
 

Царински поступци са робом широке потрошње и текстилом 

пореклом из азијских и евроазијских земаља 

 

 Правилником о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе 

или спровођење одређених поступака („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 

94/2010...76/2013, у даљем тексту Правилник), одређени су царински органи за 

спровођење поступка транзита и поступка стављања у слободан промет робе широке 

потрошње и текстила, пореклом из азијских и евроазијских земаља. 

 Одредбом члана 2. Правилника одређене су царинске испоставе код којих 

започиње царински поступак транзита робе широке потрошње и текстила који се превозе 

у друмском саобраћају и пореклом су из азијских и евроазијских земаља и то: 

ЦИ Батровци, ЦИ Ватин, ЦИ Вршка Чука, ЦИ Градина, ЦИ Мали Зворник, ЦИ 

Прешево, ЦИ Терминал-Хоргош, ЦИ Шид и ЦИ Гостун. 

 Одредбом члана 6. ст. 1. тач. 5. Правилника, одређене су царинарнице, односно 

царинске испоставе које могу да спроводе поступак стављања у слободан промет наведене 

робе и то: Царинарница Београд - ЦИ Складишта (11134); Царинарница Ниш - ЦИ 

Аеродром Ниш (15156) и Царинарница Нови Сад - ЦИ железничка станица Шид 

(21083). 

 У циљу правилне и једнообразне примене Правилника, обавештавамо вас о 

следећем: 

 

1. Царински поступак транзита робе широке потрошње и текстила који се превозе у 

друмском саобраћају и пореклом су из азијских и евроазијских земаља, о којима 

Управа царина не располаже подацима о царинској вредности, започиње 

допремањем те робе и подношењем царинске декларације, односно другог 

транзитног документа, само у царинским испоставама наведеним у члану 2. 

Правилника. 

 

2. Поступак стављања у слободан промет робе широке потрошње и текстила који су 

пореклом из азијских и евроазијских земаља, о којима Управа царина не 

располаже подацима о царинској вредности, може се спровести само у 

царинарницама, односно царинским испоставама наведеним у члану 6. ст. 1. тач. 5. 

Правилника. 

 

3. Одредбе Правилника о одређивању царинских органа за спровођење поступака 

транзита и поступка стављања у слободан промет са наведеном робом, односе се на 

робу која се допрема само у друмском саобраћају и која је пореклом из азијских 

и евроазијских земаља, без обзира на земљу отпреме односно извоза. 

 

4. Под појмом „роба широке потрошње“ и текстил, подразумева се разна роба широке 

потрошње и готови производи од текстила који су намењени пијачној продаји, 

продаји у отвореним тржним центрима и тзв. кинеским пијацама и продавницама, 

за коју Управа царина не располаже довољно прецизним подацима за утврђивање 

царинске вредности и која се ради спровођења прописаног царинског поступка 

мора сместити у одговарајуће царинско складиште, јер у супротном надлежни 



царински орган не може да сравни стварно стање робе са пријављеним подацима и 

утврди све податке од којих зависи висина и износ царинског дуга. 

Под наведеном робом се не сматра роба за коју декларант има доказе (уговори, 

рачуни о продаји и остало) да предметна роба није намењена пијачној продаји, 

продаји у отвореним тржним центрима и тзв. кинеским пијацама и продавницама, 

већ је намењена за продају у сопственим малопродајним објектима, великим 

трговинским ланцима и другим правним лицима ради продаје у њиховим 

продајним објектима. 

 

 Полазећи од потребе континуираног контролно аналитичког сагледавања ефеката 

примене овог расписа, царинарнице Београд, Ниш и Нови Сад ће до 05. у месецу у 

електронској форми достављати извештај о броју пошиљака оцарињених у претходном 

месецу у складу са овим расписом, укупној вредности робе, као и укупном износу 

наплаћених дажбина по истом основу. Наведени извештај потребно је доставити на 

следеће емаil адресе: rubezicm@carina.rs, kuzmanovicd@carina.rs, knezevicr@carina.rs, 

popovicz@carina.rs и petrovicz@carina.rs (обавеза достављања извештаја на исте email 

адресе и у истом термину у вези предузетих ванредних мера контрола и даље остаје на 

снази). 

 

Имајући у виду да је актом Управе царина број 148-03-030-01-316/2/2010 од 

20.12.2010. године, одређено између осталог да се објашњење дато у акту број 148-03-030-

01-23/2010 од 04.02.2010. године може и даље примењивати, обавештавамо вас да се 

наведени акт ставља ван снаге у делу који се односи на спровођење поступка са робом 

широке потрошње и текстилом која се увози из азијских и евроазијских земаља, даном 

почетка примене овог објашњења. 

 

Посебно напомињемо да је што се тиче спровођења транзитног поступка и мера 

царинског надзора са предметном робом и даље на снази обавеза поступања у свему у 

складу са актом Управе царина број 148-03-030-01-153/2013 од 20.05.2013. године, који се 

једино мења у делу (ст. 2.) који се позива на акт број 148-03-030-01-23/2010 од 04.02.2010. 

године, а сходно овом објашњењу. 

 

 Посебно указујемо да су за правилну примену овог акта одговорни управници 

царинарница, шефови и руководиоци организационих јединица, као  и сви царински 

службеници ангажовани у поступку са наведеном робом. Евентуално утврђени 

пропусти у спровођењу овог акта, или непоступање у складу са наведеним, сматраће 

се тежом повредом радне дужности и може бити разлог за покретање поступка за 

утврђивање дисциплинске одговорности. 

   

 Овај акт Управе царина се примењује од 02.12.2013. године. 

 

(Акт Управе царина 148-02-030-01-441/2013 од 28.11.2013.године) 
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