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Предмет: Куповина робе у иностранству ради њене продаје у иностранству                      

(реекспорт)    

        Веза: наш  акт  број 148-03-030-01-86/2012 од 26.04.2012. године                     

                                                                                                                                                                                                                            

              Увођењем система компјутеризованог транзитног поступка (НЦТС) чија је пуна примена у 

националним оквирима отпочела 25. јануара 2015. године,  од ког датума се у редовном поступку 

у транзиту користи  електронска транзитна декларација и у складу са тим доношењем новог 

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

у царинском поступку („Сл. Гласник“ РС, бр. 7/2015 – у даљем тексту Правилник), ради правилног 

поступања приликом подношења декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу 

система електронске размене података, а у вези спровођења поступка реекспорта, обавештавамо 

вас следеће: 

 Мења се акт Управе царина број 148-03-030-01-86/2012 од 26.04.2012. године у делу под 

називом „Куповина и продаја робе која прелази преко царинског подручја Републике 

Србије“, тако да исти гласи: 

 „У случајевима када домаће лице робу купује у другој држави или царинској територији и 

иста се на основу уговора испоручује у другу државу или царинску територију преласком преко 

царинског подручја Републике Србије, спроводи се царински поступак транзита у складу са 

одредбама чл. 118. – 124. Царинског закона („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2010 и 111/2012). Поступак 

транзита, омогућава кретање стране робе од једног до другог места унутар царинског подручја 

Републике Србије, која при томе не подлеже плаћању увозних и других дажбина или мерама 

трговинске политике. 

 То значи да се роба пријављује царинским органима приликом уласка на царинску 

територију Републике Србије, где се подношењем декларације за поступак транзита уз употребу 

система електронске размене података, роба упућује до одредишне (граничне) царинске испоставе 

ради иступа са територије Републике Србије. 

 Структура и подаци декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу система 

електронске размене података дати су у Прилогу 9, а шифре које се користе приликом попуњавања 

дате су у  Прилогу 10 Правилника. Приликом подношења декларације за поступак транзита, 

посебно треба обратити пажњу на следеће: 

- У рубрику 8 (прималац) уписују се подаци о инопримаоцу из фактуре коју издаје домаће 

лице; 

- Вредност робе у динарима за потребе процењивања износа увозних дажбина попуњава се 

на основу података из фактуре коју домаће лице издаје инопримаоцу; 
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- У рубрику 44 (додатне информације/поднете исправе/потврде и одобрења) уписују се са 

одговарајућим шифрама из Прилога 10 - број фактуре домаћег лица по којој се роба 

продаје инопримаоцу и број фактуре коју издаје инопошиљалац домаћем лицу, као и број 

изјаве коју даје домаће лице, односно носилац посла, да се ради о роби која је купљена у 

другој држави или царинској територији и испоручује се у другу државу или царинску 

територију, при чему роба само прелази преко царинског подручја Републике Србије 

(пифра поднетих исправа/потврда –остало: ZZZ), уколико су наведене исправе приложене. 

 

 Део напред наведеног акта под називом „Стављање у поступак царинског складиштења 

робе купљене у другој држави или царинској територији ради отпреме са територије 

Републике Србије“, допуњује се тако што се додаје пасус 4. који гласи: 

 „С обзиром да роба допремљена царинском органу има статус робе у привременом 

смештају све док јој се не одреди царински дозвољено поступање или употреба, при чему роба у 

привременом смештају може бити смештена на месту и под условима које је одобрио царински 

орган, у случајевима у којима роба у поступку реекспорта мора бити допремљена унутрашњој 

царинарници, може се сматрати да је роба у привременом смештају на месту и под условима које 

одреди царински орган, укључујући и превозно средство уколико се према околностима 

конкретног случаја оцени да су испуњени услови за овакав вид смештаја.“ 

             

 Доставити: 
 

- Помоћник директора-координатор 

- Биро директора 

- Сви сектори 

- Одељење за унутрашњу контролу 

- Одељење интерне ревизије       

- Одељење за међ. царинску сарадњу и европске интеграције         
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