На основу члана 255. Царинског закона („Сл. Гласник РС“ број 73/03, 61/05, 85/05
– др. закон и 9/10 - одлука УС), a у циљу једнообразне примене прописа из надлежности
Управе царина, директор Управе царина доноси
ОБЈАШЊЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ПОЈМОВИ
Овим објашњењем се ближе прописује царински поступак у вези са поштанским
пошиљкама у међународном поштанском саобраћају (у даљем тексту: поштанске
пошиљке) које се стављају у слободан промет или се декларишу за неки други царински
поступак или употребу у царинском подручју Републике Србије.
У међународном поштанском саобраћају поштанске пошиљке се превозе
копненим (површинским – друмски превоз и превоз железницом), воденим и ваздушним
путем.
Преузимање поштанских пошиљака из иностранства, њихова отпрема у
иностранство, пренос пошиљака између царинског органа и прималаца, као и свака друга
радња која се врши у оквиру царинског поступка са поштанским пошиљкама у
међународном поштанском саобраћају, обавља се под царинским надзором уз примену
мера царинске контроле, према одредбама Царинског закона („Сл. гласник РС“ бр.
18/2010 и 111/2012, у даљем тексту Закон), Уредбе о царински дозвољеном поступању с
робом („Сл. гласник РС“ бр. 93/2010, у даљем тексту Уредба), међународним
поштанским и царинским споразумима, односно актима Светског поштанског савеза,
другим прописима и овим Објашњењем.
Све поштанске пошиљке које пристижу из иностранства, које се отпремају у
иностранство или се провозе преко територије Републике Србије, подлежу мерама
царинског назора и царинске контроле уколико царинским прописима и овим
Објашњењем није другачије одређено.
Царински надзор обухвата мере које се подразумевају ради спречавања
неовлашћеног поступања са царинском робом и обезбеђења њене истоветности до
окончања царинског поступка.
Поштанске пошиљке које садрже ефективни новац, хартије од вредности и злато у
прерађеном или кованом облику подлежу и девизној контроли, у складу са прописима
који уређују девизно пословање.
Појмови који се користе у у овом Објашњењу имају следеће значење:
1. Међународни поштански саобраћај – промет поштанских пошиљака између
овлашћеног поштанског оператора једне државе и овлашћеног поштанског
оператора друге или више држава;
2. Инострана пошта – организациони део иностраног овлашћеног поштанског
оператора;
3. Изменична пошта – организациони део јавног поштанског оператора у коме
се обављају послови приспећа, сортирања и отпреме писмоносних, ЕМС и
пакетских поштанских закључака, између стране и домаће поште, као и
посредовање међународних закључака у затвореном и отвореном транзиту:
- Пакетски изменични одељак – организациони део изменичне поште који
обавља послове преузимања, сортирања и отпреме поштанских пакета, као

-

и посредовање пакетских закључака у међународном поштанском
саобраћају,
Писмоносни изменични одељак – организациони део изменичне поште
који обавља послове преузимања, сортирања и отпреме поштанских
писмоносних и ЕМС пошиљака, као и посредовање писмонисних
закључака у међународном поштанском саобраћају;

4. Пошта царињења – организациони део јавног поштанског оператора који
обавља послове подношења поштанских пошиљака у међународном
поштанском саобраћају на царински преглед;
5. Царински орган:
–
надлежни – царинарница и њене организационе јединице надлежне за
примену царинских и осталих прописа као и поступања која се спроводе у
међународном поштанском саобраћају,
- отпремни – царински орган код којег започиње поступак транзита или неки
други царински поступак,
- одредишни – царински орган код којег се завршава поступак транзита или неки
други царински поступак;
6. Провоз (транзит):
- отворени транзит – превоз поштанских пошиљака у случајевима када
инострана пошта нема довољан број пошиљака за отпрему у директном
закључку, па се поштанске пошиљке отпремају у закључку за изменичну
пошту друге државе која их заједно са својим пошиљкама отпрема у
одредишну државу,
- затворени транзит – превоз затворених врећа са поштанским пошиљкама
једне иностране поште за другу инострану пошту,
- превоз поштанских пошиљака у поступку транзита од полазног до
одредишног царинског органа;
7. Поштански закључак - једнократно отпремање поштанских пошиљки у
врећама, посудама, контејнерима, палетама и слично, за које се попуњавају
прописане поштанске исправе. Закључак може бити сачињен од једне или
више врећа са поштанским пошиљкама и може садржавати писмоносне,
пакетске и ЕМС пошиљке;
8. Списак размене – прописана исправа коју за писмоносне, пакетске и ЕМС
закључке попуњава и подноси царинском органу надлежна изменична пошта,
односно пошта царињења и који се прилаже уз закључак;
9. CONSIGMENT пошиљке (груписање пошиљака) – приспеће или отпрема
већег броја поштанских пошиљака упућених од једног пошиљаоца, за једног
или више примаоца;
10. Поштанске пошиљке су:
- писмоносне пошиљке – пошиљке које се увозе, извозе или провозе у
затвореним врећама, омотима, посудама или контејнерима,
- пакети – пошиљке које се увозе, извозе или провозе као појединачне пошиљке
или више пакета у затвореним врећама, посудама, контејнерима, палетама или
запаковани на неки други начин;

11. ЕМS (еxpress mail service) пошиљка – хитна пошиљка за коју пошиљалац
добија потврду о пријему, а уручује се уз потпис примаоца;
12. Поштанско-царинска пријава – прописана исправа у коју се уносе подаци о
поштанским пошиљкама, а коју надлежна пошта царињења подноси
царинском органу при подношењу пошиљака из иностанства на царински
преглед;
13. Увозна поштанско царинска декларација (УПЦД) - декларација којом се у
скраћеном поступку врши обрачун царинског дуга за поштанске пошиљке које
физичко лице у Републици Србији прима из иностранства;
14. Поштанско-царинска пропратница- прописана исправа коју за пакетске и EMС
закључке попуњава и подноси царинском органу Изменична пошта односно
Пошта царињења, и која се прилаже уз закључак којим се пакет отпрема;
15. CN22 – царинска декларација коју, као међународни поштански образац у
облику налепнице, попуњава пошиљалац за писмоносне и ЕМС пошиљке у
укупној вредности до 300 ДТС;
16. ДТС – новчана јединица у коју све земље прерачунавају означене вредности
националне валуте на поштанским пошиљкама у међународном саобраћају;
17. CN23 - царинска декларација коју, као међународни поштански образац,
попуњава пошиљалац поштанске пошиљке која садржи царинску робу и на
основу које се поштанске пошиљке у увозу и извозу стављају у одговарајући
царински поступак, где је то применљиво;
18. CN24 – међународни поштански образац на којем надлежни јавни поштански
оператер саставља записник о неисправности ако се утврде одређене
неправилности у вези са поштанским пошиљкама;
19. CN13 – записник као обавештење о заплени пошиљке;
20. CP71 – спроводница;
21. CP72 – царинска декларација/спроводница;
22. CP78 – Одјава о неисправности за пакете у изменичној пошти када се
разликује тежина пакета
2. УВОЗ ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА
Поштанске пошиљке из иностранства пристижу и за иностранство се отпремају у
директним и провозним (транзитним) закључцима.
Примопредаја поштанских пошиљака између стране и домаће поште врши се под
царинским надзором и контролом.
Просторије за преглед и царињење поштанских пошиљака обезбеђује Пошта
царињења.

2.1. Пријављивање поштанских пошиљака улазном граничном царинском органу
Поштанске пакете који су преузети од стране поште домаћа пошта пријављује
граничном царинском органу на основу копије или преписа Списка размене стране
поште, а вреће са писмоносним и ЕМС пошиљкама пријављује граничном царинском
органу усмено.
Уколико се поштанске пошиљке превозе из иностранства у затвореним
(пломбираним) поштанским возилима, оне се не пријављују граничном царинском
органу, већ се копија или препис Списка размене стране поште подноси царинском
органу надлежном према седишту изменичне поште којој су пошиљке упућене.
Овлашћени царински службеник сравњује број поштанских пакета, односно врећа
са поштанским пакетима са подацима из копије или преписа Списка размене стране
поште, оверава копије, односно препис Списка размене стављањем печата и један
примерак те копије, односно тог преписа задржава.
Пошта која је преузела пакетске закључке од стране поште упућује их изменичној
пошти. За пакетске закључке преузете од стране поште, пошта која их је преузела
сачињава поштанско-царинску пропратницу, у четири примерка. Гранични царински
орган оверава сва четири примерка поштанско-царинске пропратнице, први примерак
задржава, а три примерка враћа пошти која је примила пакетске закључке од стране
поште. Пошта која је преузела пакетске закључке од стране поште задржава један
примерак поштанско-царинске пропратнице, а два примерка, са пакетским закључком,
отпрема изменичној пошти на коју пакетски закључак гласи. По приспећу пакетских
закључака у изменичну пошту, царински орган надлежан према седишту изменичне
поште у коју су упућени пакетски закључци оверава два примерка поштанско-царинске
пропратнице, један примерак задржава а други враћа изменичној пошти. Према
претходно утврђеној динамици, царински орган при изменичној пошти доставља своје
оверене примерке ПЦП граничном царинском органу као потврду пријема.
Улазни (полазни) гранични царински орган приоритетно обавља царински преглед
над превозним средством којим се превозе поштанске пошиљке и поступак спроводи
брзо.
2.2. Поступак у случају неисправности преузетих закључака
Ако се приликом преузимања закључака од иностране поште констатује да су
вреће или поједини пакети оштећени или неисправни, сачињава се Записник о
неисправности или се неправилност констатује на Списку размене. Записник или
забелешка на Списку размене треба бити оверена и од улазног граничног царинског
органа који задржава и један примерак записника уз Списак размене.
Оштећена врећа или пакет се стављају у нову врећу која се пломбира и, уз
примерак Записника о неисправности вреће, отпрема надлежној изменичној пошти која
ће оштећену врећу отворити и извршити проверу садржине.
Ако се приликом преузимања иностраних закључака констатује мањак или вишак
врећа или пакета, пошта која преузима закључак комисијски уноси исправке у Списак
размене и утврђени мањак или вишак врећа или пакета пријављује царинском органу.
3. ПОСТУПАК У ИЗМЕНИЧНОЈ ПОШТИ

3.1. Преузимање поштанских закључака и пошиљака
Преузимање поштанских закључака у надлежној изменичној пошти се обавља
комисијски, под царинским надзором. Комисија се састоји од једног поштанског радника
и једног царинског службеника. Изузетно, по одобрењу царинског органа при надлежној

изменичној пошти, комисија се може састојати и од више поштанских радника и/или
царинских службеника.
Током преузимања одређеног закључка, поштански радник дужан је да, под
царинским надзором, провери исправност закључка, врећа и њихово затварање (узице,
пломбе, натписе), као и да упореди податке о пореклу и одредишту поштанских врећа
уписаних у Списку размене са подацима назначеним на врећним називницама.
3.2. Одвајање пошиљака у изменичној пошти
3.2.1. Писмоносне пошиљке
У изменичној пошти под царинским надзором отварају се поштанске вреће, након
чега се одвајају писмоносне пошиљке које садрже или за које се претпоставља да садрже
робу која подлеже царинском прегледу.
Ако се при отварању писмоносних врећа утврди да је пошиљка која садржи ову
робу видно оштећена, односно да је садржај недоступан, изменична пошта ће за пошиљку
сачинити Записник о неисправности на обрасцу CN 24 (Акта Светског поштанског савеза
- Пекинг 1999, Берн 2009.), који потписују радник поште и овлашћени царински
службеник. Један примерак записника задржава царински орган.
Писмоносне пошиљке које садрже или за које се претпоставља да садрже робу која
подлеже царинском прегледу из изменичне поште отпремају се надлежним поштама
царињења.
Распоређене писмоносне пошиљке отпремају се надлежним поштама царињења, у
закључцима, након прегледа од стране других надлежних органа.
Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу, односно за које се, у
тренутку када су унете у царинско подручје Републике Србије, сматра да су декларисане
за стављање у слободан промет, из изменичне поште отпремају се одредишним поштама
ради уручења примаоцима.
3.2.2. Пакетске пошиљке
Изменична пошта раздваја поштанске пакете приспеле из иностранства према
надлежним поштама царињења.
Сортирани поштански пакети отпремају се поштама царињења након прегледа од
стране других надлежних органа.
За сваки пакетски закључак изменична пошта сачињава поштанско-царинску
пропратницу, у четири примерка, које оверава царински орган и који задржава први
примерак, а преостала три примерка враћа изменичној пошти, која задржава један
примерак а два примерка отпрема надлежној пошти царињења на коју закључак гласи.
На исти начин се поступа и ако изменична пошта отпрема поштанске пакете
другој изменичној пошти у земљи.
3.2.3. Поступање са оштећеним пошиљкама
У случају приспећа видно оштећене или неисправне пошиљке, изменична пошта у
присуству царинског службеника сачињава записник о неисправности на обрасцу CN 24.
Записник се саставља у пет примерака, потписује га и оверава радник поште и царински
службеник. По један примерак записника задржавају надлежна изменична пошта и
царински орган, два примерка се прилажу и отпремају уз пошиљку, а један примерак
(преведен на енглески или француски језик) надлежна изменична пошта доставља страној
изменичној пошти уз Одјаву о неисправности (CN 43).

3.3. Поштанске пошиљке у увозу које не подлежу царинском прегледу
Сходно одредби члана 190. став 1. тачка 1. под (1) Уредбе, за следеће поштанске
пошиљке сматра се да су пријављене царинском органу за стављање у слободан промет у
тренутку уноса у царинско подручје:
- писмоносне пошиљке, искључиво с личним порукама,
- брајева писма (секограм),
- штампане ствари које не подлеже плаћању увозних дажбина, и
- све друге поштанске пошиљке (писмоносне и пакетне пошиљке) за које у складу са
прописима из путничког, пограничног и поштанског саобраћаја, не постоји обавеза
допремања царинарници.
Наведене одредбе не примењују се:
1) на пошиљке које садрже робу комерцијалне природе чија укупна вредност прелази 25
евра у динарској противвредности,
2) на пошиљке које садрже робу комерцијалне природе, које чине део редовног низа
сличних радњи,
3) ако је поднета декларација у писменом облику, усмено или употребом електронске
размене података, или
4) ако пошиљка садржи робу за коју се захтева повраћај увозних дажбина или за робу
која је предмет ограничења, забрана или других посебних формалности.
4. ПОСТУПАК У ПОШТИ ЦАРИЊЕЊА

4.1. Преузимање закључака поштанских пошиљака
Закључци с поштанским пошиљкама које подлежу царинском прегледу, упућени
из надлежне изменичне поште, преузимају се у надлежној пошти царињења, под
царинским надзором.
Закључке са писмоносним пошиљкама који садрже робу преузима пошта
царињења на начин прописан поштанским прописима, под царинским надзором.
Преузимање и отварање приспелих закључака врши комисија која се састоји од једног
поштанског и једног царинског службеника. Изузетно, комисија се, по одобрењу
царинске испоставе, може састојати и од више поштанских радника и/или царинских
службеника.
Ако се приликом преузимања закључка установи видљиво спољно оштећење
пошиљке и ако се код писама са означеном вредношћу установи разлика између утврђене
и означене масе, сачињава се Записник CN24 у четири примерка. У Поштанско-царинској
пријави, у колони „Напомена“, уноси се забелешка „записник“, о чему пошта царињења
обавештава изменичну пошту Одјавом о неисправности P61.
4.2. Овера поштанско-царинске пропратнице
За приспели пакетски закључак царински орган оверава оба примерка поштанскоцаринске пропратнице и исту заводи у Контролник за поштанске пошиљке у увозу. Један
примерак задржава а други враћа пошти царињења. Ради своје евиденције, царински
орган у пошти царињења по раније утврђеној динамици, доставља своје примерке ПЦП
царинском органу при изменичној пошти.
Ако је закључак примљен без поштанско-царинске пропратнице, пошта царињења
попуњава налазну-поштанско-царинску пропратницу, у четири примерка. Царински
орган оверава сва четири примерка налазне поштанско-царинске пропратнице и први
примерак задржава, а три примерка предаје пошти царињења. Пошта царињења два

примерка те пропратнице отпрема изменичној пошти од које је пакетски закључак
приспео.
4.3. Подношење поштанских пошиљки царинском органу при пошти царињења
Ако се приликом преузимања пакетских закључака у пошти царињења утврди да
се подаци из поштанско-царинске пропратнице не слажу са стварним стањем, пошта
царињења саставља записник, у четири примерка, који потписују радник поште и
овлашћени царински службеник. Један примерак записника доставља се царинском
органу надлежном према седишту изменичне поште од које пакетски закључак потиче,
други примерак се предаје пошти царињења, трећи се доставља изменичној пошти од које
пакетски закључак потиче, а четврти задржава царински орган.
Одмах по приспећу у пошту царињења, овлашћени царински службеник одваја
писмоносне пошиљке које подлежу царинском прегледу од пошиљака које не подлежу
том прегледу, а које нису одвојене у изменичној пошти. На пошиљке које не подлежу
царинском прегледу радник поште ставља налепницу "Не подлеже царинском прегледу"
и отпрема их према одредишним поштама ради уручења.
4.4. Поштанско-царинска пријава
Поштанске пошиљке које подлежу царинском прегледу надлежна пошта
царињења пријављује царинском органу при тој пошти на основу поштанско-царинске
пријаве, коју предаје том органу заједно са пошиљком. Уз поштанско царинску пријаву
прилажу се исправе које прате поштанску пошиљку (спроводнице, декларације,
сертификати, одобрења и др.).
У поштанско-царинску пријаву не уписују се поштанске пошиљке које не подлежу
царинском прегледу, као ни подаци о пошиљкама које је, према територијалној
надлежности, требало упутити другој пошти царињења. Пошиљке које, према
територијалној надлежности, припадају некој другој пошти царињења, враћају се
закључком изменичној пошти од које су пристигле ради упућивања надлежној пошти
царињења (пакети који припадају некој другој пошти царињења не уписују се у
Поштанско-царинску пријаву, већ се враћају изменичној пошти уз сачињавање
поштанско-царинске пропратнице).
Подаци о маси поштанске пошиљке уписују се у поштанско-царинску пријаву на
основу исправа које прате пошиљку или мерења у надлежној пошти царињења.
Поштанско-царинска пријава се, по правилу, попуњава посебно за писмоносне
пошиљке, а посебно за пакете. Ако се на једној поштанско-царинској пријави уписују
подаци за обе врсте пошиљки, тада се у заглављу поштанско-царинске пријаве мора
уписати напомена: ''Пакети и писмоносне пошиљке''. Уз сагласност царинског органа,
поштанско-царинска пријава за ЕМС, приоритетне и авионске пошиљке може се водити
посебно.
Поштанско-царинска пријава евидентира се у Контролник за поштанске пошиљке
у увозу.
Уколико су у поштанско-царинску пријаву уписане пошиљке које територијално
припадају другој пошти царињења, такве пошиљке се отпремају изменичној пошти уз
попуњену Поштанско-царинску пропратницу. У том случају, Поштанско-царинска
пријава се раздужује бројем Поштанско-царинске пропратнице. Уз Поштанско-царинску
пропратницу прилажу се исправе које прате поштанске пошиљке (спроводница и др.).
4.5. Преглед

Отварање и преглед поштанских пошиљака обављају комисијски надлежна пошта
царињења и царински орган. Радник надлежне поште царињења отвара поштанску
пошиљку у присуству царинског службеника који обавља царински преглед, односно
царинску проверу пошиљке и поднете царинске декларације.
Уколико царински службеник захтева, поштанска пошиљка се пре отварања мора
поново извагати и утврђена маса упоредити са подацима из Поштанско-царинске пријаве.
После тога, радник поште пажљиво отвара пошиљку, вади поједине делове садржине и
подноси их на увид царинском службенику.
Царинском прегледу поштанске пошиљке може да присуствује и прималац
пошиљке или његов овлашћени заступник.
Ако се приликом прегледа утврди да је садржина пошиљке покварена, оштећена,
уништена или на други начин постала неупотребљива, саставља се записник, који
потписују радник поште и овлашћени царински службеник. Записник се саставља у
четири примерка, и то за све врсте пошиљки на Обрасцу CN -24. Један примерак
записника задржава царински орган и прилаже уз Поштанско-царинску пријаву и
спецификацију, на коју се уноси одговарајућа забелешка о утврђеном стању садржине
пошиљке.
4.6. Пријављивање поштанских пошиљака које примају физичка лица

За поштанску пошиљку коју из иностранства прима физичко лице у Републици
Србији подноси се увозна Поштанско-царинска декларација за физичко лице или се
подноси ЈЦИ.
Поштанско-царинска декларација за физичко лице се подноси у случајевима када
су испуњени услови за примену јединствене царинске стопе. ЈЦИ се подноси и попуњава
у складу са Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања
декларације и других образаца у царинском поступку (''Службени гласник РС'', бр. 29/10,
... и 12/13), те се по истој поступа као и по другим ЈЦИ по којима је роба стављена у
одговарајући царински поступак.
Запослени у пошти царињења отвара пошиљку коју подноси на преглед
царинском службенику. Царинском прегледу може присуствовати и прималац пошиљке,
односно лице које он овласти. Поштански радник пажљиво отвара пошиљку, вади
садржину или поједине делове садржине и подноси их на увид царинском службенику.
Након што царински службеник узме потребне податке за царињење робе, запослени у
пошти враћа садржину пошиљке у њен омот, пошиљку пакује и обезбеђује тако да се без
видне повреде омота не може доћи до садржине пошиљке.
У зависности од садржине пошиљке царински службеник одлучује да ли ће
пошиљку ослободити плаћања увозних дажбина, при чему ће се придржавати одредаба
Царинског закона и Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају
увозне дажбине („Сл. Гласник РС“ број 48/2010 и 74/2011) или ће на исту обрачунати
увозне дажбине. На пошиљку која је ослобођена плаћања увозних дажбина поштански
радник ставља налепницу „Ослобођено од плаћања царине“. Ако је у питању пакет, иста
налепница се ставља и на спроводницу CP71. У Поштанско-царинској пријави односна
пошиљка се раздужује законским основом ослобођења.
Уколико се приликом прегледа пошиљке утврди да прималац треба да докаже да
испуњава услове за увоз робе, или уколико постоји неки недостатак због кога није могуће
окончати поступак са пошиљком при прегледу робе, царински орган, преко поште
царињења, позива примаоца да у року од 8 дана од дана пријема позива, поднесе
потребне доказе за окончање поступка са пошиљком. У позиву се назначава да ће
пошиљка бити враћена у иностранство, уколико се прималац у остављеном року не
одазове позиву, а свакако у року од 30 дана.

4.6.1. Поштанско царинска декларација за физичко лице
Обрачун увозних дажбина врши се у тзв. скраћеном поступку, на Увозној
поштанско-царинској декларацији (УПЦД) у коју се уписују подаци о примаоцу, броју
поштанско-царинске пријаве и броју пошиљке, маса пошиљке, трговачки назив робе,
вредност робе, врста дажбине која се обрачунава, основица за обрачун дажбина
(царинска, акцизна, пореска), стопе увозних дажбина, појединачни износи дажбина и
такси, и укупан царински дуг. Царински орган утврђује царинску вредност садржаја
пошиљке на коју се обрачунава царински дуг. Обрачун царинског дуга се врши сходно
члану 107. Царинског закона и чл. 247. Уредбе, применом јединствене стопе царине од
10%, до вредности пошиљке од 3.000,00 евра у динарској противвредности. Изузетно,
прималац пошиљке може да захтева да се роба царини према стопи која је прописана у
царинској тарифи. За пошиљку вредности преко 3.000,00 евра, царинској испостави се
подноси јединствена царинска исправа (ЈЦИ) и царињење се окончава у редовном
царинском поступку. ЈЦИ се подноси и за пошиљке које су ослобођене плаћања увозних
дажбина уколико је прописано да се за односну робу забелешка о ослобођењу ставља на
ЈЦИ. Односна пошиљка се у Поштанско-царинској пријави раздужује бројем УПЦД,
односно бројем ЈЦИ уколико је за робу поднета таква декларација, на пошиљку се ставља
налепница „Оцарињено“.
Увозна Поштанско-царинска декларација за физичко лице попуњава се у сету од
три примерка, од којих прва два примерка са приложеним исправама задржава царински
орган, а трећи примерак, са налозима за плаћање царинског дуга предаје пошти
царињења, која га прилаже уз пошиљку. Пошта је одговорна за исправност и садржај
пошиљке до уручења примаоцу. По наплати обрачунатог износа царинског дуга
поштански радник ће примаоцу уручити пошиљку са декларацијом (пошта је дужна да
износ наплаћеног царинског дуга уплати на прописани рачун царинског органа у року од
24 сата по извршеној наплати).
4.6.2. Приговор
Прималац може поднети приговор на налаз царинског органа у погледу врсте,
квалитета, количине и вредности робе. Ако прималац поштанске пошиљке изјави да
подноси приговор, пошта ће неотворену пошиљку вратити пошти царињења заједно са
УПЦД, спроводницом и приговором примаоца. Поступак изјављивања приговора и
доношења одлуке по истом регулисан је одредбама члана 195. Уредбе и чл. 96. Царинског
закона. Пошта царињења задржава пошиљку до правноснажности, односно извршности
одлуке царинског органа по приговору, осим у случају ако је међународним уговором
другачије одређено.
4.6.3. Пошиљке за које се не захтева доказ о пореклу (Изузећа од доказивања
порекла за физичка лица)
Изузећа од доказивања порекла за физичка лица дефинисана су чланом 27.
Протокола о пореклу робе следећих споразума: Споразума о измени и приступању
Споразуму о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 („Сл. гласник РСМеђународни уговори“, бр.88/07), Прелазног споразума о трговини и трговинским
питањима између Европске заједнице, са једне стране и Републике Србије, са друге
стране („Сл. гласник РС-Међународни уговори“ бр.83/08), Споразума о слободној
трговини између Републике Србије и Републике Турске („Сл. гласник РС-Међународни
уговори“ бр.105/09) и Споразума о слободној трговини између Републике Србије и
држава ЕФТА („Сл. гласник РС-Међународни уговори“ бр.6/10).
Сходно наведеном члану Протокола о пореклу робе, производи које приватна лица
у малим пакетима шаљу приватним лицима, признају се као производи са пореклом, па се

за исте не захтева подношење доказа о пореклу, под условом да се такви производи не
увозе за трговачке сврхе, и да су декларисани као производи који испуњавају услове из
Протокола о пореклу робе, и кад нема сумње у истинитост такве изјаве. У случају
производа послатих поштом, таква изјава може се дати на царинској декларацији CN22/
CN23 или на листу хартије који се прилаже том документу.
Појединачни увоз који се искључиво састоји од производа за личну употребу
примаоца или њихових породица не сматра се увозом трговачке природе ако је из
природе и количине производа очигледно да нису намењени за комерцијалну употребу.
Укупна вредност тих производа не може прелазити 500 евра у случају малих
пакета.
4.7. Поступање са пошиљкама (писмоносним и пакетним) чији су
примаоци правна лица
Када поштанску пошиљку из иностранства прима правно лице у Републици
Србији, уз царинску декларацију CN 22 или CN 23 и Поштанско-царинску пријаву, у
складу са чланом 190. став 4. Уредбе, подноси се ЈЦИ за захтевани царински поступак у
који се роба ставља.
Изузетно, царински орган може одобрити спровођење поступка подношењем
Изјаве декларанта, нпр. за рекламни материјал и узорке који испуњавају услове
прописане одредбом члана 26. Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не
плаћају увозне дажбине. Изјава се подноси у два примерка од којих један примерак
задржава царинска испостава, а други подносилац.
4.7.1. Подношење јединствене царинске исправе
За стављање поштанске пошиљке у захтевани царински поступак подноси се ЈЦИ
у случајевима кад се за физичка лица не може спровести поступак по УПЦД као и за
спровођење поступка кад су примаоци правна лица.
ЈЦИ подноси прималац робе (декларант) или његов овлашћени заступник који
испуњава услове за обављање послова заступања у царинском поступку. ЈЦИ за
стављање робе у слободан промет односно за стављање у неки други царински поступак
попуњава се на начин прописан одредбама члана 12. Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку.
ЈЦИ мора бити потписана, мора садржати све податке и морају бити приложене
све исправе, потребне за примену прописа везаних за царински поступак за који је роба
декларисана.
Поступак по декларацији се одвија (контрола декларације, узимање узорака,
записник о измени података, приговор декларанта на налаз царинског органа и др.) и
окончава према одредбама Царинског закона и Уредбе, као и према објашњењу Управе
царина број 148-03-030-02-65/2011 од 03.06.2011. године.
4.8. Поступање са робом за коју су прописани посебни услови
Уколико се приликом царинског прегледа утврди да поштанска пошиљка садржи
робу за чије пуштање у захтевани царински поступак су прописани посебни услови (нпр.
дозволе, ветеринарска или санитарна провера, провера квалитета и др.) или се утврди да
је за за пуштање робе потребно испунити неке друге услове (нпр. услови за примену неке
од царинских повластица) царински орган ће спровести захтевани царински поступак и
пустити робу декларанту само ако су испуњени сви прописани услови. У супротном,
пошиљка ће бити задржана у пошти царињења до испуњења услова за окончање

захтеваног поступка, у ком случају ће на поштанско царинску пријаву и на омот
пошиљке царински службеник ставити забелешку о разлозима задржавања.
Уколико прималац пошиљке не испуни услове за увоз предметне робе, пошиљка
ће бити враћена у иностранство.
4.9. Поступање са робом чији је увоз забрањен
Ако се приликом прегледа робе утврди да пошиљка садржи робу чији је увоз
забрањен, царинска испостава ће донети решење којим ће у складу са чл. 100. Царинског
закона, наложити пошти царињења да се та роба врати у иностранство у року који не
може бити дужи од осам дана од пријама решења, уз напомену да ће роба бити одузета
ако у наведеном року не буде враћена у иностранство. Пошта царињења ове пошиљке
враћа у иностранство преко Изменичне поште уз сачињавање Поштанско-царинске
пропратнице, на основу које се пошиљка раздужује у Поштанско-царинској пријави.
Ако се приликом прегледа робе утврди да пошиљка садржи опојне дроге,
психотропне материје, радиоактивне материје, експлозивне, запаљиве или остале опасне
предмете, за које нису испуњени услови за увоз, пошта царињења ће такву пошиљку
искључити из поступка и предати је царинском органу на даље поступање. О томе се
сачињава записник, који потписују запослени радник поште царињења и царински
службеник.
4.10. Поступање са сакривеном робом
Уколико се у току царинског прегледа утврди да пошиљка садржи скривену робу,
односно да је роба или део робе запакован на начин који очито указује на намеру
избегавања плаћање царинског дуга, царински орган ће о томе саставити записник у три
примерка, који потписују царински службеник и радник надлежне поште царињења. Два
примерка записника, заједно са скривеном робом на коју се односи записник, остаје код
надлежног царинског органа ради даљег поступања, а трећи примерак задржава пошта
царињења и у напомени поштанско-царинске пријаве ставља забелешку. Преостали део
пошиљке пошта царињења ће упаковати и наставити поступак царињења.
Даље поступање са скривеном робом за коју је сачињен записник зависи од
квалификације прекршаја
4.11. Предаја пошиљке другом надлежном органу
У случају када неки надлежни орган (орган унутрашњих послова, суд, инспекција
или било који други надлежни орган) поднесе захтев за предају неоцарињене пошиљке, а
ради спровођења одговарајућег поступка, пошта царињења сачињава Записник на
обрасцу CN 13 - Обавештење о заплени пошиљке, који потписују царински службеник,
радник поште царињења и радник другог надлежног органа.
Када пошти царињења од одредишне поште приспе враћена (неуручена)
оцарињења пошиљка са решењем надлежног органа (нпр. надлежог истражног органа),
пошта царињења такву пошиљку предаје том органу, уз потврду о пријему на Записнику
CN 13. Решење надлежног органа, заједно са једним примерком записника и поштанскоцаринском декларацијом за физичко лице и налозима за плаћање царинског дуга или ЈЦИ
по којем је пошиљка оцарињена (у зависности од ситуације), пошта царињења предаје
царинском органу код којег је пошиљка била оцарињена.
4.12. Рокови за спровођење царинског поступка

Царински поступак с поштанским пошиљкама треба бити завршен најкасније у
року од четири дана од дана њиховог подношења царинском органу, осим ако не постоје
други оправдани разлози или сметње због којих се у том року не може спровести
поступак (нпр. недостаје потребна документација, декларант позван на доставу исте и
др.).
Царински поступак са ЕМС и хитним пошиљкама, пошиљкама које садрже живе
животиње, лакокварљиву робу и лекове завршава се у року од пет радних сати од када су
наведене пошиљке поднете царинском органу, а за приоритетне/авионске пошиљке треба
бити завршен у року од 24 часа од њиховог подношења царинском органу, осим ако не
постоје други оправдани разлози или сметње услед којих се у том року не може
спровести поступак.
4.13. Затварање пошиљака
Након обављеног царинског прегледа поштанске пошиљке, радник надлежне
поште царињења враћа садржај пошиљке у омот и пакује га на начин да се до садржаја
пошиљке не може доћи без видљивог оштећења омота, а у складу са општим и посебним
одредбама о паковању и затварању појединих врста пошиљки у међународном промету.
Након затварања поштанске пошиљке, надлежна пошта царињења на омот
пошиљке ставља ознаку "Оцарињено", односно налепницу "Ослобођено од плаћања
царине", у зависности од конкретног случаја.
Након обављеног царинског прегледа и затварања поштанске пошиљке, пошиљка
се поновно мери и утврђена маса се означава на омоту пошиљке.
4.14. Раздуживање поштанско царинске пријаве
Поштанско-царинску пријаву, у зависности од ситуације, царински орган
раздужује:
а) бројем односне поштанско-царинске декларације за физичка лица,
б) бројем ЈЦИ за стављање робе у захтевани царински поступак,
ц) бројем Изјаве,
д) и другим документом (нпр. списком размене, записником, поштанскоцаринском пропратницом), како је то, у појединим случајевима, прописано овим
Објашњењем.
Када се царини поштанска пошиљка која садржи робу која испуњава услове за
ослобођање од плаћања царине, а за пошиљку није прописано подношење царинске
декларације, Поштанско-царинска пријава раздужује се уношењем (у рубрику напомена)
забелешке: ''Ослобођено од плаћања царине", уз навођење одговарајуће законске одредбе
на основу које је пошиљка ослобођена од плаћања царине.
4.15. Поступање са неурученим пошиљкама
У случају када се поштанска пошиљка не може уручити примаоцу, као и у
случају у којем прималац одбије пријем пошиљке, а не ради се о изјављивању неслагања
са налазом царинског органа, пошиљка ће се, као неуручена, са пратећом
документацијом, вратити надлежној пошти царињења.
Надлежна пошта царињења неуручену пошиљку враћену од одредишне поште,
након што је измери подноси уз попис царинском органу код којег је била оцарињена на
поновни преглед. Ако царински орган у поновном прегледу утврди да је садржина

пошиљке непромењена, пошиљка ће се одмах, а најкасније у року од 48 сати вратити
пошиљаоцу у иностранство.
За закључке који садрже наведене пошиљке сачињава се Поштанско-царинска
пропратница, у четири примерка. По један примерак Поштанско-царинске пропратнице
задржавју пошта царињења и царински орган, а друга два се отпремају у закључку
изменичној пошти.
Поштанско-царинску пријаву царински орган ће раздужити бројем Поштанскоцаринске пропратнице.
Примерак враћене Поштанско-царинске декларације за физичко лице или ЈЦИ
(зависно до ситуације), са приложеним исправама, царински орган задржава, а на
Поштанско-царинској пријави потврђује пријем враћених исправа и уноси одговарајућу
напомену. На основу враћене Поштанско-царинске декларације за физичко лице, са
пратећом документацијом, и доказа о враћању поштанске пошиљке у иностранство као
неуручене, царински орган ће раздужити износ обрачунатог царинског дуга по
конкретној Поштанско-царинској декларацији за физичко лице. За поштанске пошиљке
које су враћене у иностранство као неуручене, а за које је царински поступак био
спроведен по ЈЦИ, о поврату или одустајању од наплате царинског дуга решава се у
редовном управном царинском поступку.
За неуручену оцарињену пошиљку која се враћа пошти царињења, а са којом не
приспе Поштанско-царинска декларација за физичко лице или ЈЦИ, пошта царињења
сачињава Одјаву о неисправности одредишној пошти. Пошта царињења царинском
органу подноси изјаву, у којој наводи све релевантне податке потребне за раздужење
неуручене оцарињене пошиљке у Поштанско-царинској пријави и за поступање у погледу
обрачунатог царинског дуга. У наведеном случају, царински орган раздужење врши на
основу своје евиденције и доказа да је пошиљка враћена у иностранство.
Ако се при царинском прегледу утврди да је садржина пошиљке потпуно
неупотребљива сачињава се записник CN24 и Записник о уништењу у три примерка.
Записник о уништењу потписују поштански радници и царински службеник. У
Поштанско-царинској пријави, у колони „напомена“, за конкретну пошиљку ставља се
одговарајућа забелешка. Ако се утврди да је садржина пошиљке делимично
неупотребљива, пошта царињења сачињава Записник CN24 у четири примерка, потписују
га поштански радници и царински службеник. Преостали, употребљиви, део садржине
пошиљке се уз два примерка наведеног записника отпрема примаоцу. У колони
„напомена“ Поштанско-царинске пријаве, за односну пошиљку се ставља одговарајућа
забелешка
Неуручена поштанска пошиљка коју би требало вратити у иностранство, а за коју
је пошиљалац ставио напомену да се у случају неуручења одриче пошиљке, уступа се
царинском органу на даље поступање, са пратећом документацијом. На исти начин се
поступа и са неурученом пошиљком која се не може вратити у иностранство јер се не
може утврдити земља порекла. Пошта царињења, уз наведене пошиљке, царинском
органу предаје и писану изјаву о разлозима предаје пошиљке.
4.16. Окончање поступка
По извршеном царинском прегледу окончава се поступак са пошиљкама у
царинској испостави, а пошта царињења отпрема оцарињене пошиљке заједно са
припадајућом докумантацијом, одредишним поштама.

5. – ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК СА ПОШТАНСКИМ ПОШИЉКАМА КОЈЕ
СЕ ОТПРЕМАЈУ У ИНОСТРАНСТВО

5.1. Поступак у пошти царињења
Поштанске пошиљке намењене извозу, односно које се отпремају у иностранство,
а за које постоји обавеза подношења царинском органу, могу се предати било којој
организационој јединици поштанске мреже (у даљем тексту пријемна пошта) или
директно пошти царињења. Поштанске пошиљке које подлежу царинском прегледу
примају се у пошти отворене и могу се примити само као регистроване. Приликом
пријема истих, поштански службеник проверава да ли су пошиљке припремљене у складу
са прописима којима је регулисан пријем пошиљака у иностранство, као и да ли
испуњавају услове за увоз у поједине одредишне државе. Уколико ови услови нису
испуњени, у складу са поштанским прописима пошиљка се враћа пошиљаоцу.
Пријемна пошта, у циљу спровођења царинског поступка, примљене пошиљке
отпрема надлежној пошти царињења, при чему на пошиљку ставља обележје „подлеже
царинском прегледу“.
Поштанске пошиљке које предају правна лица уз ЈЦИ, ради спровођења
царинског поступка, примају се искључиво у поштама царињења.
Поштанске пошиљке са робом која је извозно оцарињена, могу се уз ЈЦИ предати
било којој пошти ради отпреме у иностранство.
Царинском органу се не подносе пошиљке којима недостаје одређена исправа.
Уколико се утврди да је таква пошиљка приспела у царинску испоставу, у року од три
дана од дана пријема враћа се пријемној пошти.
5.1.1. Пошиљке које у извозу не подлежу царинском прегледу
Сходно одредби члана 190. став 1. тачка 2. Уредбе за поштанске пошиљке се
сматра да су пријављене царинском органу за извоз, у тренутку када их прихвате
поштански оператори, у случају пошиљки писмом и пакетом. То могу бити:
- писмоносне пошиљке, искључиво с личним порукама,
- брајева писма (секограм),
- штампане ствари које не подлеже плаћању дажбина, и
- све друге поштанске пошиљке (писмоносне и пакетне пошиљке) за које у складу са
прописима из путничког, пограничног и поштанског саобраћаја, не постоји обавеза
допремања царинарници.
Ове пошиљке се из пријемне поште не отпремају пошти царињена ради царинског
прегледа у царинској испостави, већ се из пријемне поште отпремају надлежној
изменичној пошти и за њих се сматра да су биле показане царинској испостави, а
царинска пријава прихваћена и пуштање у поступак извоза одобрено у тренутку када су
пошиљке прихваћене у пријемној пошти.
Царински службеник у изменичној пошти, уколико сматра да одређену пошиљку
треба поднети на царински преглед, може да издвоји конкретну пошиљку и упути је у
пошту царињења, при чему поштански радник у изменичној пошти на исту ставља ознаку
„подлеже царинском прегледу“.
5.1.2. Подношење поштанских пошиљака царинској испостави
Поштанске пошиљке које подлежу царинском прегледу, а које испуњавају услове
за отпрему у иностранство, предате пријемној пошти или пошти царињења, радник
поште царињења подноси на царински преглед царинском службенику.
5.1.2.1. Поштанско царинске декларације CN22 и CN23

За поштанске пошиљке које подлежу царинском прегледу, приликом предаје
пријемној пошти или пошти царињења, пошиљалац (правно или физичко лице) мора да
попуни царинске декларације CN22 (за писмоносне и EMS) и/или CN23, за које
потврђује тачност података потписом у одређеној рубрици. За извоз робе у поштанским
пошиљкама, пошиљалац (предузетник или правно лице) попуњава декларацију CP72.
Сматра се да су поштанске пошиљке декларисане за извоз у тренутку подношења
царинској испостави Поштанско царинске декларације CN22, CN23 и CP72, које
овлашћени царински службеник евидентира у одговарајуће контролнике.
Поступак усменог декларисања за извоз поштанских пошиљака које садрже робу
мањег економског значаја, у укупној вредности до 1000 евра за предузетнике и привредна
друштва (POST EXPORT), регулисан је Објашњењем Управе царина број 148-03-030-046/7/2011 од 07.11.2011. године.
5.1.2.2. Јединствена царинска исправа (ЈЦИ)
За робу за коју се захтева повраћај увозних дажбина или за робу која је предмет
ограничења, забрана или других посебних формалности, за пошиљке које садрже робу
комерцијалне природе чија укупна вредност прелази 25 евра у динарској противредности,
за пошиљке које садрже робу комерцијалне природе које чине део редовног низа сличних
радњи, за робу за коју је поднета декларација у писменом облику, усмено или употребом
електронске размене података, која се у поштанским пошиљкама отпрема у иностранство
подноси се царинском органу јединствена царинска исправа (ЈЦИ).
Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) подноси извозник робе (декларант) или
његов овлашћени заступник који испуњава услове за обављање послова заступања у
царинском поступку. ЈЦИ за стављање робе у поступак извоза попуњава се на начин
прописан одредбама члана 9. Правилника о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку.
Јединствена царинска исправа ЈЦИ мора бити потписана, мора садржати све
податке и морају бити приложене све исправе потребне за примену прописа који се
односе на захтевани поступак. Поступак по декларацији се одвија (контрола декларације,
записник о измени података и др.) и окончава према одредбама Царинског закона и
Уредбе.
5.1.2.3. Изјава
Уколико се у пошиљкама намењеним извозу налазе узорци неке робе, рекламни
материјал, предмети домаћих излагача на иностраном сајму, књиге и др., поступак са
истим се може окончати подношењем Изјаве. Изјава се подноси у два примерка од којих
један примерак задржава царинска испостава, а други подносилац.
5.1.3. Поступање са неисправним декларацијама
Када царинска испостава у поднетим декларацијама CN22, CN23, CP72 или ЈЦИ
утврди одређене недостатке или неправилности, исте ће вратити пошти царињења са
назнаком због чега су неисправне. Пошта царињења је дужна да отклони недостатке и
неправилности, сама или са подносиоцем декларације у пријемној пошти, и царинској
испостави подноси исправну декларацију. Уколико се подносилац не слаже са
примедбама царинског органа, царинска испостава поступа на начин на који се регулише
питање прихватања декларације која не испуњава услове за ту фазу царинског поступка.
Са неисправним декларацијама CP72, поступиће се у складу са одредбама
објашњења Управе царина број 148-03-030-04-6/7/2011 од 07.11.2011. године

Уколико се поступак извозног царињења одвија код царинске испоставе преко
овлашћеног заступника, подносиоца ЈЦИ, поступање са неисправном ЈЦИ се одвија
према одредбама Царинског закона.
5.1.4. Царински преглед пошиљке
Пошиљке које испуњавају услове за отпрему у иностранство, пошта царињења
подноси на преглед царинској испостави истог дана, водећи рачуна о првенству
подношења пошиљака. Предност при извозном царињењу имају писмоносне пошиљке и
писма са означеном вредношћу у односу на пакете. Предност при царињењу имају ЕМС
пошиљке, као и пошиљке које садрже лако кварљиву робу и лекове.
Запослени у пошти царињења отвара поштанску пошиљку коју подноси на
преглед и њен садржај ставља на увид овлашћеном царинском службенику. По
извршеном царинском прегледу, поштански службеник затвара пошиљку, са ње уклања
ознаку „Подлеже царинском прегледу“ и ставља ознаку „Оцарињено“. Овлашћени
царински службеник ставља свој потпис на спроводницу и оверава је царинским
печатом. По потреби оверава и пратеће фактуре.
Ако се при прегледу пошиљке утврди да се у пошиљци налази роба чији је извоз
забрањен, пошта царињена по налогу царинске испоставе пошиљку враћа пријемној
пошти уз Одјаву о неисправности (P-61), са забелешком „Забрањено за извоз“ .
Ако пошиљка садржи робу која се уступа надлежном органу, сачињава се
Записник о неисправности пошиљке (P-63). Преостали део пошиљке пошта царињења
враћа пријемној пошти уз Одјаву о неисправности (P-61), са наведеним разлозима
враћања.
5.1.5. Отпрема пошиљака из поште царињења у изменичну пошту
Поштанске пошиљке оцарињене за извоз пошта царињења усмерава у изменичну
пошту сачињавањем Поштанско-царинске пропратнице у четири примерка које оверава
царинска испостава. Први примерак задржава царинска испостава, а преостала три
предаје пошти царињења. Пошта царињења један примерак задржава за себе, а два
примерка прилаже уз карту закључка и отпрема изменичној пошти.
За оцарињене пошиљке које у извозу прати ЈЦИ у напомени Поштанско царинске
пропратнице уписује се број декларације. Уз Поштанско царинску пропратницу прилажу
се два примерка ЈЦИ, за сваку пошиљку која је оцарињена на овај начин.
5.1.6. Поступак са враћеним (ретоур) пошиљкама
Када у пошту царињења буде враћена пошиљка која је неуручена примаоцу у
земљи, ради враћања исте пошиљаоцу у иностранству, пошта царињења такву пошиљку
пријављује царинској испостави ради поновног прегледа исте. Уколико је предметна
пошиљка оцарињена у поступку увоза, царинској испостави се враћа и примерак УПЦД,
при чему се за наведене пошиљке врши раздужење у Поштанско царинској пријави и
поништава се УПЦД. Предметне пошиљке се упућују изменичној пошти ради отпреме у
иностранство уз Поштанско царинску пропратницу
5.2. Поступак у изменичној пошти
По приспећу закључка у изменичну пошту, царинска испостава при изменичној
пошти оверава оба примерка Поштанско царинске пропратнице, заводи исту у

Контролник поштанских пошиљака у извозу, један примерак задржава а други враћа
изменичној пошти. По претходно утврђеној динамици царински орган у изменичној
пошти потврђује пријем ПЦП пошти царињења.
Овлашћеном царинском службенику, који оверава Поштанско царинску
пропратницу, предају се оба примерка ЈЦИ. Овером Поштанско царинске пропратнице,
царински службеник потврђује да је за пакетски, "EМС" или "S" закључак преузео и
припадајућу документацију (ЈЦИ).
Уколико се догоди да у изменичну пошту пристигне поштанска пошиљка на чијем
омоту нема ознаке да је обављен царински преглед (нпр. нема ознаке „Оцарињено“), а
ради се о пошиљци која подлеже царинском прегледу, изменична пошта на такву
пошиљку ставља ознаку „Подлеже царинском прегледу“ и враћа пошиљку надлежној
пошти царињења Поштанско-царинском пропратницом.
Ако у изменичну пошту пристигне неисправна пошиљка за коју је завршен
поступак извозног царињења, а чија је садржина доступна, изменична пошта ће у
присуству царинског службеника сачинити записник CN24 и пошиљку препаковати. На
нови омот се преписују подаци са пошиљке, уписује нова утврђена маса и ознака
„Препаковано, комисијски отворити у присуству примаоца“. Пошиљка се после
затварања, са одјавом о неисправности и два примерка записника CN24 враћа надлежној
пошти царињења.
Ако у изменичну пошту стигне пошиљка која није уручена примаоцу у земљи, а
враћа се пошиљаоцу у иностранству (ретоур), без Поштанско царинске пропратнице,
изменична пошта такву пошиљку отпрема надлежној пошти царињења уз Одјаву о
неисправности.
5.2.1. Отпрема пошиљака из изменичне поште у иностранство
Све поштинске пошиљке намењене извозу које су приспеле из поште царињења,
изменична пошта отпрема иностраним поштама у прописаним закључцима.
Писмоносни, ЕМС и SV закључци се пријављују граничној царинској испостави
усмено. У случају да се писмоносни закључци до граничног прелаза превозе у
затвореним (пломбираним) поштанским возилима, пријављују се царинском органу
надлежном према седишту изменичне поште.
Пакетске пошиљке се отпремају у пакетским закључцима. Царинској испостави се
такве пошиљке пријављују предајом копије Списка размене и Поштанско царинске
пропратнице. У Поштанско царинску пропратницу се уписују све вреће и пакети ван
врећа. Царинска испостава при изменичној пошти оверава сва четири примерка
Поштанско царинске пропратнице. Први примерак задржава, преостала три враћа
изменичној пошти која задржава један примерак, а преостала два отпрема заједно са
закључком уз Списак размене, као прилог. Излазна, гранична, царинска испостава
оверава Поштанско царинску пропратницу, један примерак задржава (ради раздужења и,
у зависности од потребе, доставља оригинал или фотокопију царинској испостави у
изменичној пошти одакле је упућена Поштанско царинска пропратница), а други враћа
пошти. У случају да се пакетски закључци до граничне царинске испоставе отпремају у
затвореним (пломбираним) возилима, оверу Поштанско царинске пропратнице при
упућењу врши царинска испостава у седишту изменичне поште која ставља царинску
пломбу на возило. Ако се пакетски закључци отпремају авионом, начин и поступак
примопредаје закључака утврђује се споразумом између поште и авио превозника.
Примена горе наведеног Објашњења царинског поступка у поштанском
саобраћају почиње од 27.05.2013. године.
(Акт Управе царина 148-03-030-05-6/6/2013 од 20.06.2013.године)

