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ПРЕДМЕТ: Куповина робе у другој држави или царинској територији и продаја исте 

                      у  другу државу или царинску територију („реекспорт“) 

                                                                       

 
Одредбама Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр. 95/2018...144/2020) уређена су 

општа правила и поступци који се примењују на робу која се уноси и износи из царинског 

подручја Републике Србије.  

Одредбама члана 39. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, 

бр. 36/2009 ...89/2015-др. закон) прописано је 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. Такође, ова роба не мора да се стави у слободан промет, 

ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије 

Републике Србије.  

С тим у вези, уколико се роба купљена у другој држави или царинској територији продаје у 

другу државу или царинску територију, могуће је разликовати следеће ситуације:  

 

I Куповина и испорука робе која не прелази преко царинског подручја Републике 

Србије 

У случају када домаће лице робу купљену у другој држави или царинској територији 

испоручује у другу државу или царинску територију, а да роба не прелази преко царинског 

подручја Републике Србије, не спроводи се царински поступак.  

 

II  Куповина и продаја робе која прелази преко царинског подручја Републике Србије 

 

У случају када домаће лице робу купљену у другој држави или царинској територији исту 

продаје у другу државу или царинску територију, а роба прелази преко царинског подручја 

Републике Србије, може се спровести: 

- национални поступак спољнoг транзита у складу са одредбама Царинског закона и 

пратећих подзаконских прописа. У том случају на уласку на царинско подручје 

Републике Србије подноси се транзитна декларација попуњена у складу са чланом 6. и 

Прилогом 9. Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларација и других образаца у царинском поступку (''Службени гласник РС'' бр. 

42/2019...126/2020);  

- заједнички поступак транзита у складу са одредбама Конвенције о заједничком 

транзитном поступку; 

- ТИР поступак у складу са ТИР Конвенцијом. 

 

III    Стављање у поступак царинског складиштења робе купљене у другој држави                            

или царинској територији ради продаје и отпреме са територије Републике Србије 

 

У случају кад се роба купљена у другој држави или царинској територији уноси у царинско 

подручје Републике Србије ради смештаја након чега би се продала и отпремила купцима у другој 

држави или царинској територији спроводи се поступак царинског складиштења. ЈЦИ за поступак 
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царинског складиштења се попуњава у складу са Одељком IV Прилога 5 поменутог Правилника, с 

тим што се у рубрику 24 ЈЦИ (врста посла) уписује шифра ''11'' (куповина/продаја). Такође, 

попуњава се и трећа подела рубрике 33 (шифра прописане јединице мере из Кодекса шифара) као 

и рубрика 41 (допунска јединица) у коју се уписује количина робе у јединици мере из треће поделе 

рубрике 33. 

Страна роба стављена у поступак царинског складиштења може бити предмет уобичајеног 

поступања које се обавља ради очувања робе, побољшања њеног изгледа или квалитета, односно 

припреме за тржиште или даљу продају. Уобичајена употреба обухвата радње прописане у 

Прилогу 29 Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима  („Сл. гласник РС“ бр. 

39/2019 и 8/2020). 

У односу на врсту царинских поступака који се могу јавити у вези са куповином робе у 

другој држави или царинској територији и њеном продајом и отпремом са територије Републике 

Србије, указујемо на следеће ситуације и документацију која се у тим ситуацијама подноси: 

У ситуацији када се роба пријављује за поступак царинског складиштења подноси се 

декларација УВ-7, у којој се у рубрици 37 наводи шифра врсте поступка 71. У том случају, 

прилаже се комерцијална фактура на основу које је лице постало власник робе, а број те фактуре 

се уписује у рубрику 44 декларације под шифром F01. Уколико лице жели да робу прода и 

отпреми из Републике Србије потребно је да поднесе нову декларацију УВ-7, у којој ће као врста 

поступка бити наведена шифра 76. 

У случајевима када се роба пријављује за поступак царинског складиштења са намером да 

се прода и отпреми са територије Републике Србије подноси се декларација УВ-7, у којој се у 

рубрици 37 наводи шифра врсте поступка 76. У тој ситуацији прилаже се фактура по којој је роба 

купљена у другој држави или царинској територији и уноси број те фактуре у рубрику 44 под 

шифром F93. Иако је реч о истом броју фактуре који је приликом попуњавања декларације УВ-7 са 

врстом поступка 71 унет под шифром F01, у овом случају исти број фактуре се уноси у рубрику 44 

под шифром F93. Лице које пријављује робу за наведени поступак је у обавези да царинском 

органу достави и осталу пратећу документацију на основу које ће реализовати спољнотрговински 

посао. У том смислу потребно је да достави изјаву о намераваном поновном извозу робе, уз коју 

доставља и другу комерцијалну документацију којом у том тренутку располаже, као што су уговор 

о продаји, фактуру по којој се ускладиштена роба продаје у другу државу или царинску територију 

и сл. 

Приликом продаје и отпреме робе у другу државу или царинску територију, у ситуацији 

када се роба декларише за поновни извоз подношењем декларације ИЗ-3, подноси се фактура по 

којој се роба продаје у другу државу или царинску територију, а број те фактуре се уписује у 

рубрику 44 под шифром F01. 

Такође је могућа ситуација да се роба купљена у другој држави или царинској територији 

ради продаје и отпреме са територије Републике Србије, у транзитном поступку допрема до 

унутрашње царинарнице, при чему се не спроводи поступак царинског складиштења. 

У наведеном случају, а имајући у виду члан 39. став 2. Закона о спољнотрговинском 

пословању, домаће лице робу купљену у другој држави или царинској територији не мора, након 

окончања транзитног поступка, дa стави у слободан промет, већ исту отпрема са територије 

Републике Србије. 

Наиме, чланом 233. Царинског закона прописано је, између осталог, да се за страну робу 

која се износи са царинског подручја Републике Србије надлежном царинском органу подноси 

декларација за поновни извоз. 
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У том случају, након окончаног транзитног поступка се подноси декларација за 

поновни извоз (ИЗ-3), при чему се у рубрику 40 ЈЦИ (претходни документ) декларације за 

поновни извоз (ИЗ-3) уноси MRN број транзитног документа по којем је роба допремљена 

царинарници. Роба се након окончања декларације за поновни извоз (ИЗ-3) ставља у поступак 

транзита по ком се иста отпрема са царинског подручја Републике Србије. 

С тим у вези указујемо да није могуће поступак „реекспорта“ спровести на превозном 

средству сажетом декларацијом за привремени смештај.  

 

IV Мере спољнотрговинске политике 

 

У случају када роба, која је предмет „реекспорта“, подлеже мерама спољнотрговинске 

политике, када је неопходно прибављање дозвола, уверења и сагласности надлежних органа, лице 

које пријављује робу за поступак „реекспорта“ је у обавези да царинском органу приложи 

наведена документа прописана за ту врсту робе, као и доказе (дозволе, решења, лиценце, 

сагласности...) да су испуњени услови уређени прописима Републике Србије који нису царински 

прописи. 

Посебно скрећемо пажњу да у случају уношења робе ради њене употребе у процесу 

производње и затим њеног поновног  извоза („реекспортна дорада“), а имајући у виду да је 

одредбама Царинског закона и Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима  

промењена дефиниција поступка активног оплемењивања, која сада не подразумева намеру 

враћања робе у другу државу или царинску територију, указујемо да се „реекспортна дорада“ 

спроводи у  поступку активног оплемењивања, у складу са одредбама Царинског закона и 

пратећих подзаконских прописа, којима је уређен поступак активног оплемењивања.  

 

Овај акт примењује се од 11.01.2021. године. 

Применом овог акта престају са применом акти или делови аката који су у супротности са 

овим актом, а којима је поступање по овом основу било ближе објашњено. 

О напред наведеном вас обавештавамо у сврху једнообразног поступања и правилне 

примене прописа. О садржају овог акта потребно је благовремено упознати све учеснике у 

поступку. 

 

 

 

(Акт Управе царина број: 148-I-030-01-185/7/2020 од 24.12.2020. године) 

 

    

     
 




