
Поступак складиштења робе у царинском складишту типа „Е“ 

 

Имајући у виду да су у последње време од стране контролних служби Управе 

царина приликом вршења контроле царинских складишта и простора за смештај робе који 

су одобрени као царинско складиште типа „Е“, уочене извесне неправилности у 

поступању царинских органа приликом издавања одобрења за овај вид смештаја, у циљу 

правилног и једнообразног поступања обавештавамо вас следеће: 

Одредбом члана 289. став 2. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом 

(„Сл. гласник РС“ 93/2010, 63/2013) прописано је да су приватна царинска складишта типа 

„Е“, складишта код којих за поступак није неопходно да се роба складишти на месту које 

је одобрено као царинско складиште. 

Управа царина је својим актима број 148-03-030-03-5/2011 од 14.02.2011. године и 

број 148-03-030-03-5/9/2011 од 12.12.2011. године ближе појаснила царинарницама 

поступак давања одобрења за отварање складишта типа „Е“, у којима је између осталог 

наведено да се у случајевима када постоје оправдани разлози да роба буде смештена у 

одређеним просторима који немају својство царинског складишта с обзиром на врсту 

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

вангабаритне машине и сл.), иста не мора складиштити на месту које је одобрено као 

царинско складиште.  С тим у вези назначено је, да се простор типа „Е“ отвара за потребе 

смештаја конкретне пошиљке и поступак отварања је хитан. 

Актом број 148-03-030-01-9/2014 од 14.01.2014. године, царинарнице су 

обавештене у којим случајевима се плаћа накнада за услуге царинског органа према 

Одлуци о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Сл. 

гласник РС“ 113/2013). Између осталог је наведено да се накнада плаћа за излазак на 

терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван редовног радног времена 

или ван места, односно просторија и простора у којима царински орган редовно врши 

царински надзор и контролу или царињење робе, ради спровођења царинских 

формалности (у износу од 1.881 динар за сваки започети час рада). 

 

Имајући у виду да поступак царинског складиштења у складиштима типа „Е“ 

царински орган одобрава у изузетним случајевима и да се ови простори не могу третирати 

као простори у којима царински орган редовно врши царински надзор и контролу или 

царињење робе, потребно је наплаћивати накнаду за излазак царинског службеника у 

сврху обављања радњи приликом одобравања складиштења робе у просторима који 

немају својство царинског складишта, a на начин објашњен у наведеном акту Управе 

царина. 

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

поводом отварања складишта типа „Е“ подразумева преглед како простора тако и робе 

чији се смештај одобрава. 

Скреће се пажња царинарницама да се за отварање складишта типа „Е“, за сваку 

конкретну пошиљку поред декларације за царинско складиштење, подноси и 

образложени захтев у коме морају бити наведени сви подаци (прималац робе, опис робе, 

врста, количина и сл.), као и разлози због којих иста мора бити смештена у одређеним 

просторима, а која немају својство царинског складишта. Ако царински орган прихвати 

захтев у потпуности, одобрење захтева може се дати на самом захтеву, потписом и 

овером. Доношењем ове одлуке одобрено је складиштење робе. 



Напомињемо да je уз захтев за смештај робе у складишном простору типа „Е“ 

потребно положити банкарску гаранцију (гаранцију за поступак царинског складиштења) 

као вид обезбеђења за плаћање царинског дуга, у складу са чл. 115. Царинског закона. 

С тим у вези, потребно је имати у виду и одредбу чл. 137. ст. 2. Царинског закона, 

којом је прописано да у изузетним случајевима, царински орган може одредити рок у коме 

корисник складишта мора за робу да одреди ново царински дозвољено поступање или 

употребу. Актом Управе царина бр. 148-03-030-01-275/2/2011 од 02.12.2011. године, 

ближе је објашњено који су то случајеви, пре свега узимајући у обзир врсту робе и 

посебне услове њеног складиштења (лекови, лако кварљива роба, прехрамбени производи 

и сл.), при чему се мора водити рачуна да одобрени рок не буде дужи од рока употребе 

предметне робе.  

 О предњем се обавештавате у циљу правилног и једнообразног поступања како 

приликом одобравања, тако и приликом контроле већ издатих одобрења које сте дужни да 

спроводите у складу са овим актом и предузимате мере из ваше надлежности у циљу 

отклањања уочених неправилности и спречавања незаконитих поступања.                

 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-236/2014 од 09.06.2014. године) 

 


