
Предмет: поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања увозних   

дажбина 

                                

 

             Ради правилног и једнообразног поступања овим објашњењем ближе указујемо на начин 

спровођења одговарајућег царинског поступка привременог увоза са потпуним ослобођењем од 

плаћања увозних дажбина. 

 

                                                      I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

           Спровођење поступка привременог увоза робе са потпуним ослобођењем од плаћања 

увозних дажбина,  регулисан је следећим прописима: 

 

- Конвенција о привременом увозу („Сл. гласник РС-Међународни уговори“, 1/10) 

- Царински закон („ Службени гласник бр. 95/18 и 91/19), 

- Закон о спољнотрговинском пословању (Сл. гласник РС, бр. 36/09... 89/15-др. закон) 

- Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник бр. 

39/19 и 8/20, у даљем тексту: Уредба),  

 

           Одредбама члана 215. Царинског закона  прописано је да у  поступку привременог увоза 

страна роба намењена поновном извозу може бити предмет посебне употребе на царинском 

подручју Републике Србије, са потпуним или делимичним ослобођењем од плаћања увозних 

дажбина и не подлеже:  

 

1) другим дажбинама које се плаћају при увозу у складу са прописима; 

  

2) мерама трговинске политике, ако се њима не забрањује улазак робе на царинско 

подручје Републике Србије или излазак из њега. 

 

              Поступак привременог увоза може се користити ако су испуњени следећи услови:  

 

1) роба није намењена подвргавању било каквој измени, осим нормалном смањењу 

вредности услед њене употребе;  

 

2) могуће је обезбедити да се роба која је стављена у поступак привременог увоза може 

идентификовати, осим ако, имајући у виду природу робе или предвиђену употребу, због 

одсуства мера за идентификацију неће доћи до злоупотребе поступка или, у случају из 

члана 199. Царинског закона, ако се поштовање услова утврђених за еквивалентну робу 

може проверити;  

 

3) носилац поступка је пословно настањен ван царинског подручја Републике Србије, осим 

ако није другачије предвиђено;  

 

4) испуњени су услови за потпуно или делимично ослобођење од плаћања дажбина 

утврђени царинским прописима.  

 

 



               Чланом 216. Царинског закона прописано је да  царински орган одређује рок у 

коме се роба стављена у поступак привременог увоза мора поново извести или ставити у 

нови царински поступак.  

 

               Тај рок мора бити довољно дуг да сврха одобрене употребе може да се оствари.  

 

               Осим ако није другачије предвиђено, максималан рок током којег роба може 

остати у поступку привременог увоза за исте сврхе и под одговорношћу истог носиоца 

одобрења је 24 месеца, чак и ако је поступак окончан стављањем робе у други посебан 

поступак и њеним накнадним стављањем, поново, у поступак привременог увоза.  

 

               Ако се, у изузетним околностима, одобрена употреба не може постићи у року из 

члана 216. стaвa 1. и 2. Царинског закона, царински орган може одобрити разумно 

продужење тог рока, на образложен захтев носиоца одобрења.  

 

               Укупни рок током којег роба може остати у поступку привременог увоза не може 

бити дужи од 10 година, осим у случају непредвиђеног догађаја.  

 

1.  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОНОШЕЊЕ ОДОБРЕЊА 

                                       ЗА ПОСТУПАК ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА 

 

 

        Одредбама  члана 17. Царинског закона, уређен  је начин на који  се подноси захтев за 

доношење одлуке која се односи на примену царинских прописа.  

       У складу са  чланом 184. став 1. тачка 1) Царинског закона, одобрење царинског органа, 

између осталог, захтева се и за поступак привременог увоза. 

 

       Услови под којима је употреба једног или више поступака из претходно наведене законске 

одредбе дозвољена, утврђују се одобрењем. 

 

        Одобрење из члана 184. став 1. тачка 1) Царинског закона, царински орган може дати 

накнадно, ако су испуњени услови из става 3. истог члана.  

  

        Царински орган може накнадно да дâ одобрење и ако роба стављена у царински поступак 

није више доступна у време када је захтев за одобрење прихваћен. 

             

        У члану 184. став 5. Царинског закона, прописано је да, осим ако није другачије 

предвиђено, одобрење из члана 184. став 1. Царинског закона (који подразумева и одобрење 

поступка привременог увоза), даје се само лицима која испуњавају све следеће услове: 

1)  пословно су настањени на царинском подручју Републике Србије;  

2)  пруже неопходне доказе о исправном вођењу послова; сматра се да овлашћени 

привредни субјекат за царинска поједностављења испуњава овај услов ако је активност 

која се односи на тај посебан поступак узета у обзир у одобрењу из члана 27. став 3. 

тачка 1) Царинског закона;  

3) ако за царински дуг или остале дажбине које могу настати за робу стављену у посебан 

поступак, дају обезбеђење у складу са чланом 77. овог закона;  



4) у случају привременог увоза или поступка активног оплемењивања, употребљавају робу 

или уговарају њену употребу, односно спроводе радње прераде робе или уговарају да се 

оне спроведу одређеним редом.  

          Овде посебно указујемо на обавезу вођења евиденције у ситуацијама из члана 186. 

Царинског закона, а која евиденција се у том смилу води на начин ближе прописан одредбама 

члана 291. Уредбе.  

           Овом приликом указујемо да су опште одредбе које се односе на обезбеђење за плаћање 

царинског дуга који је настао или би могао настати ближе прописане одредбама чл. 77. 

Царинског закона.  

 

           У односу на наведено, а у смислу члана 77. став 9.  тачка 3) Царинског закона, обезбеђење 

за плаћање царинског дуга који је настао или би могао настати, не захтева се у посебним 

случајевима за робу стављену у поступак привременог увоза. У том смислу су и одредбе члана 

137. Уредбе, сходно којима је прописано да се, за робу која се ставља у поступак привременог 

увоза не полаже обезбеђење у следећим случајевима: 

 

1) ако се декларација може поднети усмено или другом радњом из члана 216. Уредбе; 

 

2) за материјал који у међународном саобраћају користе авио-компаније, бродарске или 

железничке  компаније или пружаоци поштанских услуга под условом да је тај материјал 

јасно означен; 

 

3) за амбалажу која се увози празна, под условом да је означена трајним и неизбрисивим 

ознакама; 

 

4) ако је претходни носилац одобрења за привремени увоз декларисао робу за поступак 

привременог увоза у складу са чл. 211. и 214. Уредбе, а та роба се накнадно поново 

ставља у поступак привременог увоза у исту сврху. 

 

              Чланом 353. став 1. Уредбе прописано је да царински орган, ако није другачије 

предвиђено, издаје одобрење за поступак привременог увоза ако роба стављена у поступак 

остане у непромењеном стању. У складу са ставом 2. наведеног члана Уредбе, дозвољене су 

поправке и одржавање, укључујући ремонт и подешавање или мере за очување робе или за 

обезбеђивање њихове усклађености са техничким захтевима за употребу на основу тог поступка. 

 

          Сходно одредбама члана 354. Уредбе, изузетно од члана 17. став 3. Царинског закона, 

захтев за одобрење привременог увоза подноси се царинском органу надлежном за место у 

коме ће се роба први пут употребити.    

         

           Такође, изузетно од члана 17. став 3. Царинског закона, ако се захтев за одобрење 

привременог увоза подноси путем усмене декларације у складу са чланом 211. Уредбе, радњом у 

складу са чланом 214. Уредбе или АТА или ЦПД карнетом у складу са чланом 273. Уредбе, 

захтев се подноси у месту где је роба допремљена и декларисана за привремени увоз.  

 

 

             

 



2. ПОДНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА  

 

 

           Поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина 

може се  спроводити: 

 

1. Усменим декларисањем, у складу са одредбама члана 211.  и  216. Уредбе; 

  

2. Подношењем АТА и ЦПД карнета, у складу са одредбама члана  273. став 4. 

Уредбе; 

 

3. Подношењем јединствене царинске исправе (ЈЦИ). 

 

 

             2.1. Усмено декларисање 

 

 

     У складу са чл. 211. став 1. Уредбе, декларација за привремени увоз може се поднети усмено 

за:  

 

1) палете, контејнере и превозна средства, као и резервне делове, прибор и опрему за те 

палете, контејнере и превозна средства, наведене у чл. 357-362. Уредбе; 

  

2) лични предмети и предмети у спортске сврхе из члана 369. Уредбе;  

 

3) материјал за разоноду посаде на пловилу из члана 370. став 1. тачка 1) Уредбе; 

  

4) медицинску, хируршку и лабораторијску опрему из члана 372. Уредбе;  

 

5) животиње из члана 373. Уредбе, под условом да су намењене сезонском сточарству или 

испаши или за обављање рада или транспорта; 

  

6) опрему из члана 374. став 1. тачка 1) Уредбе; 

  

7) инструменте и апарате који су лекару потребни за пружање помоћи пацијенту који чека 

трансплантацију органа и који испуњавају услове утврђене у члану 376. став 1. Уредбе;  

 

8) материјал за помоћ у несрећама који се употребљава у вези са мерама предузетим за 

отклањање последица несрећа или сличних ситуација које погађају царинско подручје 

Републике Србије;  

 

9) преносне музичке инструменте које привремено увозе путници и који су намењени за 

коришћење као професионална опрема;  

 

10) амбалажу која се увози пуна и намењена је поновном извозу, било празна или пуна, на 

којој се налазе трајне, неизбрисиве ознаке лица пословно настањеног ван царинског 

подручја Републике Србије; 

  

11) опрему за производњу и емитовање радио и телевизијског програма и возила посебно 

прилагођена за употребу у производњи и емитовању радио и телевизијског програма и 

њихову опрему, коју увозе јавне или приватне организације пословно настањене ван 

царинског подручја Републике Србије, а које је одобрио царински орган који издаје 

одобрење за привремени увоз те опреме и возила; 



  

12) осталу робу, за коју то одобри царински орган.  

 

          Декларација за поновни извоз може се поднети усмено приликом окончања поступка 

привременог увоза за робу из става 1. овог члана.  

 

         Aко није декларисана на други начин, роба из члана 211. став 1. тач. 5)-10) Уредбе сматра 

се декларисаном за привремени увоз у складу са чланом 216. Уредбе, као и поновни извоз у 

складу са чланом 216. Уредбе, којим се окончава поступак привременог увоза.  

 

         У том смислу, сходно чл. 216. Уредбе, следеће радње сматрају се декларацијом: 

 

1) пролазак кроз зелени контролни пролаз или контролни пролаз "ништа за пријављивање" у   

    царинарници где је у функцији систем са два контролна пролаза; 

  

2) прелаз преко граничног прелаза у царинарници у којој не постоји систем са два контролна    

    пролаза;  

 

3) стављање налепнице "ништа за пријављивање" или вињете декларације на ветробранско   

    стакло путничких возила ако је то предвиђено прописима. 

 

        Одредбама члана 275. Уредбе прописано је да, ако се усмена декларација сматра 

захтевом за одобрење привременог увоза у складу са чланом 273. Уредбе, декларант 

подноси пратећу исправу из Прилога 27 Уредбе (акт у прилогу) , у два примерка, а један 

примерак оверава царински орган и враћа носиоцу одобрења.  

             

         Напомена: 

 

        Овом приликом посебно указујемо на члан 388. Уредбе, којим је прописано да, уколико су 

лични предмети, роба за спортске сврхе, превозна средства или резервни делови, прибор и 

опрема за превозна средства усмено декларисани, у складу са чланом 211. Уредбе, или радњом, 

у складу са чланом 214. Уредбе, царински орган може, ако се ради о високом износу увозних 

дажбина или када постоји озбиљан ризик у смислу непоштовања неке од обавеза 

утврђених царинским прописима, да захтева декларацију у писаном облику.  

 

 

     

          2.2. Декларисање АТА И ЦПД  карнетом 

 

 

         У смислу члана 273. став 4. Уредбе, АТА и ЦПД карнети сматрају се захтевима за 

одобрење привременог увоза ако испуњавају следеће услове:  

 

1) карнет је издат у уговорној страни Конвенције АТА или Истанбулске конвенције и 

одобрило га је и за њега јемчи удружење које је део гарантног ланца дефинисаног у 

члану 1. тачка д) Прилога А Истанбулске конвенције; 

  

2) карнет се односи на робу и начин употребе обухваћене конвенцијом на основу које је 

издат;  

 

3) карнет су оверили царински органи;  

 

4) карнет важи на царинском подручју Републике Србије.  



 

           АТА и ЦПД карнети се подносе царинском органу на граници, осим ако тај орган не може      

    проверити испуњеност прописаних услова за спровођење поступка. 

 

           Спровођење царинског поступка по АТА канету ближе је објашњено актом Управе 

царина, број: 148-05-030-01-573/19 од 20.12.2019. године. 

 

 

  

             2.3. Декларисање подношењем јединствене царинске исправе (ЈЦИ) 

 

                     

         Сходно члану 273. став 1. тачка 1) Уредбе, декларација се сматра захтевом за одобрење ако 

се роба ставља у поступак привременог увоза, осим ако царински орган захтева да се поднесе 

захтев у случајевима из члана 386. став 1. тачка 2) Уредбе (привремени увоз уз потпуно 

ослобођење од плаћања увозних дажбина за робу у посебним ситуацијама без економског 

дејства у Републици Србији). 

 

        У поступку примене члана 273. став 1. тачка 1) Уредбе царински орган имаће у виду и 

одредбе става 3. наведеног члана Уредбе.  

 

         Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) за поступак привременог увоза попуњава се у складу 

са Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других 

образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, 42/19...11/20). 

 

 

                     3. ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА 

 

 

           У складу са чл. 187. Царинског закона поступак привременог увоза (као посебан 

поступак) окончава се када се роба стављена у тај поступак, стави у нови царински поступак, 

када је изнета са царинског подручја Републике Србије, уништена без остатака, или уступљена 

држави у складу са чланом 173. Царинског закона. 

 

           Царински орган предузима све мере неопходне за регулисање статуса робе за коју 

поступак није окончан у складу са прописаним условима.  

 

           Окончање поступка се врши у одређеном року, ако Царинским законом и прописима 

донетим на основу тог закона није другачије предвиђено.  

 

           У складу са чланом 389. Уредбе, ако се роба стављена у поступак привременог увоза 

после тога ставља у царински поступак који омогућује окончање поступка привременог увоза у 

складу са чланом 187. став 1. Царинског закона, декларација за наредни царински поступак 

(осим у случају АТА/ЦПД карнета) садржи ознаку "ПУ" и, по потреби, одговарајући број 

одобрења.  

 

            Ако се роба стављена у поступак привременог увоза поново извози у складу са чланом 

233. став 1. Царинског закона, декларација за поновни извоз (осим у случају АТА/ЦПД карнета) 

садржи податке из става 1 овог члана.  

 

 

 

 



 

                II  ВРСТА РОБЕ ЗА КОЈУ СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ СА    

                       ПОТПУНИМ ОСЛОБОЂЕЊЕМ ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА 

 

 

          1.  Превозна средства, палете и контејнери, укључујући њихов прибор и опрему 

 

          Према члану 356. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина може се 

одобрити за робу из чл. 357.-360. и члана 362. Уредбе иако су подносилац захтева и носилац 

поступка пословно настањени у царинском подручју Републике Србије. 

 

         С тим у вези, у складу са одредбама члана 357. и 358. Уредбе, потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина одобрава се за палете, као и за резервне делове, прибор и опрему за 

палете ако се исти привремено увозе да би били поново извезени посебно или као део палета.  

 

          Даље, сходно члану 359. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за контејнере ако су трајно обележени на одговарајућем и јасно видљивом месту са 

свим следећим подацима:  

 

1) идентификацијом власника или оператера, која се може исказати или пуним 

именом/називом или препознатљивом идентификационом ознаком, искључујући 

симболе као што су грбови или заставе;  

 

2) идентификационим ознакама и бројевима контејнера које дају власник или оператер;  

 

3) тара масом контејнера, укључујући сву трајно причвршћену опрему.  

 

       За контејнере за превоз терета за употребу у поморском саобраћају или за било који други 

контејнер са префиксом ИСО стандарда који се састоји од четири велика слова од којих је 

последње У, идентификација власника или главног оператера и серијског броја контејнера и 

контролни број контејнера морају бити у складу са међународним стандардом ИСО 6346 и 

његовим анексима.  

 

         Ако се захтев за одобрење подноси у складу са чланом 273. став 1. Уредбе, контејнере 

надзире лице пословно настањено у царинском подручју Републике Србије или лице пословно 

настањено ван царинског подручја Републике Србије, које има заступника у царинском подручју 

Републике Србије. 

  

         Наведено лице, на захтев царинских органа, доставља детаљне информације у вези са 

кретањем сваког контејнера коме је одобрен привремени увоз, укључујући датуме и места 

уласка и окончања поступка. 

  

         Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, у складу са чланом 360. Уредбе, 

одобрава се и за резервне делове, прибор и опрему за контејнере ако се привремено увозе да 

би били поново извезени посебно или као део контејнера. 

          Чланом 361. Уредбе, прописани су услови за одобравање потпуног ослобођења од плаћања 

увозних дажбина за превозна средства. 

 

            Сходно наведеном, појам "превозна средства", за сврхе овог члана, укључује 

уобичајене резервне делове, прибор и опрему уз превозно средство.  

 

 



            Ако је превозно средство декларисано за привремени увоз усмено, у складу са чланом 

211. ове уредбе или другом радњом у складу са чланом 214. ове уредбе, одобрење се издаје лицу 

које има физичку контролу над робом у тренутку пуштања робе у поступак привременог увоза, 

осим ако то лице иступа у име другог лица и тада се одобрење издаје том другом лицу.  

 

           Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се за друмска, 

железничка, ваздухопловна превозна средства и пловила у водном саобраћају ако 

испуњавају следеће услове:  

 

1) регистрована су ван царинског подручја Републике Србије на име лица пословно 

настањеног ван тог подручја или, ако превозно средство није регистровано, власништво 

је лица пословно настањеног ван царинског подручја Републике Србије; 

  

2) употребљава их лице пословно настањено ван царинског подручја Републике Србије, 

осим у случајевима из чл. 363, 364. и 365. ове уредбе.  

 

            У случају када горе наведена превозна средства приватно употребљава треће лице 

пословно настањено ван царинског подручја Републике Србије, потпуно ослобођење од плаћања 

увозних дажбина одобрава се ако је носилац одобрења прописно овластио то лице у писаном 

облику.  

 

            Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се за резервне делове, 

прибор и опрему за превозна средства ако се привремено увозе да би били поново извезени 

посебно или као део превозног средства. 

 

            Сходно члану 363. Уредбе, лица пословно настањена у царинском подручју 

Републике Србије имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина ако је 

испуњен неки од следећих услова:  

 

1) у случају железничких превозних средстава, она се стављају на располагање тим лицима 

у складу са уговором на основу којег свако лице може користити шинска возила другог 

лица у оквиру тог уговора;  

 

2) у случају друмских превозних средстава регистрованих у царинском подручју Републике 

Србије, приколица је прикључена на превозно средство;  

 

3) превозна средства се користе у вези са хитним случајевима; 

  

4) превозна средства употребљавају лица регистрована за изнајмљивање, а у циљу 

поновног извоза.  

 

           У складу са чланом 364. Уредбе, физичка лица која имају пребивалиште у 

царинском подручју Републике Србије имају право на потпуно ослобођење од плаћања 

увозних дажбина на превозна средства регистрована у иностранству, која употребљавају у 

приватне сврхе, ако имају одобрено привремено боравиште у иностранству дуже од шест 

месеци, ако превозно средство користе у периоду док бораве у царинском подручју 

Републике Србије и дужна су да то превозно средство поново извезу приликом напуштања 

царинског подручја Републике Србије. 

  

            Чланови уже породице лица из става 1. претходно цитираног члана Уредбе могу 

користити превозно средство из става 1. истог члана само док се то лице налази у царинском 

подручју Републике Србије. 

  



              Физичка лица која имају пребивалиште у царинском подручју Републике Србије 

имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина на превозно средство 

које су изнајмили на основу писаног уговора и користе га приватно, за једну од следећих 

сврха:  

 

1) за повратак у место пребивалишта у царинском подручју Републике Србије; 

  

       2) за напуштање царинског подручја Републике Србије.  

 

                Физичка лица која имају пребивалиште у царинском подручју Републике Србије 

имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина на превозна средства 

која употребљавају у комерцијалне или приватне сврхе ако су запослени код власника, 

изнајмљивача или закупца превозног средства, а који послодавац је пословно настањен 

ван царинског подручја Републике Србије.  

 

                Приватна употреба превозног средства, у смислу горе наведеног, дозвољена је за 

путовање између места рада и места становања запосленог или у сврхе обављања 

професионалног задатка запосленог предвиђеног уговором о раду.  

 

               Лице које употребљава превозно средство, на захтев царинског органа, мора показати 

примерак уговора о раду.  

 

                У смислу одредби члана 364. Уредбе,  приватна употреба превозног средства је 

употреба која није комерцијална, док је комерцијална употреба превозног средства, употреба 

превозног средства за превоз лица уз накнаду или индустријски или комерцијални превоз робе, 

независно да ли се обавља уз накнаду. 

 

                 Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, сходно члану 365. Уредбе, 

одобрава се ако превозно средство треба привремено регистровати у царинском подручју 

Републике Србије, с циљем поновног извоза:  

 

1) лицу које је у Републици Србији уписано у евиденцију као дописништво 

иностраног медија или је представник иностраног медија у смислу прописа 

којима се уређује јавно информисање и медији, а које намерава да поново 

извезе то превозно средство. Уз захтев за одобрење за ослобођење од плаћања 

увозних дажбина, подносилац захтева царинском органу прилаже доказ да је 

уписан у евиденцију министарства надлежног за послове јавног информисања;  

 

2) физичком лицу које има пребивалиште у царинском подручју Републике 

Србије, ако се то лице сели из царинског подручја Републике Србије.  

 

                Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина може се у изузетним случајевима 

одобрити ако превозно средство комерцијално употребљавају лица пословно настањена у 

царинском подручју Републике Србије, за обављање појединачног посла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рокови за окончање поступка привременог увоза за превозна средства, палете и контејнере 

 

 

            У погледу железничких превозних средства која, на основу уговора заједнички 

употребљавају превозници пословно настањени у царинском подручју Републике Србије и 

превозници који нису пословно настањени у царинском подручју Републике Србије, а који 

пружају услуге превоза железницом, сходно члану 366. Уредбе, поступак привременог увоза 

може се окончати када се извезу или поново извезу железничка превозна средства исте врсте или 

исте вредности као и она која су стављена на располагање лицу пословно настањеном у 

царинском подручју Републике Србије.  

 

            За палете, поступак привременог увоза може се окончати када се извезу или поново 

извезу палете исте врсте или исте вредности као и оне које су стављене у тај поступак.  

 

           За контејнере, поступак привременог увоза окончава се када се извезу или поново извезу 

контејнери исте врсте или исте вредности као и они који су стављени у тај поступак.  

 

          У складу са одредбама члана 367. Уредбе, поступак привременог увоза у случају 

превозних средстава и контејнера, мора се окончати у следећим роковима од стављања 

робе у поступак:  

 

1) за железничка превозна средства: 12 месеци; 

  

2) за комерцијалну употребу превозних средстава, осим железничких превозних 

средстава: време потребно за обављање превоза;  

 

3) за друмска превозна средства која приватно употребљавају:  

 

            (1) студенти: период у коме студенти остају у царинском подручју Републике Србије, 

искључиво ради студирања,  

            (2) лица која обављају послове одређеног временског трајања: период потребан за 

обављање тог посла,  

            (3) у осталим случајевима, укључујући животиње за јахање или вучу и возила која 

она вуку: шест месеци;  

 

4) за ваздухопловна превозна средства за приватну употребу: шест месеци;  

 

5) за пловила у водном саобраћају за приватну употребу: 18 месеци;  

 

6) за контејнере, њихову опрему и прибор: 12 месеци. 

  

         Сходно члану 368. Уредбе, ако је превозно средство привремено увезено у царинско 

подручје Републике Србије са потпуним ослобођењем од увозних дажбина у складу са чланом 

361. Уредбе и враћено лицу регистрованом за изнајмљивање пословно настањеном у царинском 

подручју Републике Србије, поновни извоз којим се окончава поступак привременог увоза мора 

се обавити у року од шест месеци од дана уласка превозног средства у царинско подручје 

Републике Србије.  

 

 

 

 

 



        Ако лице регистровано за изнајмљивање, пословно настањено у царинском подручју 

Републике Србије, поново изнајми превозно средство лицу пословно настањеном ван тог 

подручја или физичким лицима која имају пребивалиште у царинском подручју Републике 

Србије, поновни извоз, којим се окончава поступак привременог увоза, мора се обавити у року 

од шест месеци од дана уласка превозног средства у царинско подручје Републике Србије и у 

року од три недеље од дана закључења уговора о поновном изнајмљивању.  

 

      Сматра се да је датум уласка у царинско подручје Републике Србије датум закључења 

уговора о изнајмљивању на основу којег је превозно средство употребљено у време уласка у то 

подручје, осим ако се докаже датум стварног уласка.  

 

      Одобрење привременог увоза превозног средства из става 1. овог члана издаје се под 

условом да се превозно средство не користи за друге сврхе осим поновног извоза.  

 

      У случају из члана 364. став 3. Уредбе превозно средство се, у року од три недеље од 

закључења уговора о изнајмљивању или поновном изнајмљивању, мора вратити лицу 

регистрованом за изнајмљивање пословно настањеном у царинском подручју Републике Србије 

ако превозно средство употребљава физичко лице за повратак у своје пребивалишта у 

царинском подручју Републике Србије или за поновни извоз ако превозно средство то лице 

употребљава за напуштање царинског подручја Републике Србије.  

 

 

 

2.   ОСТАЛА РОБА, ОСИМ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА, 

                         ПАЛЕТА И КОНТЕЈНЕРА 

  

           

2.1. Лични предмети и предмети у спортске сврхе које увозе путници  

 

         У складу са чланом 369. Уредбе, потпуно ослобођење од увозних дажбина одобрава се за 

робу коју увозе путници за личне потребе, која им је потребна током путовања и предмете у 

спортске сврхе.  

 

         Лични предмети су сви предмети који су путнику потребни за личну употребу током 

путовања, узимајући у обзир све околности путовања, али искључујући робу увезену у 

комерцијалне сврхе.  

 

         Путник, у смислу става 1. овог члана, је лице из члана 2. став 1. тачка 35) подтачка (1) 

Уредбе. 

 

          

2.2. Материјал за разоноду посаде на пловилу 

 

 

          Сходно члану 370. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се 

за материјал за разоноду посаде на пловилу, у следећим случајевима:  

 

1) ако се употребљава на страном пловилу које плови у међународном водном превозу; 

  

2) ако је искрцан са тог пловила и посада га привремено користи на копну;  

 



3) ако га употребљава посада пловила у културне или социјалне сврхе, којима управљају 

непрофитне организације, или у просторима у којима се уобичајено обавља верска 

служба за чланове посаде пловила.  

 

 

2.3. Материјал за помоћ у несрећама  

 

 

           У складу са одредбама чл. 371. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за материјал за помоћ у несрећама ако се употребљава у вези са мерама предузетим 

за отклањање последица несрећа или сличних ситуација које погађају царинско подручје 

Републике Србије.  

 

           Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени у царинском 

подручју Републике Србије.  

 

 

2.4. Медицинска, хируршка и лабораторијска опрема 

 

  

         Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, у складу са чланом 372. Уредбе,  

одобрава се за медицинску, хируршку и лабораторијску опрему која се шаље на позајмицу на 

захтев болнице или друге медицинске установе којој је та опрема хитно потребна због 

неадекватности њихових сопствених капацитета и ако је намењена за дијагностичке или 

терапеутске сврхе.  

 

         Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени у царинском 

подручју Републике Србије.  

 

 

  

2.5. Животиње 

  

 

              У складу са чланом 373. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за животиње у власништву лица пословно настањеног ван царинског подручја 

Републике Србије.  

 

                Напомињемо да, сходно члану 387. Уредбе, рок за окончање поступка за животиње из 

овог члана Уредбе, не може бити краћи од 12 месеци од тренутка стављања животиња у 

поступак привременог увоза. 

 

 

2.6. Роба за употребу у пограничним подручјима 

 

 

             Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, у складу са одредбама чл. 374. 

Уредбе,  одобрава се за следећу робу намењену употреби у пограничним подручјима:  

 

1) опрему чији су власници и коју употребљавају лица пословно настањена у пограничном 

подручју уз погранично подручје Републике Србије на којем ће се роба употребљавати;  

 



2) роба која се употребљава за изградњу, поправку или одржавање инфраструктуре у 

пограничном подручју Републике Србије за које су надлежни органи управе. 

 

 

 

2.7. Носачи звука, слике или података и промотивни материјал  

 

 

               Сходно члану 375.Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава 

се за следећу робу:  

 

1) носаче звука, слике или података који се достављају бесплатно и употребљавају у сврхе 

презентације пре продаје или су намењени за производњу звучног записа, звучну 

монтажу или репродукцију; 

  

2) материјал који се употребљава искључиво у промотивне сврхе, укључујући превозна 

средства посебно опремљена за те намене. 

 

 

2.8. Професионална опрема 

 

                                    
            Одредбама члана 376. Уредбе прописано је да се, потпуно ослобођење од плаћања 

увозних дажбина одобрава за професионалну опрему, ако:  

 

1) је у власништву лица пословно настањеног ван царинског подручја Републике Србије; 

  

2) је привремено увози лице пословно настањено ван царинског подручја Републике Србије 

или лице, пословно настањено у царинском подручју Републике Србије, запослено код 

власника из тачке 1) овог става; 

  

3) је употребљава лице које је привремено увози или се употребљава под његовим 

надзором, осим у случајевима аудиовизуелне копродукције. 

  

            Без обзира на став 1. овог члана, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за преносне музичке инструменте које привремено увозе путници да би их 

користили као професионалну опрему. Путници могу имати пребивалиште у царинском 

подручју Републике Србије или ван њега.  

 

           Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се за професионалну опрему 

лицу које је у Републици Србији уписано у евиденцију као дописништво иностраног медија или 

је представник иностраног медија у смислу прописа којима се уређује јавно информисање и 

медији, а које намерава да поново извезе ту опрему. Уз захтев за одобрење за ослобођење од 

плаћања увозних дажбина, подносилац захтева царинском органу прилаже доказ да је уписан у 

евиденцију министарства надлежног за послове јавног информисања.  

 

 

 

 

 

 



          Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина не одобрава се за професионалну 

опрему намењену употреби за неку од следећих сврха:  

 

1) индустријску производњу робе;  

2) индустријско паковање робе;  

3) експлоатацију природних ресурса;  

4) изградњу, поправку или одржавање зграда;  

5) земљане и сличне радове.  

 

         На ручни алат не односе се одредбе претходно наведених тач. 3), 4) и 5) става 4. овог 

члана. 

 

  

2.9. Педагошки материјал и научна опрема  

 

 

           Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, сходно чл. 377. Уредбе, одобрава се за 

педагошки материјал и научну опрему, ако:  

 

1) су у власништву лица пословно настањеног ван царинског подручја Републике Србије;  

 

2) их привремено увозе непрофитне јавне или приватне научне или образовне установе 

или установе за стручно оспособљавање и употребљавају се искључиво за образовање, 

стручно оспособљавање или научно истраживање у надлежности установе која их 

привремено увози; 

  

3) се привремено увозе у разумној количини с обзиром на сврху привременог увоза;  

 

4) се не употребљавају у комерцијалне сврхе. 

  

                                                       

2.10. Амбалажа  

 

 

          У складу са чланом 378. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за следећу робу:  

 

1) амбалажу која се привремено увози пуна, а намењена је поновном извозу празна или 

пуна; 

  

2) амбалажу која се привремено увози празна, а намењена је поновном извозу пуна. 

 

 

               2.11.  Модели, матрице, калупи, цртежи, скице, инструменти за мерење, контролу и                     

                                                  испитивање, као и други слични предмети  

 

 

              Сходно члану 379. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава 

се за моделе, матрице, калупе, цртеже, скице, инструменте за мерење, контролу и испитивање 

као и за друге сличне предмете, ако: 

  

1) су у власништву лица пословно настањеног ван царинског подручја Републике Србије;  



2) их у производњи употребљава лице пословно настањено у царинском подручју 

Републике Србије, а више од 50% производа, добијених њиховом употребом, се извози.  

 

 

              2.12.  Специјални алати и инструменти 

  

 

               Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, у складу са одредбама члана 380. 

Уредбе, одобрава се за специјалне алате и инструменте, ако: 

  

1) су у власништву лица пословно настањеног ван царинског подручја Републике Србије; 

  

2) се стављају на располагање лицу пословно настањеном у царинском подручју Републике 

Србије за производњу робе, а више од 50% робе, добијене њиховом употребом, се 

извози.  

 

 

           2.13. Роба која се користи за обављање тестирања или на којој се обавља тестирање 

  

 

            У члану 381. Уредбе, прописано је да се потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина одобрава за робу у било којој од следећих ситуација: 

  

1) на којој се обављају тестирања, експерименти или демонстрације;  

 

2) на којој се мора обавити тестирање у складу са купопродајним уговором, који укључује 

одредбе о обавезном тестирању које се стварно и обави;  

 

3) која се употребљава за обављање тестирања, експеримената или демонстрација без 

финансијске добити.  

 

           Овом приликом напомињемо да је, у складу са одредбама члана 387. Уредбе, рок за 

окончање поступка за робу из става 1., тачка 3) предметног члана Уредбе, шест месеци од 

тренутка  стављања робе у поступак привременог увоза. 

 

                                                                       

                2.14.     Узорци  

 

           У складу са чланом 382. Уредбе,  потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за узорке који се искључиво користе за приказивање или демонстрације у царинском 

подручју Републике Србије, ако је количина узорака разумна имајући у виду ту употребу. 

 

 

                  2.15.   Производна средства за замену 

  

 

            Одредбама члана 383. Уредбе прописано је да се потпуно ослобођење од плаћања 

увозних дажбина одобрава за производна средства за замену која добављач или сервисер 

привремено стављају на располагање купцу до поправке или испоруке сличне робе.  

 

           Напомињемо да је, у складу са чланом 387. Уредбе, рок за окончање поступка по овом 

основу шест месеци од тренутка стављања робе у поступак привременог увоза.  



 

 

                2.16. Роба за манифестације или за продају у одређеним ситуацијама  

 

 

               У складу са чланом 384. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобрава се за робу намењену излагању или коришћењу на јавној манифестацији која није 

искључиво организована ради комерцијалне продаје робе или добијену на таквим 

манифестацијама из робе стављене у поступак привременог увоза.  

 

              У изузетним случајевима, царински орган може одобрити потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за робу намењену излагању или употреби на другим манифестацијама 

или која је добијена на тим другим манифестацијама из робе стављене у поступак привременог 

увоза.  

 

              У сврхе окончања поступка привременог увоза за робу из ст. 1. и 2. овог члана, осим 

дувана и дуванских прерађевина и горива, њена потрошња, уништење или бесплатна подела 

посетиоцима на манифестацији, сматра се поновним извозом ако њена количина одговара врсти 

манифестације, броју посетилаца и обиму учешћа носиоца поступка на тој манифестацији.  

 

               Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава се за робу коју је власник 

испоручио ради излагања лицу у Републици Србији које има право да је купи након излагања.  

 

               Потпуно ослобођење од увозних дажбина одобрава се за:  

 

1) уметничка дела, збирке и антиквитете, привремено увезене за изложбу, с намером 

могуће продаје; 

  

2) робу, осим новопроизведене, која се увози ради аукцијске продаје. 

  

              Када се поступак привременог увоза за робу, привремено увезену у складу са овим 

чланом, окончава стављањем те робе у слободан промет, износ дуга се одређује на основу 

елемента за обрачун који одговара за ту робу у тренутку прихватања декларације за 

слободан промет.  

 

              Ако се роба, привремено увезена у складу са овим чланом, пласира на тржиште, 

сматра се да је пријављена за стављање у слободан промет пре истека рока за окончање 

поступка привременог увоза. 

  

               Такође, сходно одредбама члана 387. Уредбе, рок за окончање поступка за робу из 

члана 384. став 4. Уредбе (претходно наведену под тачком 1) и 2) у овом делу) је шест 

месеци од тренутка стављања робе у поступак привременог увоза. 

 

 

               2.17. Резервни делови, прибор и опрема  

 

               Сходно члану 385. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава 

се за резервне делове, прибор и опрему који се употребљавају за поправку и одржавање, 

укључујући ремонт, подешавање и очување робе стављене у поступак привременог увоза. 

 

 

 

 



              2.18.  Остала роба 

  

               У складу са чланом 386. Уредбе, потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

може се одобрити и за робу, осим робе из чл. 357-365. и чл. 369-385. Уредбе или која не 

испуњава услове из тих чланова Уредбе, ако се привремено увози:  

 

1) повремено, на период не дужи од три месеца; или  

2) у посебним ситуацијама без економског дејства у Републици Србији 

 

         НАПОМЕНЕ:  

 

           У складу са одредбом члана 469. Уредбе, одобрења и друге исправе издатe од стране 

царинског органа, који су били на снази даном почетка примене Царинског закона и 

Уредбе, остају на снази, и то:  

 

1) одобрења са ограниченим роком важења  - до краја тог рока или до 17. јуна 2022. 

године, у зависности од тога шта је раније; 

2) за сва остала одобрења  - до поновне процене одобрења. 

 

       Такође, ову прилику користимо и да укажемо на чињеницу да се, сходно члану 390. 

Уредбе, на услове и поступак привременог увоза робе који нису прописани чл. 353.-389. 

Уредбе, примењују одговарајуће одредбе Конвенције о привременом увозу, као и да се на 

робу из прилога уз Анексе ове конвенције може одобрити привремени увоз уз потпуно 

ослобођење од плаћања увозних дажбина.  

 

        На крају, скрећемо пажњу да, с обзиром да од почетка примене новог Царинског 

закона и пратећих прописа донетих на основу истог, а у односу на раније важеће царинске 

прописе, нема измена у начину спровођења поступка привременог извоза, уз напомену да 

је исти новим царинским прописима само другачије конципиран, према ставу 

Министарства финансија, заузетог у акту број: 483-00-00082/2019-17 од 16.07.2019. године, 

када се роба привремено извози са намером да се поново увезе у неизмењеном стању сходно 

се примењују одредбе којима је регулисан поступак привременог увоза. 

 

       Овим објашњењем ставља се ван снаге Објашњење поступка привременог увоза са 

потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина (акт Управе царина број: 148-03-030-

03-27/2012 од 20.11.2012. године) и сва друга објашњења Управе царина која су у вези са 

тим актом, а која су у супротности са овим објашњењем. 

                      

(Акт Управе царина број: 148-I-030-01-86/2020 од 28.02.2020. године) 




