
 

Предмет: Привремени смештај робе у просторијама и просторима који немају својство 

привременог смештаја или царинског складишта 

 

 

Почетком примене Царинског закона ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018-у даљем тексту: 

Закон) и Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима ("Сл. гласник РС", бр. 

39/2019-у даљем тексту: Уредба), дошло је до измене поступка у случајевима када постоје 

оправдани разлози да роба буде смештена у одређеним просторијама и просторима који 

немају својство привременог смештаја или царинског складишта с обзиром на врсту робе, 

осетљивост, габарит и др. (живе животиње, лекови, пловила за разоноду, вангабаритне 

машине и сл.), а за коју је у складу са Царинским законом ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 

111/2012, 29/2015, 108/2016 и 113/2017 - др. закон) одобравано царинско складиште типа Е. 

 

Наиме, Законом и Уредбом су дефинисанe две врсте царинских складишта, приватно 

царинско складиште и јавно царинско складиште тип I и тип II. 

 

Ове врсте царинских складишта подразумевају подношење захтева за држање царинског 

складишта, проверу услова за одобравање истих, као и одобрење царинског органа. Конкретно, 

према новим царинским прописима царинско складиште типа Е више није могуће 

одобрити. 

 

Имајући у виду наведено, а разматрајући одредбе Закона и Уредбе и полазећи од природе 

робе чији се смештај захтева у смислу претходно изнетог, обавештавамо вас о следећем: 

 

У складу са одредбама члана 130. Закона прописано је да роба у привременом смештају 

може бити смештена само у простор за привремени смештај у складу са чланом 131. овог закона 

или, ако је оправдано, на другим местима која је одредио или одобрио царински орган.            

                                                                                                                     

Чланом 201. Уредбе,  прописано је да царински орган може одобрити да се роба допреми 

на место које није надлежна царинарница, ако: 

 

1) су испуњени услови из чл. 131. ст. 2., 3. и 4. Закона и чл. 202. Уредбе; 

2) је роба декларисана за царински поступак наредног дана по њеном допремању, осим 

ако царински орган захтева да се роба прегледа у складу са чл. 124. ст. 3. Закона. 

 

Такође, чл. 201. ст. 3. Уредбе прописано је да се друго место које није простор за 

привремени смештај може одобртити за привремени смештај под условима из ст.1. овог члана. 

 

 У конкретном случају, место које није простор за привремени смештај робе може се 

одобрити за привремени смештај робе ако су испуњени услови из чл. 131. ст. 2., 3. и 4. Закона 

и члана 202. Уредбе. 

 

У том смислу, чл. 131. ст. 2. Закона прописано је да се услови под којима се дозвољава 

управљање простором за привремени смештај утврђују одобрењем. У смислу ст. 3. наведене 

законске одредбе одобрење се даје лицима која испуњавају следеће услове: 

1) пословно су настањени на царинском подручју Републике Србије; 

2) пружају потребне доказе о исправном вођењу послова. Сматра се да овлашћени 

привредни субјекат за царинска поједностављења испуњава овај услов, ако је 

управљање простором за привремени смештај узето у обзир у одобрењу из лк. 27. ст. 

3. т. 1. Закона; 

3) поднесу обезбеђење у складу са чл. 77. Закона. 

 

          Чланом 131. ст. 4. Закона прописано је да  ако је поднето заједничко обезбеђење, 

испуњење обавеза из тог обезбеђења подлеже одговарајућој контроли. 

 



Чланом  202. Уредбе прописани су услови за одобрење за управљање просторима за 

привремени смештај из члана 131. Закона, односно да се одобрење може дати уколико: 

1) се простори за привремени смештај не користе за малопродају; 

2) ако смештена роба представља опасност или постоји вероватноћа да може покварити 

другу робу или из других разлога захтева посебне просторе, простори за привремени 

смештај морају бити опремљени за смештај те робе; 

3) просторима за привремени смештај управља искључиво носилац одобрења.  

 

У  вези са наведеним, а полазећи од потребе правилног и једнообразног поступања 

царинских органа и учесника у царинском поступку поводом одобравања и поступања у 

наведеним случајевима, надлежни царински орган може одобрити привремени смештај одређене 

робе на другим местима, а не у просторима за привремени смештај. Ово се односи на посебне 

случајеве других места као што су нпр. карантин, истовар вангабаритног терета и други 

оправдани случајеви.  

          Напомињемо, да je у складу са чланом 77. Закона уз захтев за смештај робе пo 

предметном основу  потребно положити обезбеђење за плаћање царинског дуга који је 

настао или који би могао настати, које обезбеђење треба да покрије износ увозних или 

извозних дажбина и осталих дажбина насталих у вези са увозом и извозом робе. 

         Царински орган у складу са чланом 78. ст.1. Закона утврђује износ тог обезбеђења на нивоу 

једнаком тачном износу увозних или извозних дажбина који одговара царинском дугу и другим 

дажбинама које се наплаћују при увозу или извозу, ако тај износ може са сигурношћу да се 

утврди у време када се обезбеђење захтева.  Истом законском одредбом у ставу 2. прописано је 

да ако није могуће утврдити тачан износ, обезбеђење се утврђује у највишем износу увозних или 

извозних дажбина, који процени царински орган, а који одговара царинском дугу и другим 

дажбинама које се наплаћују при увозу или извозу, који су настали или би могли настати, док је 

у ставу 3. наведене законске одредбе прописано да  ако се подноси заједничко обезбеђење за 

износ увозних или извозних дажбина који одговара царинском дугу и другим дажбинама које се 

наплаћују при увозу или извозу, чији се износ мења током времена, износ тог обезбеђења се 

утврђује на нивоу који омогућава да износ увозних или извозних дажбина који одговара 

царинском дугу и другим дажбинама које се наплаћују при увозу или извозу буде покривен у 

сваком тренутку, не искључујући примену одредбе члана 83. Закона.  

 

Царински орган може одредити место за привремени смештај на основу захтева  (пример 

захтева се даје у фроми обрасца у Прилогу 1. овог акта, а пример захтева се даје  као могућност, 

али не и као обавеза). 

 

Захтев за одобрење простора за привремени смештај на одобреном месту се подноси 

надлежном царинском органу у зависности од места где ће се роба смештати, за сваку конкретну 

пошиљку. Поред сажете декларације подноси се образложени захтев у коме морају бити 

наведени сви релевантни подаци (прималац робе, опис робе, врста, количина, опис простора, 

број гараницје, износ царинског дуга и сл.), као и разлози због којих роба треба да буде 

смештена у одређеним просторима. 

 

С тим у вези напомињемо, да сваки излазак овлашћеног царинског службеника поводом 

одобравања простора за привремени смештај подразумева преглед како простора тако и робе 

чији се смештај одобрава. 

 

Имајући у виду да овакве просторе за привремени смештај царински орган одобрава у 

изузетним случајевима и да се ови простори не могу третирати као простори у којима царински 

орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе, потребно је наплаћивати 

накнаду за излазак царинског службеника у складу са Tарифним бројем 58а Тарифе 

републичких администативних такси (Одељак А-Таксе за списе и радње царинског органа-део 



IX. Списи и радње у царинском поступку), која је саставни део Закона о републичким 

административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03...38/19 – усклађени дин. изн.), у 

сврху обављања радњи приликом одобравања смештаја робе у таквом простору. 

 

Након провере испуњености услова за одобравање места привременог смештаја, и 

поднетог обезбеђења царински орган одобрава место привременог смештаја забелешком на 

захтеву или у делу одобрења уколико се користи образац из Прилога 1, и уноси податке из 

одобрења у ИСЦС.  

 

Чланом 132. Закона прописано је да се страна роба која се налази у привременом 

смештају ставља у царински поступак или се поново извози у року од 90 дана (без могућности 

продужења). 

 

(акт Управе царина 148-I-030-01-258 /2019 од 17.06.2019. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Захтев за одобравање  простора за привремени смештај  
(члан 130. Царинског закона и 201. Уредбе о царинским поступцима и царинским 

формалностима)  
(Напомена: при попуњавања образца обратите пажњу на Објашњење) 

 
1. Подносилац захтева: 
 
            
 

Попуњава царински орган::  
 

2. Предходни царински поступак: 

 

 3. Број декларације предходног 
поступка: 

4. Прилог уз образац: 
       DA        /         NE 

      

5. Место смештаја ( адреса , верста простора )  и тип књиговодства / евиденције: 
 
 
 

  6. Важност одобрења (од - до) 
                                

7. Роба која се ставља у привремени смештај: 
     
      Ознака ЦТ                                   Трговски назив и/или технични опис                                          Количина                          Вредност 
 
 
 

8. Податци о месту смештаја ( адреса , врста простора или одобрене локације) :        
 

 
 

9. Обезбеђење: 

 
10. Уобичајена употреба: 

 
11. Привремено изношење: 

 
12. Додатне информације: 
 
 

13. Датум:                                                                               Име / Подпис                                                                         Печат: 

 
 

 

                                                             Одобрење 
 

 

 

Број одобрења: 

------------------------------------------------------- 

 Царински орган Идентификациони број простора за привремени 

смештај 

13. 

                                                                                                         Потпис ................................................ 

 

      Датум ......................................                                                   Име ..................................................... 

 

                                                                            МП 

 



                                                      ОБЈАШЊЕЊЕ 
 
1 Подносилац захтева 
У рубрику унети име, презиме и адресу подносиоца захтева.  

 

2. Царински поступци 

Уколико из захтева царински ораган утврди да нису испуњени услови у складу са чланом 130. 

Царинског закона и 201. Уредбе, ставља белешку и одбија захтев. 

 

3. Број декларације предходног поступка  

Уноси број предходног документа  

 

4. Прилог уз образац: 

       Унесите          DA        /         NE.  

 

5. Место и тип књиговодства / евиденције  

Унесите место где је главно рачуноводство или је доступно у царинске сврхе. Такође наведите 

врсту књиговодства и опишите систем који се користи. 

Навести и место где се води евиденција и која врста евиденције се користи за царински 

поступак. Евиденција подразумева: документацију са свим потребним подацима и техничким 

детаљима којима се царинским органима омогућава надзор и контрола царинског поступка.. 

 

6. Трајање важења одобрења 

У рубрици 6 се наводи датум којег би одобрење требало да ступи на снагу (дан / месец / година). 

У принципу, одобрење ступа на снагу од дана издавања . У овом случају наведите "датум 

издавања". Датум важења одобрења не може бити дужи од од 90 дана. 

 

7. Роба стављена у царински поступак 

ЦТ ознака (осмоцифрена) опционо, 

Опис (значи трговачки и / или технички опис робе), 

Количина (унесите процењену количину робе која ће бити у привремено смештају), 

Вредност (унесите процењену вредност робе која ће бити стављена у царински поступак (у 

динарима). 

Напомена:Уколико захтев обухвата више ставки различите робе, " ЦТ ознака " може унети 

"разно". У овом случају, у подпоље "Опис" опишите детаљаније робу коју се мешта.  

 

8. Податци о месту смештаја 

Унети адресу , врста простора или одобрене локације и опис ради идентификације . 

Као прило захтева се може користити мапа са тачном локацијом 

 

9. Обезбеђење 

Унети податке о обезбеђењу, врсти и броју гаранције   

 

10. Уобичајена употреба 

Попуните ако је предвиђено уобичајено употреба. 

 

11. Привремено изношење 

Попуните ако је предвиђено привремено изношење. 

 
12. Додатне информације 

Ако је потребно, наведите  средства за идентификацију; 

1 = серијски број или број произвођача; поствљање пломби, печата, етикета или других знакова 

разликовања;узорковање, илустрација или технички опис или друга средства идентификације  




