
  

                                                                                 

 

Промет робе са АПКМ 

 

У вези са спровођењем царинског поступка у случајевима куповине робе у иностранству и 

продаји исте на подручје АПКМ, са преласком преко територије Републике Србије ван АПКМ, ради 

једнообразне и правилне примене обавештавамо вас о следећем: 

 

Законом о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) прописани су и 

изузеци у вези са робом купљеном у другој држави или царинској територији, односно одредбом 

члана 39. наведеног закона је прописано да домаће лице робу купљену у другој држави или 

царинској територији не мора да увезе ако се та роба, на основу уговора, непосредно испоручује у 

другу државу или царинску територију, или стави у слободан промет, ако се та роба након 

спроводеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије. 

 

Такође, одредбом члана 6. Уредбе о посебним условима за вршење промета робе са АПКМ 

(„Сл. гласник РС“, бр. 139/04...91/06), између осталог, прописано је да се роба страног порекла над 

којом је спроведен царински поступак, као и роба у транзиту, може упутити са граничног прелаза, 

односно са територије Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ, уз одговарајуће мере 

царинског надзора и пријављује се надлежној робној царинској испостави са АПКМ. 

 

Имајући у виду цитиране законске одредбе, у случајевима када се ради о пословима куповине 

робе у другој држави или царинској територији од стране домаћег лица и продаји исте на 

територију АПКМ, са преласком преко територије Републике Србије ван АПКМ, спровешће се 

царински поступак транзита, у складу са одредбама члана 118-125. Царинског закона (ТП за транзит 

од царинарнице уласка до царинарнице изласка).  

 

Надлежном царинском органу подноси се декларација за транзит робе са пратећом 

документацијом (транспортна документа, фактуре, спецификације, цертификати итд.). У складу са 

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

у царинском поступку, декларација се попуњава тако што се у одговарајућу рубрику уписује 

царински контролни пункт на административној линији са АПКМ, с тим што треба имати у виду 

одредбе става 2. члана 6. Уредбе о посебним условима за вршење промета робе са АПКМ. 

 

Јединствена царинска исправа за поступак транзита, попуњава се у складу са Правилником, с 

тим што се, такође, скреће пажња на следеће: 

 - у трећу поделу рубрике 1 уписује се шифра „ТП“ – за транзит од царинарнице уласка до 

царинарнице изласка (прави транзит); 

 - рубрику 8 прималац -уписују се подаци у складу са одредбама Правилника, то јест уписују 

се подаци о примаоцу из фактуре (Ф01) коју испоручује домаће лице; 

 - у рубрику 14 (подносилац исправе) посебно се скреће пажња на правилно попуњавање у 

случају посредног заступања из члана 26. став 2. тачка 2. Царинског закона, то јест обавезно 

попуњавање наведене рубрике са подацима о лицу за чији рачин се декларација подноси; 

 - у рубрику 22 валута и укупан износ из фактуре -уписује се валута и износ из фактуре коју 

домаће лице издаје примаоцу из рубрике 8 (Ф01); 

 - у рубрику 44 (приложене исправе и додатне информације) уписује се поред шифре Ф01 и 

шифра Ф93 (друге фактуре из послова посредовања) - број фактуре коју издаје инопошиљалац 

домаћем лицу као и износ и валута из фактуре и шифра И93 (друге изјаве из послова посредовања) - 

уписује се изјава коју даје домаће лице-носилац посла, да се ради о роби која је купљена у другој 

држави или царинској територији и испоручује се на територију АПКМ, а роба само прелази преко 

територије Републике Србије ван АПКМ. 
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Такође указујемо да се  у рубрику 17 (земља одредишта) уписује „Република Србија“, а у 

рубрику 17а шифра „РС“. 

 

Јединствену царинску исправу за транзит попуњену на наведени начин, оверава својим 

потписом и печатом овлашћени царински службеник. 

 

Истовремено указујемо да страна неоцарињена роба власништво домаћег лица стављена у 

поступак царинског складиштења, у ком поступку је дошло до промета продајом лицу са седиштем 

или пребивалиштем на територији АПКМ, може се ставити у поступак транзита, односно може се 

упутити транзитним документом (ТС) на територију АПКМ, без плаћања увозних дажбина. 

 

Такође вас обавештавамо и да се над робом страног порекла коју страно лице продаје лицу са 

седиштем, односно пребивалиштем на територији АПКМ, а роба прелази преко територије 

Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ, спроводи кроз поступак ТП, и с тим у вези 

престаје примена акта Управе царина број 148-03-030-07-5/2009 од 10.04.2009. године. 

 

Акт Управе царина број 148-03-030-07-1/2010 од 15.01.2010. године 

 


