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Поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем 

од плаћања   увозних дажбина 
 

 

 

 Поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем регулисан је 

Конвенцијом о привременом увозу
1
 („Службени гласник – Међународни уговори, 

број 1/2010), Царинским законом („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010) и то члановима 

164-171,  и   Уредбом о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник 

РС“ бр. 93/2010) и то члановима  322-357,  у даљем тексту Уредба.  

Одредбама члана 164. Царинског закона прописано је да царински орган 

одобрава употребу у царинском подручју Републике Србије стране робе намењене 

поновном извозу у неизмењеном стању, осим уобичајеног смањења вредности због 

употребе, уз потпуно или делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина и 

без примене мера трговинске политике.    

Поступак привременог увоза се може одобрити уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина у складу са Конвенцијом  о привременом увозу и  чл. 

168. Царинског закона односно чл. 322.-346. Уредбе.  

Чланом 352. Уредбе прописано је да се на услове и поступак привременог 

увоза робе који нису прописани чл. 320-357. Уредбе примењују одговарајуће 

одредбе Конвенције о привременом увозу. Чланом 353. Уредбе дефинисано је да се 

на робу из прилога Конвенције о привременом увозу може одобрити привремени 

увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина.    

             Према члану 320. став 6. Уредбе дозвољена је поправка и одржавање, 

укључујући ремонт, подешавање и мере потребне за очување робе или осигурање 

техничких услова потребних за употребу исте у оквиру царинског поступка.   

 

 

 

 

ВРСТА РОБЕ ЗА КОЈУ СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ПРИВРЕМЕНИ 

УВОЗ СА ПОТПУНИМ ОСЛОБОЂЕЊЕМ ОД ПЛАЋАЊА 

УВОЗНИХ ДАЖБИНА 

 

1. Превозна средства 

(Чл. 325. - 329. Уредбе и Прилог Ц Конвенције) 

 

Царински орган одобрава потпуно ослобођење за привремени увоз 

друмских, железничких, ваздухопловних превозних средстава и пловила 

унутрашње пловидбе за приватну употребу у случајевима: 

 

                                                 
1
 Текст Конвенције о привременом увозу налази се на сајту Управе царина на адреси www.carina.rs 
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1) ако су регистрована ван царинског подручја Републике Србије и на име 

лица основаног ван царинског подручја Републике Србије, а у случају да превозна 

средства нису регистрована, сматра се да је наведени услов испуњен, ако су у 

власништву лица са седиштем ван царинског подручја Републике Србије, 

2) ако их употребљава лице са седиштем ван царинског подручја Републике 

Србије, осим у случајевима из чл. 326, 327. и 328. Уредбе, и  

3) ако се, у случају комерцијалне употребе, и уз изузетак железничких 

превозних средстава, употребљавају искључиво за превоз који почиње или 

завршава ван царинског подручја, уз могућност употребе и у унутрашњем промету, 

када је то прописано важећим прописима у области транспорта. 

Када су поменута превозна средства поново изнајмљена од лица 

регистрованог за изнајмљивање у царинском подручју Републике Србије лицу са 

седиштем ван царинског подручја Републике Србије, превозне средства морају се 

поново извести у року од осам дана од почетка важења уговора. 

 

Лица са седиштем у царинском подручју Републике Србије имају право на 

привремени увоз са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина: 

1) железничких превозних средства која су дата на располагање тим лицима 

у складу с уговором, на основу којег свака железничка мрежа може употребљавати 

шинска возила друге железничке мреже као сопствене,  

2) приколице које су прикључене на друмско превозно средство 

регистровано на царинском подручју Републике Србије, 

3) превозна средства која се користе у хитним случајевима и нису у 

употреби дуже од пет дана, и 

4) превозна средства која употребљавају лица регистрована за 

изнајмљивање, с обавезом поновног извоза у року од пет дана. 

 

Домаћа физичка лица са пребивалиштем у царинском подручју Републике 

Србије, имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина за 

приватну употребу превозних средстава регистрованих у иностранству, уколико 

имају одобрено привремено боравиште у иностранству до шест месеци, ако возило 

користе у периоду док бораве на царинском подручју Републике Србије (годишњи 

одмор, посете породици и сл.) и дужна су да то возило извезу приликом напуштања 

царинског подручја Републике Србије.  

Чланови уже породице поменутог лица могу користити возило само док се 

поменуто лице налази на царинском подручју Републике Србије. 

Домаћа физичка лица имају право на потпуно ослобођење од плаћања 

увозних дажбина за приватну употребу превозних средстава изнајмљених, на 

основу закљученог писаног уговора, и то: 

1) за повратак у место пребивалишта у Републици Србији, и 

2) да напусте царинско подручје Републике Србије. 

Изнајмљено превозно средство мора се поново извести или вратити лицу 

регистрованом за изнајмљивање са седиштем у царинском подручју Републике 

Србије у року: 

1) од пет дана од дана закључења уговора за повратак у место пребивалишта у 

Републици Србији, 

2) од два дана од дана закључења уговора да напусте царинско подручје Републике 

Србије. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина када је превозно средство потребно привремено 
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регистровати у царинском подручју Републике Србије, и исто се мора поново 

извести: 

1) лицу које је у Републици Србији регистровано као страна информативна 

установа или је представник страних средстава информисања у смислу Закона о 

информисању ("Службени гласник РС", бр. 43/03,61/05 и 71/09), а које намерава да 

поново извезе то превозно средство. Уз захтев за одобрење за ослобођење, 

подносилац захтева царинском органу прилаже доказ да је регистрован у 

министарству надлежном за послове културе или 

2) физичком лицу са пребивалиштем у царинском подручју Републике 

Србије, које се сели ван царинског подручја Републике Србије. У овом случају 

превозно средство треба обавезно извести у року од три месеца од дана 

привременог увоза. 

Привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

одобриће се када превозно средство, у комерцијалне или приватне сврхе, користи 

физичко лице с пребивалиштем у царинском подручју Републике Србије, запослено 

од власника превозног средства, који има седиште ван царинског подручја 

Републике Србије. 

Приватна употреба превозног средства мора да буде наведена у уговору о 

раду. 

Царински орган може ограничити привремени увоз превозних средстава у 

случају вишекратне употребе превозних средстава у складу са овим одредбама. 

Привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина може 

се, у изузетним случајевима, одобрити лицима са седиштем у царинском подручју 

Републике Србије, када се превозно средство користи за одређени појединачни 

посао.  

 

Не искључујући примену других одредаба Уредбе, рок за завршетак 

поступка привременог увоза је: 

1) за железничка превозна средства: 12 месеци, 

2) за комерцијалну употребу превозних средстава, осим железничких превозних 

средстава: период потребан 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, које обављају послове у одређеном временском трајању: 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 (у 

дванаестомесечном периоду),  

5) за пловила унутрашње пловидбе за приватну употребу: 18 месеци. 

 

У случају када су привремено увезена возила из прилога Ц Конвенције 

натоварена, тада улазна царинска испостава, независно од поступка привременог 

увоза за возила, за робу натоварену на предметна возила спроводи посебан 

поступак транзита.   
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2.   Материјали за ублажавање последица несреће 

(Чл. 332. Уредбе и Прилог Б.9. Конвенције) 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за пошиљке помоћи у случају елементарних непогода 

или сличних катастрофа, када се употребљавају заједно са мерама које се 

предузимају ради уклањања последица непогода и сличних катастрофа у 

царинском подручју Републике Србије и намењене су државним органима или 

службама одобреним од стране надлежних органа. 

Роба увезена у хуманитарне сврхе мора бити власништво лица које има 

седиште или пребивалиште изван територије привременог увоза и мора бити 

уступљена бесплатно.  

 

Рок за поновни извоз је најмање 12 месеци од дана привременог увоза. 

 

 

3. Медицинска, хируршка и лабораторијска опрема  

(Чл. 333. Уредбе и Прилог Б.9 Конвенције) 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за медицинску, хируршку и лабораторијску опрему, која 

се позајмљује на захтев болнице или друге медицинске институције, којој је 

неопходна таква опрема и када је намењена у дијагностичке или терапеутске сврхе. 

Медицинска, хируршка и лабораторијска опрема мора бити намењена за 

употребу у болницама и другим здравственим установама којима је хитно потребна 

због ванредних услова у којима се налазе, ако ту опрему није могуће набавити у 

довољним количинама на територији Републике Србије.  

Рок за поновни извоз одредиће се у складу са потребама. 

 

             4.  Животиње и опрема за употребу у пограничном подручју 

(Чл. 334. Уредбе, Прилог Б.8.  и Прилог Д. Конвенције) 
 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за животиње, које су у власништву лица са седиштем, 

односно пребивалиштем ван царинског подручја Републике Србије. 

Привремени увоз се одобрава за животиње које се увозе у следеће сврхе: 

дресирање, тренинг, узгој, поткивање и вагање, ветеринарски преглед, тестирање 

(нпр. ради куповине), учешће на приредбама, изложбама, такмичењима, 

надметањима или демонстрацијама, разонода (циркуске животиње итд.), путовање 

(укључујући и кућне љубимце путника), обука (полицијских паса или коња; паса за 

откривање, паса водича слепих особа итд.), акције спашавања, номадска 

(транзитна) испаша или испаша, за обављање радова или превоз, као и за 

медицинске сврхе (добијање змијског отрова итд.). 
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Животиње за вучу, које се користе за рад на земљи која се налази у 

пограничном појасу Републике Србије, морају увести становници пограничног 

појаса који се граничи са пограничним појасом Републике Србије. 

Царински орган може, ради одобравања привременог увоза животиња, да 

захтева подношење списка заједно са писменом обавезом о поновном извозу. 

Рок за поновни извоз животиња је најмање дванаест месеци од дана 

привременог увоза. 

 

Погранично подручје обухвата подручје уз државну границу које ширином 

обухвата пет километара од граничне линије у дубину територије Републике 

Србије, а укључује и насеља која се само једним делом налазе у том подручју, осим 

ако другачије није утврђено међународним уговором. 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за робу намењену за делатности, специфичне за 

погранично подручје, ако је: 

1) опрема у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем у пограничном 

подручју, уз погранично подручје Републике Србије, и коју користи лице са 

седиштем односно пребивалиштем у суседном пограничном подручју, и 

2) роба намењена градњи, поправци или одржавању инфраструктуре у 

пограничном подручју, за које су одговорни органи управе.  

Привремени увоз робе у пограничном промету одобриће се без захтевања 

царинског документа или обезбеђења. 

Рок за поновни извоз робе увезене у пограничном промету је најмање 12 

месеци од дана привременог увоза. 

Међутим, опрема намењена за рад на земљи поново ће се извести по 

завршетку радова. 

 

 

5.  Носачи тона, звука, слике или података, штампани материјали 

(Чл. 335. Уредбе и Прилог Б.7. Конвенције) 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за: 

1) носаче звука, слике или података, с циљем презентације пре продаје, ако су 

послати бесплатно, или су намењени за преснимавање тона, синхронизацију или 

репродукцију, или  

2) робу која се користи искључиво за рекламне сврхе.  

Рок за поновни извоз је 12 месеци. 

                                  6.   Професионална опрема  

(Чл. 336. Уредбе и Прилог Б.2. Конвенције) 
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Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за професионалну опрему. Под "професионалном 

опремом" се сматра: 

1. опрема за штампу, радио или телевизију која је неопходна представницима 

штампе, радиодифузије или телевизијских организација, који посећују другу земљу 

ради извештавања или у циљу преношења или снимања материјала за одређене 

програме. Илустративни списак такве опреме дат је у Прилогу 1 уз овај акт; 

2. кинематографска опрема неопходна лицу које посећује територију друге земље 

ради снимања одређеног филма или филмова. Илустративни списак такве опреме 

дат је у Прилогу 2 уз овај акт; 

3. сва друга опрема која је потребна за обављање занимања, заната или вршење 

професије лица које посећује територију друге земље да би остварило одређени 

задатак. Илустративни списак такве опреме дат је у Прилогу 3 уз овај акт; 

4. помоћни апарати и прибор за наведену опрему. 

 

Да би се одобрио привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања 

увозних дажбина професионална опрема мора бити: 

(а) у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем ван царинског 

подручја Републике Србије, 

(б) привремено увезена или од лица са седиштем, односно пребивалиштем ван 

царинског подручја Републике Србије, или од лица са пребивалиштем у царинском 

подручју Републике Србије запосленог од стране власника који има седиште, 

односно пребивалиште ван царинског подручја Републике Србије и 

 (ц) коришћена искључиво од стране увозника или ће се користити под његовим 

надзором, осим у случају аудиовизуелне копродукције (опрема увезена за 

производњу филма, телевизијског програма или аудиовизуелних дела, на основу 

уговора о копродукцији у ком је једна страна уговорница лице са седиштем или 

пребивалиштем на територији привременог увоза, а који су одобрили надлежни 

органи те територије на основу међувладиног споразума о тој копродукцији). 

 

Царински орган не одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за опрему, која је намењена за индустријску 

производњу или паковање робе (осим ручног алата), опреме за експлоатацију 

природних извора, за градњу, поправке или одржавање зграда, или за земљане 

или сличне радове.  

 

Одредбом члана 182. Уредбе прописано је да се захтев за одобрење 

поступка привременог увоза опреме за радио и телевизијску продукцију и 

емитовање, као и возила која су посебно опремљена за радио и телевизијско 

емитовање, укључујући и њихову опрему, коју увозе јавне или приватне 

организације са седиштем ван царинског подручја и одобрене од стране царинских 

органа који издају одобрење за поступак увоза такве опреме и возила, може 

поднети усменом декларацијом за привремени увоз.  

 

За наведену робу (из Прилога 1 овог акта) може  се поднети исправа 

попуњена у складу са чланом 266. став 2. Уредбе, граничној улазној царинској 

испостави. Наведена исправа носи назив Образац за привремени увоз/извоз робе, 

дата је као Прилог 4. уз овај акт и односи се на усмену декларацију за привремени 

увоз робе. Подноси се у два примерка, које оверава царински орган и један оверени 

примерак враћа  подносиоцу. Царински орган може захтевати подношење списка 
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или детаљног инвентара поменуте опреме заједно са писмено преузетом обавезом 

да се поново извезе. 

 

Уколико улазна гранична царинска испостава није уједно и царинска 

испостава преко које ће роба бити поново враћена у иностранство, царинска 

испостава преко које се поново извози предметна роба дужна је да улазној 

царинској испостави одмах достави фотокопију исправе којом је  роба уредно 

раздужена. 

 

Царински орган одобрава потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина 

за опрему лицу које је у Републици Србији регистровано као страна информативна 

установа или је представник страних средстава информисања, у смислу Закона о 

информисању ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 61/05 и 71/09), а које намерава да 

поново извезе ту опрему. Уз захтев за одобрење подносилац захтева царинском 

органу прилаже доказ да је регистрован у министарству надлежном за послове 

културе, као и изјаву о намери извоза. 

 

Рок за поновни извоз професионалне опреме је најмање 12 месеци од дана 

привременог увоза. Међутим, рок за поновни извоз возила може се одредити 

имајући у виду сврху и планирану дужину боравка на територији привременог 

увоза. 

 

 

 

                      7.  Педагошки материјал и научна опрема 
(Чл. 337. Уредбе и Прилог Б.5. Конвенције) 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за педагошки материјал и научну опрему: 

1) која је у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем ван 

царинског подручја Републике Србије, 

2) која је привремено увезена од стране јавних или приватних научних и 

педагошких установа или установа за стручно оспособљавање, које су непрофитне, 

и служе искључиво за подучавање, стручно оспособљавање или научна 

истраживања под њиховом одговорношћу, 

3) која је привремено увезена у одговарајућој количини, у складу са сврхом 

привременог увоза, и 

4) која се неће користити за комерцијалне сврхе.  

 

Рок за поновни извоз робе увезене за потребе образовања, науке или културе 

је 12 месеци од дана када је извршен привремени увоз.   

 

 

 

8. Модели, матрице, калупи, цртежи, скице, уређаји за мерење, 

контролу и експериментисање, и сличне ствари, специјални алати   

и инструменти, роба за тестирање, узорци 
(Чл. 339 – 342. Уредбе и Прилог Б 4) 
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Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за моделе, матрице, калупе, цртеже, скице, мерне, 

контролне и регулационе уређаје и друге сличен предмете:  

1) који су  власништво лица са седиштем, односно пребивалиштем ван 

царинског подручја Републике Србије, 

2) које у производњи употребљава лице са седиштем, односно 

пребивалиштем у царинском подручју Републике Србије, ако се најмање 75% 

производа, који се производе њиховим коришћењем, извози из Републике Србије.  

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за специјални алат и инструменте, ако су: 

1) у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем ван царинског 

подручја Републике Србије, и 

2) бесплатно дати на располагање лицу са седиштем односно 

пребивалиштем у царинском подручју Републике Србије, за производњу робе, која 

се у потпуности извози. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за робу: 

1) на којој је потребно обавити тестирање, експерименте или 

демонстрирање, 

2) на којој се мора обавити тестирање у складу с купопродајним уговором 

који укључује одредбе о обавезном тестирању које се стварно и обави, (рок за 

завршетак поступка је шест месеци)  и 

3) која се употребљава ради обављања тестирања, експеримената или 

представљања без финансијске накнаде. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за узорке робе, који се увозе у одговарајућим 

количинама, и то искључиво за изложбу или излагања у царинском подручју 

Републике Србије. 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за робу: 

1) на којој је потребно обавити тестирање, експерименте или демонстрирање, 

2) на којој се мора обавити тестирање у складу с купопродајним уговором који 

укључује одредбе о обавезном тестирању које се стварно и обави (рок за завршетак 

поступка је шест месеци), и 

3) која се употребљава ради обављања тестирања, експеримената или 

представљања без финансијске накнаде. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за узорке робе, који се увозе у одговарајућим 

количинама, и то искључиво за изложбу или излагања у царинском подручју 

Републике Србије. 

Узорци морају бити власништво лица које име седиште или 

пребивалиште изван територије привременог увоза и морају се увозити 

искључиво за потребе приказивања или демонстрације на територији 

Републике Србије ради прикупљања поруџбина за робу која ће бити увезена 
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на ту територију. Не смеју се продавати и користити у друге сврхе осим у 

сврхе демонстрације, нити се смеју изнајмљивати или давати уз надокнаду док 

су на територији привременог увоза. 

Рок за раздужење је шест месеци. 

 

9.     Резервни делови 

(Чл. 342., 344 Уредбе и Прилог Б.4. Конвенције) 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина када добављач или сервисер привремено ставља на 

располагање кориснику производна средства за замену, до испоруке или оправке 

сличне робе.  

Средства која се достављају у замену за средства која се користе у 

производњи морају се доставити благовремено и бесплатно лицу са седиштем или 

пребивалиштем на територији привременог увоза, од стране или преко снабдевача 

који доставља средства за производњу чија испорука касни или морају да се 

поправе.  

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина када се резервни делови, прибор и опрема употребљавају 

за оправку и одржавање, укључујући и ремонт, подешавање и очување робе 

стављене у поступак. 

 

Рок за раздужење је шест месеци. 

 

 

10.      Роба за изложбу или продају 

(Чл. 343. Уредбе и Прилог Б.1. Конвенције) 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина 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. 

 Под "манифестацијом" се подразумева:  

1. трговинска, индустријска, пољопривредна или занатска изложба, сајам, слична 

манифестација или изложба; 

2. изложба или манифестација која је првенствено организована у добротворне 

сврхе; 

3. изложба или манифестација која је првенствено организована да унапреди све 

области образовања, уметности, заната, спорта, науке, просвете или културних 

активности, да унапреди верско образовање или верски култ, да унапреди туризам 

или да унапреди пријатељство међу људима; 
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4. састанак представника међународних организација или међународне групе 

организација; или 

5. манифестација, службеног или комеморативног карактера; 

 

Царински орган може, у изузетним околностима, одобрити привремени 

увоз робе и за друге манифестације. 

 

Привремени увоз се одобрава за следећу робу: 

(а) роба намењена за приказивање или демонстрацију на некој манифестацији, 

заједно са материјалима наведеним у прилозима Споразума о увозу предмета 

просветног, научног и културног карактера; 

(б) роба која је намењена да се користи приликом излагања иностраних производа 

на манифестацији, као што је: 

- роба неопходна да би се демонстрирао рад изложених иностраних машина 

или апарата; 

- материјал за конструкцију и декорацију, укључујући и електричну опрему, 

за привремене штандове иностраних излагача; 

- рекламни и демонстрациони материјал, који је демонстрационо 

пропагандни материјал за изложену инострану робу, на пример, звучни и визуелни 

записи, филмови и дијапозитиви, као и апарати за њихову употребу; 

(ц) опрема, укључујући и уређаје за превођење, апарате за снимање звука и слике и 

филмове просветног, научног или културног карактера намењене за употребу на 

међународним састанцима, конференцијама или конгресима. 

 

За примену ове повластице број или количина сваког производа мора бити у 

разумној мери, имајући у виду сврху привременог увоза. 

 

Роба за коју је одобрен привремени увоз, не може, док је предмет 

одобрених олакшица да се позајмљује, даје у зајам или за награду, или пренесе 

са места где се одржава манифестација. 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за робу ради излагања, ако исту није могуће увести као 

узорке, и пошиљалац жели да је прода, а прималац робе се након излагања може 

одлучити да је купи. 

 

Рок за завршетак поступка је два месеца уколико се роба привремено 

увози по нациналном документу. Уколико се роба привремено увози за 

потребе излагања или коришћења на јавној манфестацији по карнету АТА, 

рок за поновни извоз је најмање 6 месеци. 

 

Царински органи може дозволити да роба, која ће се излагати или користити 

на следећој манифестацији, остане на територији привременог увоза, уз 

придржавање услова прописаних за поступак привременог увоза. 

 

Царински орган може да одобри стављање у слободан промет без увозних 

дажбина и пореза и без примене увозних забрана и ограничења: 
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(а) малих узорака иностране робе изложене на манифестацији, укључујући и узорке 

хране и пића, који су увезени у том облику или су добијени на манифестацији од 

увезеног расутог материјала, под условом: 

- да су добијени бесплатно из иностранства, да би се бесплатно делили 

посетиоцима манифестације за личну употребу или потрошњу од стране лица 

којима су подељени; 

- да се могу идентификовати као рекламни узорци и да су појединачно мале 

вредности; 

- да су неприкладни за комерцијалне сврхе и да су, у датом случају, 

паковани у количинама приметно мањим од најмањег паковања за продају на мало; 

- да се узорци хране и пића, који нису подељени у одговарајућем паковању, 

утроше на манифестацији; и 

- да, узевши у обзир природу манифестације, број посетилаца и важност 

учешћа излагача на манифестацији, укупна вредност и количина робе буду, по 

оцени царинских органа на територији привременог увоза, у умереном износу; 

 

(б) робе увезене искључиво ради демонстрације или за потребе демонстрације рада 

иностране машине или апарата који су изложени на манифестацији, која је 

употребљена или уништена у току такве демонстрације, под условом да укупна 

вредност и количина буду по оцени царинских органа на територији привременог 

увоза у умереном износу, имајући у виду природу манифестације, број посетилаца 

и важност учешћа излагача на манифестацији; 

 

(ц) производа мале вредности који се користе за грађење, опремање или 

декорисање привремених штандова иностраних излагача на манифестацији, као 

што су боја, лак и зидне тапете; 

(д) штампаног материјала, каталога, проспеката, ценовника, пропагандних плаката, 

календара, илустрованих или неилустрованих, и неурамљених фотографија, које су 

демонстрационо пропагандни материјал за инострану робу изложену на 

манифестацији, под условом: 

- да су добијени бесплатно из иностранства, да би се искључиво бесплатно 

делили посетиоцима манифестације; 

- да укупна вредност и количина такве робе буду у умереном износу, по 

оцени царинских органа на територији привременог увоза, имајући у виду природу 

манифестације, број посетилаца и важност учешћа излагача на манифестацији; 

 

(е) фасцикли, материјала, образаца и других докумената који су везани за употребу 

на или у вези са међународним манифестацијама, конференцијама и конгресима. 

 

Ово ослобођење се неће примењивати на алкохолна пића, дуван и горива. 

 

Производи добијени узгред, у току манифестације, од привремено увезене 

робе, као резултат демонстрације изложених машина или апарата, подлежу 

одредбама важећим за поступак привременог увоза. 

 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина за: 

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

намером могуће продаје, и 

2) робу, осим ново произведене, која се увози ради аукцијске продаје. 
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11. Друга роба 

(Чл. 345. Уредбе) 
 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од 

плаћања увозних дажбина и за робу, која није наведена у чл. 323. - 344. уредбе, или 

робу, која не испуњава услове прописане тим члановима, ако се привремено увозе: 

1) повремено и не дуже од три месеца, или 

2) у посебним ситуацијама без економског дејства. 

 

 

ИИ  ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТУПАК ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА 
 

 

Према чл. 165 Царинског закона, царински орган, на писмени захтев лица 

које употребљава робу или лица које организује њену употребу, даје одобрење за 

привремени увоз. Одредбама чл. 166. Царинског закона прописано је да царински 

орган неће одобрити поступак привременог увоза ако није могуће утврдити 

истоветност увезене робе. Царински орган може одобрити поступак привременог 

увоза и у случајевима где није могуће утврдити истоветност увезене робе ако с 

обзиром на врсту робе или њену предвиђену употребу нису могуће злоупотребе 

поступка. 

Одредбама чл. 264. Уредбе прописан је начин подношења захтева за 

издавање одобрења а ставом 3 истог чл. прецизирано да царински орган може да 

дозволи да се одобрење може захтевати подношењем декларације у писаној форми 

или коришћењем електронског система размене података, или применом АТА 

карнета за привремени увоз.  

АТА карнет примењује се само код привременог увоза са потпуним 

ослобођењем од плаћања увозних дажбина, осим превозних средстава и не 

може се користити код привременог увоза уз делимично ослобођење од 

плаћања увозних дажбина. 

Треба посебну пажњу обратити уколико се захтева примена АТА карнета 

или усмене декларације за привремени увоз робе под редним бројем 6, и 8. овог 

акта (анекси Б2 и Б4 Конвенције), односно да ли су испуњени сви услови за 

одобравање поступка привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања 

увозних дажбина или је у појединим случајевима потребно извршити привремени 

увоз са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина. 

Захтев, у форми правилно попуњене декларације са потребним исправама  

за спровођење поступка привременог увоза подноси се царинском органу 

надлежном према месту у коме ће се роба употребљавати.  У случају  да се роба 

употребљава на различитим местима, декларација за привремени увоз подноси  се 

царинском органу према месту прве употребе, осим у случају коришћења АТА 

карнета.  Царински орган одобрење издаје прихватањем декларације. 

Декларант надлежном царинском органу уз декларацију за поступак 

привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина дужан 

је да приложи исправе из чл. 170. ове Уредбе, рачун (фактуру) и остале трговачке 

исправе на основу којих је пријављена царинска вредност робе, декларацију о 

царинској вредности робе ако је потребно на основу члана 127. ове Уредбе, исправе 

потребне за утврђивање преференцијалног порекла робе или других мера којима се 
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одступа од важећих прописа за декларисану робу, и друге исправе потребне за 

спровођење прописа који уређују пуштање декларисане робе у слободан промет. 

 Приликом одобравања поступка привременог увоза царински орган 

одређује рок у коме се увезена роба мора поново извести или се мора одобрити 

ново царински дозвољено поступање или употреба те робе. Овај рок мора бити 

довољан за постизање сврхе привременог увоза. Управа царина је дужна да осигура 

да укупан период у коме се роба налази у поступку привременог увоза и код истог 

корисника поступка, не буде дужи од 24 месеца, и у случају када је поступак 

привременог увоза завршен стављањем те робе и у други царински поступак с 

одлагањем па је поново стављена у поступак привременог увоза.  

Изузетно на захтев корисника може се одобрити продужење рока за период 

у коме роба није коришћена у складу са утврђеним условима. Под изузетним 

околностима из чл. 167. став 3. Царинског закона  сматрају се сви догађаји због 

којих је робу потребно употребљавати како би се испунила сврха првобитно 

одобреног привременог увоза.  

У рубрику 44 поднете декларације за привремени увоз са потпуним 

ослобођењем уписује се  шифра Е09 и рок односно датум до кога се одобрава 

привремени увоз. 

Ако је привремено увезена роба уз подношење АТА карнета, рок за поновни 

извоз не сме прећи рок важења АТА карнета. 

  

      

    

ИИИ   ЗАВРШЕТАК ПОСТУПКА 
 

 

 Поступак привременог увоза окончава се када се роба, за коју је одобрен 

привремени увоз, поново извезе. Привремено увезена роба не мора поново да се 

извезе преко исте царинарнице преко које је увезена.  

Уколико се привремено увезена роба не извезе у датом року, за исту се мора 

одредити друго царински дозвољено поступање или употреба те робе.  

Уколико се привремено увезена роба ставља у слободан промет у ком 

поступку настаје царински дуг, исти се одређује на основу елемената за обрачун 

који се примењује на дан прихватања декларације за стављање робе у поступак 

привременог увоза, осим када се ради  о роби која је стављена у поступак 

привременог увоза са потпуним ослобођењем у смислу члана 343 Уредбе (роба за 

изложбу или продају) износ дуга утврђује на основу елемената за обрачун који 

важе на дан прихватања декларације за слободан промет . 

 

За раздужење поступка у погледу робе из члана 342. став 1. и 2. Уредбе, 

њена употреба, уништење или бесплатна подела посетиоцима на манифестацији 

сматра се поновним извозом, ако њена количина одговара врсти манифестације, 

броју посетилаца и обиму учешћа носиоца одобрења на манифестацији. 

Уколико за робу која је претходно била привремено увезена уз потпуно 

ослобођење  у складу са чл. 323-328, чл. 330, 332,335, 340 став 1. тачка 2 и члана 

343 Уредбе, настао царински дуг стављањем исте у слободан промет или поступак 

привременог увоза са делимичним ослобођењем, компензаторна камата се не 

наплаћује. 
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Поступак усменог декларисања и привременог увоза и извоза контејнера 

објашњен је актом Управе царина број 148-03-030-02/2/2012 од 11.01.2012. године. 

Усмено декларисање за привремени увоз амбалаже објашњено је актом 

Управе царина број 148-03-030-02-4/3/2011 од 15.03.2011. године, као и актом број 

148-03-030-02-4/4/2011 од 14.03.2012. године.  

 

 Све што је у супротности са овим актом неће се примењивати. 

 

 

 

 

 

(Акт Управе царина 148-03-030-03-27/2012 од 20.11.2011.године) 
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Прилог 1 

 

ОПРЕМА ЗА ШТАМПУ, РАДИОДИФУЗИЈУ ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈУ 

 

А. Опрема за штампу, као што су: 

- персонални компјутери; 

- телефакс опрема; 

- писаће машине; 

- све врсте камера (филмске и електронске камере); 

- апарати за пренос, снимање или репродукцију звука или слика (магнетофони, 

видео рекордери и видео плејери, микрофони, миксете, звучници); 

- носачи звука или слике, празни или снимљени; 

- инструменти и апарати за тестирање и мерење (осцилографи, контролни систем за 

магнетофоне и видео рекордере, мултиметри, кутије или торбе са алатом, 

вектроскопи, видеогенератори итд); 

- опрема за осветљење (рефлектори, конвертори, стативи); 

- помоћни прибор за рад (касете, светломери, објективи, стативи, акумулатори, 

батеријски појасеви, пуњачи батерија, монитори). 

 

В. Опрема за радиодифузију, као што су: 

- телекомуникациона опрема, на пример, радиодифузни одашиљачи-пријемници 

или предајници, терминали повезани мрежом или каблом, сателитске везе; 

- опрема за производњу аудио фреквенције (микрофони, апарати за снимање или 

репродукцију); 

- инструменти и апарати за тестирање и мерење (осцилографи, контролни системи 

за магнетофоне и видео рекордере, мултиметри, кутије или торбе са алатом, 

вектроскопи, видео генератори итд); 

- помоћни прибор за рад (сатови, хронометри, бусоле, микрофони, миксете, аудио 

траке, генератори, трансформатори, батерије и акумулатори, пуњачи батерија, 

апарати за загревање, клима уређаји и уређаји за проветравање итд.); 

- аудио медији за снимање, снимљени или неснимљени. 

 

Ц. Опрема за телевизију, као што су: 

- телевизијске камере; 

- телекино; 

- инструменти и апарати за тестирање и мерење; 

- апарати за трансмисију и ретрансмисију; 

- апарати за комуникацију; 

- апарати за снимање или репродукцију звука или слике (магнетофони и видео 

рекордери и видео плејери, микрофони, миксете, звучници); 

- опрема за осветљење (рефлектори, конвертори, стативи); 

- опрема за редиговање; 

- помоћни прибор за рад (сатови, хронометри, бусоле, објективи, светломери, 

стативи, пуњачи батерија, касете, генератори, трансформатори, батерије и 

акумулатори, апарати за загревање, клима уређаји и уређаји за проветравање итд.); 

- аудио и видео медији за снимање, неснимљени или снимљени (одјавне шпице, 

позивни сигнали, станице, музички инсерти итд.); 



 16 

- пробни снимци; 

- музички инструменти, костими, декори и други сценски реквизити, постоља, 

материјал за шминку, апарати за сушење косе. 

 

Д. Возила конструисана или специјално прилагођена за коришћење у горе наведене 

сврхе, као што су: 

- возила за телевизијску трансмисију; 

- возила за телевизијски прибор; 

- возила за снимање видеотрака; 

- возила за снимање и репродукцију звука; 

- возила са уређајима за успоравање слике; 

- возила са опремом за осветљавање. 
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Прилог 2 

 

КИНЕМАТОГРАФСКА ОПРЕМА 

 

А. Опрема као што су: 

- све врсте камера (филмске и електронске камере); 

- инструменти и апарати за тестирање и мерење (осцилографи, контролни системи 

за магнетофоне и видео рекордере, мултиметри, кутије или торбе са алатом, 

векртоскопи, видеогенератори итд.); 

- кранови и пецаљке; 

- опрема за осветљење (рефлектори, конвертори, стативи); 

- опрема за редиговање; 

- апарати за снимање или репродукцију звука или слике (магнетофони, видео 

рекордери и видео плејери, микрофони, миксете, звучници); 

- аудио и видео медији за снимање, неснимљени или снимљени (одјавне шпице, 

позивни сигнали, станице, музички инсерти итд.); 

- пробни снимци; 

- помоћни прибор за рад (сатови, хронометри, бусоле, микрофони, миксете, аудио 

траке, генератори, трансформатори, батерије и акумулатори, пуњачи батерија, 

апарати за загревање, клима уређаји и уређаји за проветравање итд.); 

- музички инструменти, костими, декори и други сценски реквизити, постоља, 

материјал за шминку, апарати за сушење косе. 

 

Б. Возила конструисана или специјално прилагођена за коришћење у горе наведене 

сврхе. 
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Прилог 3 

 

ОСТАЛА ОПРЕМА 

 

А. Опрема за монтажу, тестирање, стављање у погон, проверавање, контролу, 

одржавање или оправку машина, постројења, превозних средстава итд: 

- алати; 

- опрема и инструменти за мерење, проверавање или тестирање (температуре, 

притиска, одстојања, висине, површине, брзине итд), укључујући и електричне 

инструменте (волтметри, амперметри, мерни каблови, компаратори, 

трансформатори, инструменти за снимање итд.) и габарите; 

- апарати и опрема за фотографисање машина и постројења за време и после 

њиховог монтирања; 

- апарати за техничку контролу бродова. 

Б. Опрема која је потребна пословним људима, пословним саветницима, 

стручњацима за продуктивност, књиговођама и лицима која обављају сличне 

професије, као што су: 

- персонални компјутери; 

- писаће машине; 

- апарати за преношење, снимање или репродукцију звука или слике; 

- инструменти и апарати за рачунање. 

Ц. Опрема која је потребна стручњацима који врше топографска снимања или 

геофизичке проспекције, као што су: 

- мерни инструменти и апарати; 

- опрема за бушење; 

- опрема за трансмисије и везе. 

Д. Опрема потребна стручњацима за борбу против загађења. 

Е. Инструменти и апарати који су потребни лекарима, хирурзима, ветеринарима, 

бабицама и лицима која обављају сличне професије. 

Ф. Опрема потребна археолозима, палеонтолозима, географима, зоолозима и 

другим научницима. 

Г. Опрема потребна забављачима, позоришним трупама и оркестрима, укључујући 

све предмете који се употребљавају за јавне или приватне наступе (музички 

инструменти, костими, декори итд.). 

Х. Опрема потребна предавачима за илустровање њихових излагања. 

И. Опрема потребна за фотографисање (све врсте камера, касете, светломери, 

објективи, стативи, акумулатори, батеријски појасеви, пуњачи батерија, монитори, 

опрема за осветљење, модни артикли и прибор за моделе итд.). 

Ј. Возила конструисана или специјално прилагођена за коришћење у горе наведене 

сврхе, као што су мобилне контролне јединице, покретне радионице и покретне 

лабораторије. 

К. Сајамска/вашарска забавна опрема под условом да су за рад и одржавање такве 

опреме потребна специјализована знања или вештине и технике. 
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Ппилог  4  

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ/ИЗВОЗ РОБЕ (члан 266. ст.2 и 3 Уредбе) 

Прилог усменој декларацији за привремени увоз/извоз 
(чл. 178-182. и 264. ст.4. Уредбе) 

1. Привремени увоз/извоз робе * 

2. Декларант 

ПИБ/ЈМБГ/бр пасоша/бр ЛК Назив/Име Седиште Адреса 

        

3. Врста употребе/коришћења робе: 

4. Привремено увезена/извезена роба * 

Р.Бр Трговачки назив/технички опис Количина Ј. Мере Вредност Ук.Износ 

            

            

            

            

            

5. Царински орган завршетка поступка: 6. Рок завршетка поступка: 

7. Место употребе робе: 

8. Премештање робе (уколико постоји): 

9. Место и датум:                                                        Потпис одговорног лица:                                                                                                                                                                                                                                  

Печат декларанта/Потпис физичког лица: 

10. Надлежни царински орган 

10а. Привремени увоз/извоз * 10б. Поновни извоз/увоз * 

Шифра и назив ЦИ: Шифра и назив ЦИ: 

     
Врста и количина робе: ** 

Датум: Датум: 

Потпис                                    Печат Потпис                                  Печат 

* заокружити (подвући) одговарајуће 

** ако је по једном обрасцу привремено увезена/извезна роба која се раздужује у више пута, тада треба навести, 

одвојено косим цртама, редни број под којим је роба која се раздужује заведена у рубрици 4 овог обрасца и њену 

количину која се раздужује поновним извозом/увозом. 

 


