
 

УСМЕНО ДЕКЛАРИСАЊЕ И ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ И ИЗВОЗ КОНТЕЈНЕРА 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Одредбама члана 182. став 1. тачка 6. Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2010), у даљем 

тексту Уредба, прописано је да се у поступку привременог увоза може усмено 

декларисати роба коју одобри царински орган. 

 Чланом 324. Уредбе прописани су услови под којима царински орган 

одобрава потпуно ослобођење за привремени увоз контејнера, контејнера који се 

користе за комбиновани железничко-друмски превоз робе, контејнера који служе за 

превоз робе за ваздушни превоз, начинима надзора контејнера и могућностима 

њихове употребе у унутрашњем промету. 

 Поступак одобрења усменог декларисања и привременог увоза контејнера 

прописан је чланом 264. став 4. Уредбе, а  Конвенцијом о привременом увозу 

(„Службени гласник – Међународни уговори, број 1/2010), прилог Б.3., и то чл. 1 до 

5. прописане су дефиниција, област примене и услови под којимa се привремени 

увоз може одобрити. С тим у вези, за контејнере се у складу са чланом 5. 

Конвенције о привременом увозу може одобрити привремени увоз без 

захтевања царинског документа и обезбеђења. 
 

2. ДЕФИНИЦИЈА КОНТЕЈНЕРА 

 

 У складу са Конвенцијом о привременом увозу, коју је Република Србија 

прихватила без стављања резерве и Народна скупштина ратификовала, и то 

Прилогом Б.3., члан 1.ц), контејнер се дефинише као транспортни уређај 

(покретни контејнер, покретна цистерна или нека друга слична структура). Истим 

чланом ове конвенције дефинисано је да израз „контејнер“ укључује и прибор и 

опрему контејнера која одговара одређеном типу, под условом да се тај прибор и 

опрема носе са самим контејнером, као и да се „покретна каросерија“ такође сматра 

контејнером. Израз „контејнер“ не обухвата возила, прибор или резервне делове 

возила, амбалажу или палете. 

 3. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ПРИВРЕМЕНИ 

УВОЗ/ИЗВОЗ КОНТЕЈНЕРА БЕЗ ЗАХТЕВАЊА ЦАРИНСКОГ ДОКУМЕНТА 

И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 У складу са чланом 324. Уредбе, 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 ISO alfa-2 шифром за 

ту земљу, утврђену међународним стандардом ISO 3166 или ISO 6346, или 

са карактеристичним иницијалним ознакама земље у којој је регистровано 

возило за међународни друмски саобраћај, или са бројевима, ако је реч о 

контејнерима сa померајућим деловима који се користе за комбиновани 

железничко-друмски превоз. 

 

 

Пример како треба да буду обележени контејнери у складу са стандардом 

ISO 6346: 

 

C S Q U 3 0 5 4 3 8 3 
 

 

Шифра власника                            Серијски број    

 

 

                        Идентификација                                     Контролни  

                              категорије                                                 број   

 

 

Идентификација може бити: 

U - теретни контејнер 

Ј -  контејнер са припадајућом опремом  

Z - за приколице и шасије 

 

 

 

 Контејнери се могу користити у унутрашњем промету, пре њиховог 

поновног извоза, а могу се користити само једном у току свог боравка у царинском 

подручју, и то за превоз робе укрцане и истоварене у царинском подручју, ако би 

иначе истим подручјем контејнери пролазили празни. 

 

4. ПОСТУПАК ПРИВРЕМНОГ УВОЗА КОНТЕЈНЕРА 

 

4.1. Усмено пријављивање контејнера 

 

 У складу са чланом 264. став 4. Уредбе, контејнер који испуњава услове из 

претходне тачке овог акта, може декларант, или овлашћени заступник, 

пријавити за поступак привременог увоза улазној царинској испостави 

усменим путем, уз подношење одговарајуће исправе (профактура за контејнер 



или изјава) у два примерка. Наведене исправе да би биле прихваћене морају да 

садрже најмање следеће податке: 

1) Назив/име и адреса подносиоца захтева, декларанта и других учесника у 

поступку, 

2) Идентификациони број контејнера, 

3) Предвиђени рок за завршетак поступка, 

4) Предложени назив и шифру царинске испоставе иступа приликом поновног 

извоза контејнера, 

5) Вредност контејнера 

Овлашћени царински службеник у улазној царинској испостави којој је 

поднета напред наведена исправа проверава испуњеност услова из тачке 3. овог 

акта и ако су исти испуњени одобрава привремени увоз стављањем белешке „ПУР/ 

шифра ЦИ, датум“ на оба примерка исправе и оверава их потписом, факсимилом и 

службеним печатом. Један примерак исправе царински службеник задржава за 

службену евиденцију и одлаже га у посебан регистратор према датуму овере, а 

други враћа декларанту, односно његовом заступнику.  

Уколико контејнер улази на царинско подручје Републике Србије са робом, 

која се пријављује улазној царинској испостави транзитним документом, контејнер 

се пријављује усменом декларацијом, односно подношењем одговарајуће исправе, 

а транзитни документ за робу се попуњава у складу са одредбама члана 6. 

Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и 

других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, број 29/2010), на следећи 

начин: 

- У рубрику 19 (Контејнер) уписује се шифра 1- роба у контејнеру, 

- У рубрику 31 (паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви-контејнер 

бр.-број и врста): у први ред уписују се идентификационе ознаке контејнера, 

а у други ред трговачки назив робе. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Поступак код поновног извоза привремено увезених контејнера 

 

 У складу са чланом 182. став 2. Уредбе, поновни извоз привремено увезених 

контејнера, који се по правилу врши преко исте царинске испоставе преко које је 

извршен привремени увоз, декларант усмено пријављује код излазне царинске 

испоставе, уз подношење две копије исправе којом је одобрен привремени увоз. 

 Уколико се поновни извоз контејнера обавља преко друге граничне 

испоставе, ова испостава је у обавези да о томе на адекватан начин обавести улазну 

царинску испоставу. Обавештење о одобреном поновном извозу, а до тренутка 

када ће се обезбедити информатичка подршка овом поступку употребом 

ИСЦС-а, излазна царинска испостава достављаће улазној царинској 

испостави путем факса, или на други погодан и могући начин. Улазна царинска 



испостава по приспећу исправе одлаже исту уз оригинални примеpак који се налази 

у њеној евиденцији, ради праћења рока привременог увоза контејнера. 

 Царински службеник у излазној царинској испостави проверева испуњеност 

услова наведених у тачки 3. овог акта и уколико су они испуњени на обе копије 

приложене исправе ставља забелешку: „Окончан ПИР“, уписује шифру ЦИ и 

датум, потписује их и оверава службеним печатом и факсимилом. Један примерак 

копије исправе задржава се уз примерак оригиналне исправе уколико је излазна 

царинска испостава била и улазна царинска испостава, а уколико то није случај 

онда у посебан регистратор по редоследу датума овере. Други примерак копије 

исправе на претходно описани начин оверене, царински службеник уручује 

декларанту, односно његовом заступнику.   

 

4.3. Поступак са контејнерима који улазе на царинско подручје као роба 

 

У случају када контејнер улази на царинско подручје Републике Србије као 

роба за коју ће се у унутрашњој царинској испостави спровести поступак стављања 

у слободан промет, обавеза је лица које уноси робу, или од њега овлашћеног лица, 

да контејнер пријави улазној царинској испостави подношењем транзитног 

докумета. 

 

5. ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ И ПОНОВНИ УВОЗ КОНТЕЈНЕРА 

 

 С обзиром да је чланом 190. Царинског закона („Службени гласник 

Републике Србије“, број 18/2010) прописано да када се роба привремено извози са 

намером да се поново увезе у непромењеном стању, сходно примењују одредбе 

закона којим је уређен поступак привременог увоза, и на поступак привременог 

извоза и поновног увоза контејнера примењује се поступак наведен у тачкама 

4.1. и 4.2. овог акта. 

  

 

 

 

 

 

6. ОБАВЕЗЕ ДЕКЛАРАНТА У НАВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА 

 

 У свим наведеним поступцима декларант је, а у складу са чланом 348. став 

2. Уредбе, у обавези да води одговарајућу евиденцију, прати одобрене рокове и 

стара се о благовременом раздужењу привремено увезених или извезених 

контејнера. Евиденција коју води декларант мора бити доступна надлежним 

царинским органима, а у циљу контроле и праћења исправности спровођења 

одобрених поступака. 

  

Уколико се декларант не придржава прописаног поступка са контејнерима, 

надлежни царински орган може предузети прописане мере и радње у вези са 



поступком привременог увоза и извоза контејнера, односно наплате евентуално 

насталог царинског дуга. 

 

 Поступак усменог декларисања приликом привременог увоза и извоза 

контејнера примењује се од 01.02.2012. године.   

  

  

(Акт Управе царина 148-03-030-02-2/2012 од 11.01.2012) 


