре за пријем у чланство у 
Европској унији. Јасно је да брзинa прeгoвoрa зависи oд степена њене 
припрeмљeнoсти и oд слoжeнoсти прoблeмa кoje при том трeбa
рeшавати. Искуствa нoвoпримљeних 11 члaницa некада транзиционих 
привреда, гoвoрe дa мeђу нajтeжим oд 34 пoглaвљa acqusa спaдajу 
зaштитa окружења, пoљoприврeдa, тржишна конкуренција, финaнсиjскa
питaњa, слoбoдa крeтaњa рoбe, кaпитaлa и рaднe снaгe.

РС током наредних година мора националне прописе у највећем 
броју области да усклади са прописима ЕУ. Област у којој је 
усклађивање неопходно је царинска политика којом се обезбеђује 
функционисање јединственог унутрашњег тржишта, а један од њених 
најзначајнијих инструмената је царинска тарифа. РС треба поред 
царинске тарифе да усклади и низ других царинских прописа са 
прописима Европске уније. Крајњи циљ измене царинске тарифе РС је 
примена царинске тарифе ЕУ. Република Србија је у доброј мери 
ускладила царинску тарифу са царинском тарифом ЕУ, али и даље 
предстоји дуг пут до потпуног усклађивања царинске политике, а у 
оквиру ње и царинске тарифе (поглавље 29).
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