
УПУТСТВО О ЦАРИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ ПРИЛИКОМ УВОЗА МАКЕТА И ДРУГОГ 

КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, ПО КОНКУРСУ ЗА 

ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА СТЕФАНУ НЕМАЊИ 

Законски оквир: 

У складу са Царинским законом („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16), 

Уредбом о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, 

роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних 

дажбина („Сл. гласник РС“, 48/10, 74/11, 63/13 и 8/17) (у даљем тексту: Уредба) и Законом 

о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, 84/04...7/17), указујемо следеће: 

 

Одредбама члана 218. Царинског закона прописано је да се увозне дажбине не плаћају на 

рекламни материјал и узорке који се бесплатно примају из иностранства. Такође, чланом 

26. Уредбе прописано је да, ради коришћења повластице по предметном основу, 

корисник повластице (у овом случају расписиавач Конкурса) царинском органу 

подноси: 

1) изјаву или други доказ страног пошиљаоца да рекламни материјал и узорке шаље 

бесплатно; 

2) своју изјаву да ће тај материјал бесплатно поделити у рекламне сврхе, односно да 

ће узорке употребити у сврхе за које су увезени. 
 

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави 

(не подноси се царински документ). 

 

Такође, у смислу члана 26. Уредбе, узорцима се сматрају они 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.  

 

Указујемо да је роба, увезена у складу са чл. 218. Царинског закона, ослобођена од 

плаћања царине, али да Законом о порезу на додату вредност није прописано ослобођење 

од плаћања пореза на додату вредност. У овом случају, трошкове пореза на додату 

вредност сноси расписивач конкурса. 

 

ПРОЦЕДУРА: 

У складу са наведеним, потребно је да инострани уметници, уз макету и остали материјал 

који се доставља у складу са захтевима Конкурса (текстуални део, графички и 

скулпторски прилози), доставе и изјаву/про форму, у којој се наводи да се комплетан 

материјал шаље бесплатно.  

 

Такође, молимо да вредност материјала који исказујете у изјави не буде већа од 100 евра. 

 

Молимо све иностране уметнике да електронским путем обавесте спороводиоца Конкурса 

(на мејл: sas-dab@eunet.rs), када је и на који начин макета, одн. материјал послат, као 

и који је број пошиљке. 

 



ПРОЦЕДУРА КАДА УМЕТНИК ЛИЧНО УНОСИ СВОЈЕ ДЕЛО  

У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 

Чланом 216. став 1. тачка 9. Царинског закона прописано је да су научници, књижевници 

и уметници ослобођени од плаћања увозних дажбина на сопствена дела која уносе из 

иностранства (када научник, књижевник и уметник носи са собом своје дело приликом 

уласка у нашу земљу). 

 

С тим у вези је и примена члана 10. Уредбе, којим је у ставу 2. прописано да ради 

коришћења царинске повластице по предметном основу корисник повластице (у овом 

случају учесник Конкурса) царинском органу подноси писмену изјаву да су предмети 

које уноси његова дела. 

 

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави. 

 

Роба увезена у складу са чланом 216. став 1. тачка 9. Царинског закона, у складу са 

важећим прописима, ослобођена је од плаћања и царине и ПДВ-а. 


