
                                                                                                                                                         

  

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне Објашњења о поступку кућног царињења при увозу робе и                        

Објашњења о спровођењу поједностављеног извозног поступка у простору пошиљаоца  

  

          Актом бр. 148-I-030-01-21/2018 од 07.02.2018. године, царинарницама је достављено  

Објашњење о поступку кућног царињења при увозу робе, у коме су описани услови које 

треба да испуни подносилац захтева за поједностављени увозни поступак у простору 

примаоца (стављање робе у поједностављени поступак подношењем царинске декларације 

и стављање робе у поједностављени поступак испостављањем књиговодствене исправе), 

поступак подношења захтева и издавања одобрења, а истим Објашњењем је описано и 

спровођење поступка кућног царињења при увозу.   

  

Имајући у виду потребу за ближим и јаснијим одређивањем документације 

неопходне за доношење одобрења, као и ефикаснијим поступањем царинских органа 

приликом захтева за измену одобрења, овим путем вас обавештавамо о изменама и 

допунама Објашњења о поступку кућног царињења при увозу робе у следећим тачкама:  

  

У тачки 2. мења се алинеја 6. и сада гласи:  

„Да су испуњени услови из члана 29. став 2. Уредбе који се односе на финансијску 

ликвидност (прилажу се обрасци БОН-1, БОН-2 и SCORING, финансијски извештај за 

претходну или текућу годину који није садржан у поменутим обрасцима, као и сва друга 

документација којом се може доказати испуњеност услова)“.   

  

У тачки 3. подтачка 3.3. мења се и сада гласи:  

 „У случају потребе, носилац одобрења накнадно може поднети захтев за измену или 

допуну података из одобрења, а о чему одлуку доноси надлежна Царинарница. Уколико се 

захтев за измену или допуну односи на списак робе који је саставни део одобрења, 

Царинарница ће одлучити о захтеву након прибављеног мишљења Одељења за накнадну 

контролу и Одељења за анализу и управљање ризиком и о томе обавестити надлежно 

Одељење УЦ. По усвајању захтева неће се вршити измена самог одобрења, већ ће се само 

ажурирати списак података из одговарајућег прилога који ће бити означен новим подбројем 

основног броја одобрења и оверен од стране надзорне царинарнице. Ажурирани списак се 

уноси у ИСЦС и доставља на исти начин као и основно одобрење.“  

  

             Сходно претходном ставу и у Објашњењу о спровођењу поједностављеног извозног 

поступка у простору пошиљаоца (акт Управе царина бр. 148-II-483-01-93/2011 од 

04.04.2011. год.), у тачки 2. подтачка 2.4. мења се и сада гласи:   

„У случају потребе, носилац одобрења накнадно може поднети захтев за измену или 

допуну података из одобрења, а о чему одлуку доноси надлежна Царинарница. Уколико се 

захтев за измену или допуну односи на списак робе који је саставни део одобрења, 

Царинарница ће одлучити о захтеву након прибављеног мишљења Одељења за накнадну 

контролу и Одељења за анализу и управљање ризиком и о томе обавестити надлежно 



Одељење УЦ. По усвајању захтева неће се вршити измена самог одобрења, већ ће се само 

ажурирати списак података из одговарајућег прилога који ће бити означен новим подбројем 

основног броја одобрења и оверен од стране надзорне царинарнице. Ажурирани списак се 

уноси у ИСЦС и доставља на исти начин као и основно одобрење.“  

  

О напред наведеном се обавештавате ради једнообразне и адекватне примене.  

  

(Акт Управе царина број 148-I-030-01-21/5/2018 од 31.08.2018. године)  

  

                                      

  

              


