Предмет: Поновна процена одобрења за држање царинског складишта и простора за
привремени смештај

Одредбом члана 352. Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
("Сл. гласник РС", бр. 39/2019) су прописани типови царинског складишта за који се издаје
одобрење и то:
Тип I: подразумева царинско складиште, код којег је одговорност носиоца
одобрења за држање царинског складишта и носиоца поступка, у циљу испуњења обавеза
утврђених чланом 207. став 1. Царинског закона (раније Тип А),
Тип II: подразумева царинско складиште, код којег је одговорност на носиоцу
поступка, у циљу испуњења обавеза утврђених чланом 207. став 2. Царинског закона( раније
Тип Б),
Приватно царинско складиште, које је намењено за смештај робе од стране
носиоца одобрења за царинско складиштење; (раније Тип Ц, Д и Е),
Чланом 2. став 1. тачка 29. Уредбе прописано је и јавно царинско складиште Тип
III – царинско складиште којим управљају царински органи: (раније Тип Ф).
Одобрења за управљање царинским складиштем и просторима за привремени
смештај издата од стране царинског органа, која су била на снази 17. јуна 2019. године, у
складу са чланом 469. став 1. тачка 2) Уредбе, остају на снази до поновне процене одобрења.
Одлуке на основу поновне процене одобрења, доносе се пре 17. јуна 2022. године.
Тим одлукама се укидају одобрења која су била предмет поновне процене и, према потреби,
издају се нова одобрења. Одлуке се без одлагања достављају носиоцима одобрења.
Актом Управе царина број 148-I-030-01-482/2019 од 21.11.2019. године објашњен
је поступак царинског складиштења, начин подношења захтева, провере услова за
одобравање рада царинског складишта, као и доношење одобрења.Такође је у акту наведено
да ће се код поновне процене одобрења од стране царинарнице вршити провера услова у
складу са тачком 4.2. овог акта. Уколико се врши и поновна процена и услова за
ослобођење од полагања обезбеђења иста се врше у складу са тачком 5. овог акта.
Актом Управе царина број 148-I-030-01-483/2019 од 21.11.2019. године којим је
објашњен привремени смештај робе наведено да ће се код поновне процене одобрења од
стране царинарнице вршити провера услова у складу са тачком 3.2. овог акта. Уколико се
врши и поновна процена и услова за ослобођење од полагања обезбеђења иста се врше у
складу са тачком 4. овог акта.
Како су царинарнице су у обавези да до 31.03.2020. године сачине план процене
издатих одобрења за рад царинских складишта и простора за привремени смештај, иста се
доносе по службеној дужности без поновног подношења захтева од стране држаоца
царинског складишта, односно држаоца простора за привремени смештај.
Нове ознаке складишта у ИСЦС-у

Ј1 - јавно царинско складиште Тип I
Ј2 - јавно царинско складиште Тип II
Ј3 - јавно царинско складиште Тип III
ПР- Приватно царинско складиште
Простори за привремени смештај задржавају постојећу ознаку- ПС.
Како би се избегао пренос стања за сву робу у поступку царинског складиштења
(без обзира на тип), за складишта која након поновне процене настављају са радом, у
новом одобрењу потребно је унети исту шифру складишта.
Како су активна царинска складишта и/или простора за привремени смештај за која
је извршена поновна процена отворена пре поновне процене, датум важења старог односно
датум важења новог одобрења конкретног царинског складишта треба узети у обзир тако
да ће у складу са новим одобрењем царинска ипостава окончати рад по старом, а следећим
наредним датумом одобрити ново у ИСЦС-у под истом шифром простора.
Пример:
За јавно царинско складиште ЈА тип „А“ са идентификационим бројем „11111“ се
укида одобрење јер је исто било предмет поновне процене, издаје се ново одобрење носиоцу
одобрења. У новом одобрењу се одобрава рад царинског складишта Ј1 - јавно царинско
складиште Тип I са идентификационим бројем складишта „11111“
Такође на основу нових одобрења која царинарнице доставе царинским
испоставамa, уносиће се нови подаци у ИСЦС на локалном рачунару и податак о гаранцији
која обавезно мора да садржи клаузулу да иста преузима дугове из претходног периода.
Наведено се односи на царинска складишта која настављају са радом након
окончане поновне процене, а за која је утврђено да испуњавају прописане услове. За
та царинска складишта није потребно подносити нова царинска документа (УВ-7) ради
преноса стања. Раздужење робе ће се вршити у складу са стањем пре поновне процене.
Такође, код простора за привремени смештај за која је након окончане поновне
процене утврђено да испуњавају прописане услове и настављају са радом није потребно
подносити нову декларацију за привремени смештај ради преноса стања. Раздужење робе
ће се вршити у складу са подацима пре поновне процене.
Међутим, у случају да се поновном проценом утврди да више нису ипуњени
услови за рад царинског складишта и/или простора за привремени смештај,
царинарница доноси привремено решење о затварању царинског складишта и/или простора
за привремени смештај којим се држаоцу и/или носиоцу поступка даје разуман рок у којем
је дужан да робу на залихама стави у други царински поступак или друго царинско
складиште. Решење о привременом затварању царинског складишта и/или простора за
привремени смештај се доставља Управи царина Сектору за финансијске, инвестиционе и
правне послове- Одељењу за наплату буџетских прихода, а гаранција се не може повући до
испуњења услова из решења.

Након регулисања статуса робе царинарница доноси решење о затварању царинског
складишта и/или простора за привремени смештај и исто доставља носиоцу одобрења и
Управи царина Сектору за финансијске, инвестиционе и правне послове- Одељењу за
наплату буџетских прихода, које тек тада ослобађа банкарску гаранцију која је била
обезбеђење за робу у конкретном царинском складишту и/или простору за привремени
смештај.
Уколико држалац складишта и/или простора за привремени смештај или лице које
има права над робом у датом року не поступи у складу са привременим решењем о
затварању царинског складишта, царинарница претходно ценећи све чињенице, у складу
са царинским и другим прописима предузима неопходне мере, укључујући одузимање,
продају робе или уништавање (члан 172. Закона).
Поновна процена одобрења за управљање простором за привремени смештај
робе и за држање царинског складишта
Уколико је истом лицу дато одобрење за управљање простором за привремени
смештај робе и за држање царинског складишта пре 17. јуна 2019. године, царински орган
који врши проновну процену одобрења ће исту вршити истовремено. Међутим како је
претходно то било регулисано једним одобрењем, скрећемо пажњу да је за оба простора
потребно донети посебна одобрења, при чему у одобрењима морају бити наведени подаци
да су у питању два простора, као и подаци о површини и једног и другог простора.

(акт Управе царина 148-I-030-01-482/02/2019 од 21.11.2019.године)

