На основу члана 255. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број 73/03,
61/05, 85/05 – др. закон и 9/10-одлука УС), у циљу једнообразне примене прописа
из надлежности Управе царина, а полазећи од потребе рационализације
поступања са одређеним поштанским пошиљкама и смањења трошкова пословања
предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају, у
складу са чланом 179. став 4. Уредбе о царински дозвољеном поступању с
робом („Службени гласник Републике Србије", број 93/2010 - у даљем тексту:
Уредба), директор Управе царина доноси објашњење о
ПОСТУПКУ ИЗВОЗА РОБЕ МАЊЕГ ЕКОНОМСКОГ ЗНАЧАЈА КОЈА СЕ
ИЗВОЗИ У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ
У складу са наведеним чланом Уредбе, предузетницима и привредним
друштвима са седиштем у Републици Србији може се одобрити да усмено
декларишу за извоз поштанске пошиљке које садрже робу мањег економског
значаја. То значи да у свакој јединици поштанске мреже на територији
Републике Србије могу се предати наведене пошиљке ЈП ПТТ саобраћаја
„Србија", (у даљем тексту: поштанском оператору), без обавезе подношења
извозне царинске декларације (ЈЦИ).
1. Пошиљке које су предмет овог објашњења
Ово објашњење односи се искључиво на поштанске пошиљке (писмоносне
и пакетне), које се без ограничења у погледу учесталости, отпремају од стране
предузетника и привредних друштава ради извоза и које прати фактура у укупној
вредности до 1.000,00 ЕУР-а, или до исте прoтиввредности изражене у некој другој
валути. Наведеним поступком не могу бити обухваћене поштанске пoшиљке за
чији извоз су потребне претходне сагласности, уколико их већ не поседују, роба
чији је извоз забрањен, као и пошиљке које у извозу прати доказ о пореклу робе.
2. Поступак у јединицама поштанске мреже
Поштански оператор прима отворене поштанске пошиљке описане у
претходном ставу у свим јединицама поштанске мреже на територији Републике
Србије. Поштански оператор дужан је да изврши том приликом контролу садржаја
пошиљке. Уколико се након контроле установи да пошиљка може бити
отпремљена, поштански оператор прихвата пошиљку и оверава образац СР 72 у
шест примерака, за сваку пошиљку посебно (копија наведеног обрасца у прилогу
овог објашњења). Један примерак попуњеног и овереног обрасца поштански
оператор уручује извознику, као доказ о предаји робе за извоз. У складу са
чланом 190. Уредбе, сматра се да су ове поштанске пошиљке пријављене
царинском органу за извоз у тренутку када их је прихватио поштански

оператор. Након тога поштански оператор доставља наведене пошиљке поштама
царињења, месно надлежним према седишту јединице поштанске мреже. Сваку
пошиљку прати одговарајући број попуњених образаца СР 72 (за сваки пакет) и
фактура, од чега два примерка обрасца СР 72 и једна фактура намењени су за
потребе организационе јединице Управе царина у пошти царињења.
3. Електронска комуникација између поштанског оператора и Управе царина
У циљу спровођења мера царинске контроле и мера царинског надзора, као и
убрзања царинског поступка, поштански оператор доставиће у електронској форми
информацију Управи царина о свим поштанским пошиљкама које се извозе на
напред објашњен начин. Уколико се пошиљка састоји из више од 1 пакета и сви
пакети из исте пошиљке из било ког разлога не могу бити истовремено
допремљени пошти царињења, Управи царина неће се достављати
информација о њима, с обзиром да евентуалну одлуку о потреби прегледа
царински службеници могу донети искључиво за комплетне пошиљке.
Наведене податке поштански оператор доставиће Управи царина разврстане
по поштама царињења (ЦИ Пошта Београд, шифра 11045, ЦР Пошта Нови Сад,
шифра 21059 и ЦР Пошта Ниш, шифра 15083) и то пре него што пошиљке буду
допремљене наведеним поштама царињења.
4. Поступак са пошиљкама у поштама царињења
Ангажовани царински службеници у поштамa царињења дужни су да
ажурно прате информације које доставља поштански опeратор. С тим у вези,
царински службеници анализирају те информације о пошиљкама које ће бити
допремљене и руководећи се критеријумима управљања ризиком доносе
одлуку о евентуалној потреби прегледа одређених пошиљака. Те пошиљке
царински службеници означавају у примљеном обавештењу, штампају тако
означено обавештење и уручују службеницима поштанског оператора у пошти
царињења, чија је обавеза да их по допреми учини доступним царинским
службеницима ради царинског прегледа.
Након допреме пошиљки ангажовани царински службеници врше преглед
пошиљки које су претходно за то одређене.
Као резултат прегледа у смислу члана 93. Царинског закона („Службени
гласник Републике Србије", број 18/2010), ангажовани царински службеник може
констатовати исправност пошиљке, што значи даљу отпрему те пошиљке уз
употребу обрасца СР 72. С тим у вези, царински службеник који је вршио преглед
на полеђини обрасца СР 72 ставиће забелешку „Пошиљка прегледана" и оверити је
(отиснути службени печат организационе јединице, свој факсимил, уписати датум
и потпис).
Уколико се прегледом пошиљке установи иеправилност, на пример разлика
у количини, врсти или вредности робе од оне која је наведена у фактури, као и
остала неслагања због којих не може да се спроведе наведени поступак, сходном
применом члана 100. Царинског закона извршиће се поништавања обрасца СР 72 за

предметну пошиљку, односно за сваки пакет. У том случају обавеза је поштанског
оператора да о тој одлуци обавести предузетника односно привредно друштво које
извози робу и достави му предметно решење надлежне организационе јединице у
пошти царињења, с тим што уколико су испуњени остали услови, извозник може
поднети за предметну пошиљку извозну царинску декларацију (ЈЦИ). Поступак
поништавања обрасца СР 72, а у складу са наведеним чланом Царинског закона, не
искључује примену казнених мера уколико су се за то стекли потребни услови.
Манипулацију са поштанским пошиљкама за које је потребно уложити
извозну царинску декларацију, њихово чување и остале потребне радње до
момента отпреме преузима на себе поштански оператор.
5. Поступак царинских службеника са обрасцима СР 72 и фактурама
Након окончаног прегледа пошиљака које су за то биле одређене,
ангажовани царински службеник заводи у контролник све примерке обрасца СР 72
(како за оне за које је окончан преглед, тако и оних које нису биле ни одређене за
преглед) и на обрасцу у рубрици „Царина" врши оверу свих примерака, тиме што
уписује датум и одвојено косом цртом број из деловодника, након чега се потписује
и оставља отисак свог службеног факсимила и округли печат организационе
јединице. Један примерак тако овереног обрасца СР 72, заједно са фактуром за ту
пошиљку, која је такође претходно оверена од стране ангажованог царинског
службеника, организациона јединица Управе царина у пошти царињења задржава и
одлаже у контролник одобрених извозних поступака. Други примерак овереног
обрасца СР 72 уручује се поштанском оператору, чија је обавеза да га достави
извознику коме он служи као доказ о одобреном и извршеном извозу, а у циљу
остваривања права на начин дефинисан Правилником о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом и без права на одбитак
претходног пореза („Службени гласник Републике Србије", број 124/2004 ...
79/2011). Даљи поступак и начин отпреме наведених пошиљака врши се као и
до сада.

6. Поступак са наведеним пошиљкама које се враћају из иностранства као
неуручене
За пошиљке које су извозно отпремљене уз употребу обрасца СР 72, а
враћају се из иностранства као неуручене (на пример разлог може бити да је
прималац у међувремену променио адресу или слично), спроводи се редован
поступак као да су отпремљене извозном царинском декларацијом. С тим у вези
обавеза је извозника да докаже претходно одобрен извоз те пошиљке на основу
попуњеног и овереног обрасца СР 72, уз могућност подношења захтева за

ослобађање плаћања увозних дажбина за предметну пошиљку, у складу са
одредбама Царинског закона.
Поштански оператор је у обавези да пре почетка примене овог објашњења
сачини интерну процедуру за спровођење овог поступка, а један примерак те
процедуре достави Управи царина.
Наведени поступак примењује се од 15.11.2011. године.
Акт Управе царина 148-03-030-04-6/7/2011 од 07.11.2011.године

