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Предмет: Поступак декларисање контејнера другим радњама 

 

У циљу убрзања и поједностављења царинског поступка привременог увоза/извоза 

контејнера, а на основу мишљења Министарства финансија, Сектора за царински систем 

и политику број 483-00-02121/2018-17 од 17.12.2018. године, обавештавамо вас о 

следећем. 

Одредбама члана 264. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник 

РС“, бр. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16, 10/17, 62/18 и 93/18, у даљем тексту Уредба),  

прописано је да се захтев за спровођење неког поступка може поднети у писаној форми, 

усменом декларацијом за привремени увоз у складу са чланом 182. Уредбе, уз 

декларацију за привремени увоз или неком другом радњом у складу са чланом 186. став 

1 Уредбе.  

У складу са чланом 324. Уредбе, прописано је да царински орган одобрава потпуно 

ослобођење за привремени увоз контејнера, ако су трајно означени, постојано и на 

видљивом месту, са следећим подацима: 

 Идентитетом власника или оператера, са уписаним именом и 

презименом/називом, односно препознатљивом идентификационом ознаком, без 

симбола као што су грб или застава, 

 Код контејнера посебно намењених за комбиновани железничко-друмски превоз: 

са идентификационим ознакама и бројем контејнера, датим од власника или 

оператера, тара-тежином, укључујући сву трајно причвршћену опрему, 

 Код контејнера који служе за ваздушни превоз: са ознаком земље којој контејнер 

припада, наведеном са пуним називом или ИСО алфа-2 шифром за ту земљу, 

утврђену међународним стандардом ИСО 3166 или ИСО 6346, или са 

карактеристичним иницијалним ознакама земље у којој је регистровано возило за 

међународни друмски саобраћај, или са бројевима, ако је реч о контејнерима са 

померајућим деловима који се користе за комбиновани железничко-друмски 

превоз. 

Одредбама члан 186. Уредбе прописан је да се ради примене чл. 183 - 185. ове уредбе 

следеће радње сматрају се декларацијом: 
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1) у случају кад је роба превезена до царинарнице или другог места које је одобрио 

царински орган у складу са чланом 63. став 1. тачка 1) Царинског закона: 

(1) превоз робе преко граничног прелаза који нема одвојене траке чијим 

преласком би се сматрало да је декларант поднео декларацију, 

(2) употреба зелене траке „ништа за пријављивање“ уколико у царинарници 

постоје одвојене контролне траке. 

2) у случају извоза робе у складу са чланом 184. ове уредбе или у случају поновног 

извоза робе у складу са чланом 185. став 2. ове уредбе, када не постоји обавеза 

допремања робе царинарници у складу са чланом 63. став 4. Царинског закона, прелазак 

границе царинског подручја. 

Имајући наведено у виду, у случајевима привременог увоза/привременог извоза 

контејнера, подношење захтева за привремени увоз контејнера и декларисање 

истих врши се другим радњама, односно самим преласком границе царинског 

подручја Републике Србије.  

У случају да се роба за коју се подноси декларација (транзит, извоз, привремени извоз) 

превози у контејнеру, декларација се попуњава у складу са Прилогом 9, за транзитне 

поступке, односно Прилогом 5, део III када се подноси декларација за извоз и поновни 

извоз, Правилника о облику, начину подношења и попуњавању декларација и других 

образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/15, .....86/18 ), на тај начин што 

би се у исту уносио индикатор да је роба у контејнеру, као и ознаке контејнера. 

Овај акт ступа на снагу од 01.01.2019. године 

Овим актом стављају се ван снаге акти Управе царина 01/3 Број Д-2103/1 од 25.02.2003. 

године, 01/3 Број Д-15326/1 од 29.11.2004. године и 148-03-030-02-2/2012 од 11.01.2012. 

године. 

 

Ко:-     Министарство финансија - државни секретар Данијела Вазура, 

- Министарство финансија – Сектора за царински систем, 

- Биро директора, 

- свим Секторима, 

- Одељењу за унутрашњу контролу, 

- Одељење интерне ревизије, и 

- Одељење за међународну царинску сарадњу и европске интеграције; 

 

 

в.д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА – 

КООРДИНАТОР 

 

Веселин Милошевић 


