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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа царина 

Сектор за царинске поступке 
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Б е о г р а д 

         

  

ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА РЕДОВАН ПОСТУПАК ИЗВОЗА 

 И ПОНОВНОГ ИЗВОЗА 

 

1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

1.1 Правни основ: 

 

Поступак извоза прописан је: 

а) одредбама чланова 4, 69, 227, 230, 232 и 233 Царинског закона („Сл. гласник РС “број 

95/18 ... 138/22), (у даљем тексту: Закон), 

б) одредбама чланова 2, 211, 212, 223, 225, 398-414, 434 и 443 Уредбе o царинским 

поступцима и царинским формалностима („Сл. гласник РС“, број 39/19...144/22), (у даљем 

тексту: Уредба) и  

 

в) одредбом члана 4а и Прилогом 5. III Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за извоз, поновни 

извоз, привремени извоз робе и пасивно оплемењивање Правилника о облику, садржини, 

начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/19 ... 90/22), (у даљем тексту: Правилник). 

 

1.2. Дефиниције: 

 

- Извозник је физичко лице које превози робу која се износи из царинског подручја 

Републике Србије, ако се та роба налази у личном пртљагу физичког лица. У осталим 

случајевима извозник је лице пословно настањено у царинском подручју Републике 

Србије које има овлашћење за одлучивање о изношењу робе из царинског подручја 
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Републике Србије, односно лице пословно настањено у царинском подручју 

Републике Србије које је страна у уговору на основу којег се роба износи  из 

царинског подручја Републике Србије; 

 

- Декларант је лице које подноси декларацију, декларацију о привременом смештају и 

декларацију за поновни извоз у своје име или лице у чије име се подноси таква 

декларација; 

 

- Царинска испостава извоза је царинска испостава којој се подноси извозна 

декларација или декларација о поновном извозу за робу која се износи из царинског 

подручја РС; 

 

- Декларација за поновни извоз је изјава или радња којом лице захтева, у 

прописаном облику и на прописан начин, да изнесе страну робу из царинског подручја 

Републике Србије, осим оне која је стављена у поступак слободне зоне или је у 

привременом смештају; 

 

- Е1 декларација- декларација у електронском облику; 

 

- Излазном царинском испоставом сматра се последња царинска испостава пре него 

што роба напусти царинско подручје; 

 

- Домаћа роба је: 

(1) роба у потпуности добијена на царинском подручју Републике Србије, а која не 

укључује робу увезену из земаља или са територија ван царинског подручја 

Републике Србије, 

(2) роба унета у царинско подручје Републике Србије из земаља или са територија 

ван тог подручја и стављена у слободан промет, 

(3) роба добијена или произведена на царинском подручју Републике Србије, само 

од робе из тачке (2), или од робе из тачке (1) и (2). 

 

- Страна роба је сва  роба,  осим домаће робе, или роба која је изгубила свој царински 

статус  као домаћа роба. 

 

1.3 Појам извоза и поновног извоза 

Домаћа роба која се износи са царинског подручја Републике Србије ставља се у поступак 

извоза, осим домаће робе која је стављена у поступак пасивног оплемењивања,  која је 

изнета са царинског подручја Републике Србије након што је била стављена у поступак 

употребе у посебне сврхе,  која је испоручена ради снабдевања ваздухоплова и бродова уз 

ослобођење од плаћања пореза на додату вредност или акциза, без обзира на одредиште 
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ваздухоплова или брода, за коју се захтева доказ о таквој испоруци, која је стављена у 

поступак унутрашњег транзита која се креће привремено ван царинског подручја Републике 

Србије у складу са чланом 137. Закона. 

Формалности прописане царинским прописима, које се односе на извозну декларацију, 

примењују се у случајевима: 

-  када је роба стављена у поступак пасивног оплемењивања,   

- када је роба изнета са царинског подручја Републике Србије након што је била стављена 

у поступак употребе у посебне сврхе, 

- када је роба испоручена ради снабдевања ваздухоплова и бродова уз ослобођење од 

плаћања пореза на додату вредност или акциза, без обзира на одредиште ваздухоплова 

или брода, за коју се захтева доказ о таквој испоруци, у складу са одредбама чланова 434, 

442. и 443. Уредбе. 

За страну робу која се износи са царинског подручја Републике Србије надлежној царинској 

испостави се подноси декларација за поновни извоз осим у случају када је роба стављена у 

поступак спољног транзита и која само пролази преко царинског продучја Републике 

Србије, која се претовара унутар слободне зоне или се директно поново извози из слободне 

зоне, као и роба у привременом смештају која се директно поново извози из простора за 

привремени смештај, у складу са чланом 233. Закона.  

 

2. ПОСТУПАК КОД ЦАРИНСКЕ ИСПОСТАВЕ ИЗВОЗА 

 

 

2.1 Место и време подношења извозне декларације 

Царинске испоставе које су надлежне за стављање робе у поступак извоза су: 

1) Царинска испостава надлежна према месту у ком је извозник пословно настањен; 

2) Царинска испостава надлежна према месту у ком се роба пакује или утовара за 

извоз; 

3) Друга царинска испостава која је из административних разлога надлежна за 

поступак извоза. 

У случају постојања уговора са подизвођачем, за стављање робе у поступак извоза, 

надлежна је и царинска испостава према месту у коме је подизвођач пословно настањен. 

Ако то оправдавају околности појединачног случаја, за стављање робе у поступак извоза 

надлежна је и друга царинска испостава која је због своје локације погоднија за допремање 

робе. 



4 
 

Декларација се подноси у редовно радно време царинског органа. Царинска испостава може 

на захтев декларанта да одобри да се декларација поднесе ван редовног радног времена. 

Могуће трошкове сноси декларант. Свака декларација која се поднесе овлашћеном 

царинском службенику на неком другом месту (стално присуство царинских службеника у 

просторима држаоца великих складишта) које је царински орган одобрио декларанту сматра 

се да је поднета царинском органу, а у складу са чланом 225. Уредбе.  

Надлежна извозна царинска испостава може на захтев декларанта да одобри да се 

декларација поднесе ван редовног радног времена, при чему се захтев за подношење 

декларације ван редовног радног времена мора поднети у редовно радно време царинске 

испоставе.  

 

Имајући у виду да декларант сноси могуће трошкове, треба да буде приложен доказ о 

уплати републичке административне таксе у складу са Тарифом републичких 

административних такси, у прописаном износу који одговара захтеваном времену 

ангажовања царинског службеника.  

  

Захтев одобрава руководилац царинске испоставе (или лице које овласти), у виду 

забелешке на захтеву, при чему се спроводи одговарајући царински поступак, на начин 

на који се тај поступак спроводи и у редовно радно време. Изузетно, узимајући у обзир 

сложеност поступка и кадровску структуру, руководилац организационе јединице може 

одредити и једног царинског службеника да обави све радње које су у вези са 

конкретним царинским поступком, при чему је дужан да води рачуна о опису послова и 

овлашћењима која има ангажовани царински службеник.  

 

У случају када нису испуњени услови за подношење декларације ван радног времена, 

руководилац организационе јединице доноси решење о одбијању захтева. Уколико 

руководилац организационе јединице нема овлашћење за доношење негативног решења, 

захтев, са наведеним разлозима за његово одбијање, доставиће се организационој 

јединици царинарнице надлежној за вођење управног поступка ради доношења решења 

о одбијању захтева. 

 

 

2.2 Подношење извозне декларације и декларације о поновном извозу 

 

 

Декларант подноси електронску деклaрацију за извозни поступак на начин објашњен актом 

Управе царина број 148-I-030-01-301/2022 од 09.12.2022. године.  

Декларант, након што добије поруку да је декларација исправна и унета, штампа само 

заглавље конкретне декларације (која садржи искључиво податке из рубрика 1-30 
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декларације, као и број декларације и бар код) у складу са чланом 4а став 4.  Правилника и 

заједно са пратећим исправама потребним за декларисани царински поступак, декларант 

физички доставља надлежној извозној царинској испостави. Изузетно, уз наведена 

документа, могу се налазити још и примерци неких исправа за потребе странке, за које из 

оправданих разлога постоји потреба за овером од стране царинског органа (нпр. ако се ради 

о отпису фактуре, овери уверења о пореклу код поступка извоза и др.). 

 

2.3 Прихватање и провера поднете декларације 

 

Поступање по прослеђеној електронској декларацији може отпочети тек када је 

одштампани примерак заглавља декларације (који садржи број декларације и бар код) са 

пратећим исправама достављен  надлежној царинској испостави и када је декларисана роба 

допремљена. Под допремљеном робом сматра се роба на: 

-  превозном средству, 

- домаћа роба смештена у царинском складишту за коју се подноси извозна декларација Ц1 

или декларација за привремени извоз Ц2, а која није у поступку складиштења, 

- страна роба за привремени извоз (Ц2 – претходни поступци 51,55,57) или поновни извоз 

(Ц3), која је у поступку привременог смештаја или царинског складиштења.  

Надлежни царински службеник прихвата електронску декларацију тек након провере да ли 

је роба за коју се подноси декларација допремљена царинској испостави. 

Начин прихватања, провера поднете електронске декларације и ток поступка након 

завршене провере објашњени су у акту Управе царина број 148-I-030-01-301/2022 од 

09.12.2022. године.  

 

2.4 Пуштање робе у извоз 

 

Роба пуштена у поступак извоза може иступити из царинског подручја Републике Србије 

преко било које излазне царинске испоставе на граничном прелазу отвореном за 

међународни промет роба, осим ако то није другачије наведено Правилником о одређивању 

царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака 

(„Сл. гласник РС“ бр. 79/21, 67/22) или другим прописима. Међутим, декларант је у обавези 

да наведе у електоронској извозној декларацији (рубрика 53) преко које царинске испоставе 

ће роба напустити царинско подручје Републике Србије.  
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Царински орган или, по потреби, привредни субјекти којима је царински орган то одобрио, 

предузима мере неопходне за идентификацију робе ако се идентификација захтева како би 

се обезбедила примена прописа којима се уређује царински поступак за који је роба 

декларисана.  

Домаћа роба за коју је поднета извозна деларација не подлеже обавезном постављању 

пломби на превозно средство. Међутим, уколико царински службеник или привредни 

субјект одлучи другачије, ради очувања идентификације робе исти ставља пломбу на 

превозно средство. 

За домаћу робу за коју је поднета извозна декларација не подноси се обезбеђење, јер за робу 

која се коначно извози према важећем Царинском закону нису прописане извозне царинске 

или друге извозне дажбине, па се рубрика 48  извозне декларације не попуњава.  

За страну робу за коју је поднета декларација за привремени извоз (Ц2 – претходни 

поступци 51,55,57) и поновни извоз робе (Ц3) подноси се обезбеђење и попуњава се рубрика 

48. 

Одредбама члана 230. Закона прописано је да роба која се износи са царинског подручја 

Републике Србије предмет је царинског надзора и може бити предмет царинске контроле. 

Одређена роба може да подлеже забранама и ограничењима која су оправдана на основу 

јавног морала, јавног поретка или јавне безбедности, заштите здравља и живота људи, 

животиња или биљака, заштите животне средине, заштите националног блага које има 

уметничку, историјску или археолошку вредност, као и на основу спровођења мера за 

очување и управљање рибарством и мера трговинске политике. По потреби, царински 

службеник у извозној царинској испостави може одредити итинерер који ће се користити и 

рок који се мора поштовати када се роба износи са царинског подручја. Уколико се стављају 

пломбе и одређује рок у коме роба мора да напусти царинско подручје, царински службеник 

их уноси у ИСЦС и наводи у рубрици Д/Ј извозне декларације. 

Након пуштања робе у извозни поступак, царински службеник штампа декларацију са бар 

кодом и QR кодом. Штампају се само оне извозне декларације накoн којих се не 

спроводи транзитни поступак. 

 

2.5 Специфичности код употребе транзитног поступка након поступка извоза и 

збирни извоз 

 

Актом Управе царина број 148-04-030-01-29/7/2015 од 24.02.2015. године учесници у 

царинском поступку обавештени су да од 01.04.2015. године, након спроведеног поступка 

извозног царињења робе за привремени извоз (Ц2 – претходни поступци 51,55,57) и 

поновни извоз робе (Ц3), обавезни су да поднесу  електронску транзитну декларацију у 

НЦТС.  
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Осим наведених случајева, могуће је да се и за извозне декларације, након спроведеног 

извозног поступка, роба стави у поступак транзита, национални, заједнички или на основу 

ТИР карнета.  

 

У наведеним случајевима у извозним декларацијама се као излазна царинска испостава 

наводи полазна царинска испостава транзитног поступка. У случајевима када се извозни и 

транзитни поступак спроводе на једној царинској испостави, извозна и излазна царинска 

испостава извозног поступка биће иста као полазна царинска испостава транзитног 

поступка. 

 

Напомињемо да у наведеним случајевима транзитна декларација мора да има онолики број 

наименовања робе који је једнак укупном броју наименовања по свим претходним 

декларацијама. 

 

Такође, приликом спровођења извозног поступка, могуће је да се поступак извоза спроводи 

у различитим царинским испоставама, тако да се у једном превозном средству може наћи 

роба по више царинских декларација и више транспортних докумената (ЦМР), као збирни 

извоз. У циљу адекватнијег спровођења мера царинског надзора, обавеза је декларанта да 

уз захтев за дотовар поднесе и спецификацију декларација за робу која се налази у 

превозном средству. Наведена спецификација прати возило и обавеза је лица које допрема 

робу излазној царинској испостави да исту преда заједно са примерцима декларација и 

пратећих докумената надлежном царинском службенику.  

 

 

 

2.6 Измена, допуна и поништавање извозне декларације 

 

Декларант може на основу писаног захтева, после прихватања декларације, уз одобрење 

царинског органа, да измени или допуни један или више података у декларацији. Измене 

декларације се не могу односити на другу робу, осим оне коју је првобитно обухватала.  

Декларант подноси писани захтев за измену или допуну прихваћене декларације. Измена 

или допуна декларације се неће одобрити ако је захтев поднет након што је царински орган: 

- обавестио декларанта да намерава да изврши преглед робе; 

- утврдио да су подаци чија се измена тражи нетачни; 

- пустио робу декларанту. 

 

Прихваћена декларација се може изменити или допунити и ако је царински службеник 

провером утврдио мања неслагања. Мањим неслагањима се сматрају неслагања за које се 
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не покреће прекршајни поступак, измена описа робе и то само у смислу детаљнијег описа 

робе, исправка врсте и броја паковања, ознака на паковањима или контејнерима, докле год 

је у питању очигледна грешка и друге измене, ако се односе на исправке ненамерних 

грешака насталих при уносу података. 

 

Прописано је да царински орган на захтев декларанта, поништава прихваћену декларацију 

у случају поновног извоза, ако декларант пружи доказе да ће роба одмах бити стављена у 

други царински поступак. Такође, у случају извоза  или привременог извоза робе уколико 

декларант пружи доказе да, због посебних околности, стављање робе у царински поступак 

није више оправдано, декларација се може поништити. 

 

Ако је царински орган обавестио декларанта о својој намери да прегледа робу, захтев за 

поништавање декларације неће се прихватити док се преглед не обави. 

 

Ако за робу пуштену у извоз или поновни извоз више не постоји намера изношења из 

царинског подручја Републике Србије, декларант одмах о томе обавештава извозну 

царинску испоставу. Такође, ако је роба већ допремљена излазној царинској испостави, 

лице које превози робу из излазне царинске испоставе до места унутар царинског подручја 

Републике Србије обавештава извозну царинску испоставу о томе да се роба неће изнети из 

царинског подручја Републике Србије и наводи број извозне декларације или транзитне 

декларације у којој је наведен број декларације за поновни извоз. Декларант подноси захтев 

за поништење декларације и допрема робу у извозну царинску испоставу . 

Начин на који се врши измена, допуна и поништавање декларације објашњен је актом 

Управе царина број 148-I-030-01-301/2022 од 09.12.2022. године. 

 

3. ПОСТУПАК КОД ЦАРИНСКЕ ИСПОСТАВЕ ИЗЛАЗА 

 

3.1 Допремање робе излазној царинској испостави 

 

 

Робу која се износи са царинског подручја Републике Србије царинској испостави на излазу 

допрема  лице које износи робу,  лице у чије име или за чији рачун поступа лице које износи 

робу или лице које преузима одговорност за превоз робе пре њеног изласка са царинског 

подручја Републике Србије.  

Роба која се износи са царинског подручја Републике Србије може бити предмет повраћаја 

или отпуста увозних дажбина, плаћања извозних накнада, наплате извозних дажбина,   

формалности које се захтевају у погледу других дажбина које се наплаћују при увозу у 

складу са посебним прописима. 
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Према потреби, одређена роба може да подлеже забранама и ограничењима која су 

оправдана на основу јавног морала, јавног поретка или јавне безбедности, заштите здравља 

и живота људи, животиња или биљака, заштите животне средине, заштите националног 

блага које има уметничку, историјску или археолошку вредност и заштите индустријске 

својине или права комерцијалне својине, контроле прекурсора, забранама и ограничењима 

која се односе на робу којом се повређују одређена права интелектуалне својине и на 

готовину, као и на основу спровођења мера за очување и управљање рибарством и мера 

трговинске политике. 

Пуштање робе ради изласка одобрава царински орган, под условом да се роба изнесе са 

царинског подручја у истом стању као када је прихваћена извозна декларација, као и ако су 

приложене прописане исправе за робу која подлеже забранама и ограничењима. 

 

Такође, актом Управе царина број 148-I-030-01-254/2020 од 07.07.2020. године, прописано 

је на који начин је могуће остварити приоритетни прелазак теретних возила са воћем, 

поврћем и месом на граничним прелазима Батровци, Хоргош и Ватин. 

 

 

3.2 Царински надзор и формалности при изласку робе 

 

 

Лице које допрема робу на излазу у тренутку допремања робе у излазну царинску испоставу 

подноси одштампану електронску декларацију за извоз са QR кодом и пратеће исправе. 

Такође, у случају да има сазнања о неслагању робе, усмено, уписивањем на одштампаној 

електронској декларацији или писаним путем наводи сва неслагања између робе 

декларисане и пуштене у извоз и допремљене робе, укључујући и случајеве када је роба 

претоварена или стављена у контејнер пре допремања у излазну царинску испоставу. 

 

Надлежни царински службеник проверава царинска обeлежја ако постоје, затим према 

потреби проверава да ли допремљена роба одговара роби која је пријављена за извозни 

царински  поступак и проверава да ли роба може преко те царинске испоставе да напусти 

цaринско подручје Републике Србије и да ли је роба допремљена у року. Уколико постоји 

забрана изласка робе, царински службеник неће дозволити излазак робе преко те царинске 

испоставе, док уколико постоји ограничење изласка робе царински службеник извршиће 

проверу испуњености прописаних услова и уколико исти нису испуњени неће дозволити 

излазак робе.  

 

У случају збирног извоза царински службеници у излазној царинској испостави су у обавези 

да сравне поднету спецификацију декларација и ураде потврду иступа робе за извозне 

декларације.  
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Такође, царински службеник на основу сопствене процене одлучује да ли ће вршити 

преглед робе која се износи из царинског подручја Републике Србије на бази података 

добијених из електронске извозне декларације.  

 

Након извршеног прегледа робе, ако се утврде неслагања, царински службеник сачињава 

записник о утврђеном чињеничном стању одмах по утврђивању истих, а потврда иступа 

кроз опције 3.2.7. у ИСЦС се неће вршити. 

 

У случају откривања робе за коју се сумња да је предмет кријумчарења, иста ће бити 

привремено задржана и потребно је покренути одговарајући поступак. Роба ће бити 

привремено задржана до окончања поступка или до доношења одлука надлежних 

органа (тужилаштво, МУП) у поступку. 

 

 

3.3 Поступак када се утврди мањак, вишак и неслагање у врсти робе  

 

 

Ако лице које допрема робу наведе или излазна царинска испостава утврди да постоји 

мањак робе у односу на робу декларисану за извоз, царински службеник неће извршити 

потврду пријема и потврду иступа. Надлежни царински службеник сачињава записник o 

утврђеном чињеничном стању у два примерка који треба да садржи потпуне и тачне податке 

и наводе о свим околностима датог случаја и уколико је потребно предузима радње у 

погледу покретања прекршајног поступка у складу са важећим прописима. Један записник 

задржава излазна царинска испостава, други се даје превознику, а извозној царинској 

испостави се доставља записник о утврђеном чињеничном стању путем електронске поште. 

Роба се враћа у извозну царинску испоставу само на основу извозне декларације, а у 

зависности од захтева извозника, врши се поништавање извозне декларација и подноси нова 

са исправним подацима.  

Ако лице које допрема робу наведе или излазна царинска испостава утврди да постоји 

вишак робе у односу на робу декларисану за извоз, царински службеник неће дозволити 

излазак робе. Надлежни царински службеник  сачињава  записник o утврђеном чињеничном 

стању у два примерка који треба да садржи потпуне и тачне податке и наводе о свим 

околностима датог случаја, а уколико је потребно предузима радње у погледу покретања 

прекршајног поступка у складу са важећим прописима, а вишак робе се привремено 

задржава до окончања прекршајног поступка. Један записник задржава излазна царинска 

испостава, други се даје превознику, а извозној царинској испостави се доставља записник 

о утврђеном чињеничном стању путем електронске поште. Након окончања прекршајног 

поступка, уколико извозник и даље жели да извезе ту робу у обавези је да поднесе извозну 

декларацију, најближој извозној царинској испостави. Уколико извозник изјави да нађени 

вишак робе не жели да извезе, извозна царинска испостава исту ставља на располагање 

извознику. 
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У случају када лице које допрема робу наведе, или излазна царинска испостава утврди другу 

робу у односу на декларисану, надлежни царински службеник сачињава записник o 

утврђеном чињеничном стању у два примерка који треба да садржи потпуне и тачне податке 

и наводе о свим околностима датог случаја, а уколико је потребно предузима радње у 

погледу покретања прекршајног поступка у складу са важећим прописима и роба се 

привремено задржава до окончања прекршајног поступка. Један записник задржава излазна 

царинска испостава, други се даје превознику, а извозној царинској испостави се доставља 

записник о утврђеном чињеничном стању путем електронске поште. Излазна царинска 

испостава након окончања прекршaјног поступка, у зависности од прекршајног поступка, 

неће дозволити излазак те робе већ се превозно средство са робом враћа у извозну царинску 

испоставу. На захтев извозника поништава се извозна декларација и подноси нова извозна 

декларација у складу са утврђеним чињеничним стањем.  

 

                                             

4. ОВЕРА ИСТУПА 

 

У складу са чланом 407. Уредбе извозна царинска испостава потврђује излазак робе 

декларанту или извознику, уколико је ту испоставу о изласку робе обавестила излазна 

царинска испостава. 

У Новој апликативној платформи (у даљем тексту: НАП) ће бити доступна аутоматски 

креирана листа свих извозних декларација по којима је роба извозно оцарињена код те 

испоставе, а за које су разне излазне царинске испоставе у ИСЦС потврдиле иступ робе. 

Штиклирањем одређеног поља у НАП (које се налази у опцији „ОВЕРА ИСТУПА“) поред 

конкретне извозне декларације на тој листи, у извозној царинској декларацији ће се 

аутоматски креирати текст у рубрици „Б“ декларације да је роба иступила из царинског 

подручја Републике Србије преко одређене царинске испоставе, одређеног датума и 

времена. Истом акцијом ће, поред наведеног, подносиоцу декларације бити послата 

аутоматска порука IE 599, (допуњена верзија извозне декларације у ПДФ формату) која у 

себи садржи и текст потврде изласка робе.  

Потребно је разликовати следеће случајеве приликом овере иступа: 

- У случајевима када роба напушта царинско подручје Републике Србије по извозној 

декларацији, излазна царинска испостава врши потврду иступа (3.2.7.), док извозна 

царинска испостава врши оверу иступа кроз НАП, 

- У случајевима када се након извозног поступка у једној царинској испостави роба по 

извозној декларацији допреми другој царинској испостави у циљу консолидације 

пошиљке и спровођења транзитног поступка, као излазна царинска испостава наводи 

се царинска испостава на којој се спроводи консолидација пошиљке и која је полазна 
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царинска испостава транзитног поступка. Приликом пуштања робе у транзитни 

поступак, полазна царинска испостава врши потврду пријема извозне декларације 

док потврду иступа полазна царинска испостава врши тек након окончања 

транзитног поступка. Извозна царинска испостава након потврде иступа од стране 

полазне царинске испоставе транзитног поступка врши оверу иступа кроз НАП, 

- У случајевима када се након извозног царињења робе за привремени извоз (Ц2 – 

претходни поступци 51,55,57) и поновни извоз робе (Ц3), у истој царинској 

испостави спроводи транзитни поступак, извозна царинска испостава је у исто време  

и излазна царинска испостава и полазна царинска испостава транзитног поступка, 

која оверу иступа врши тек након окончања транзитног поступка, 

- У случајевима када се након извозног царињења робе за привремени извоз (Ц2 – 

претходни поступци 51,55,57) и поновни извоз робе (Ц3), роба упућује до неке друге 

царинске испоставе транзитном декларацијом ради консолидације пошиљке и 

спровођења транзитног поступка, извозна царинска испостава врши оверу иступа на 

основу алтернативних доказа, односно на основу транзитне декларације коју је 

поднео декларант. Извозна царинска испостава проверу да ли је роба напустила 

царинско подручје Републике Србије може вршити на основу података добијених са 

интернет странице http://ucv-bi06/SR/NCTS/Forms/AllItems.aspx или провером код 

полазне царинске испоставе транзитне декларације по којој је наведена роба 

иступила са царинског подручја Републике Србије. 

  

 

 

 

5.  ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ ОКОНЧАЊА ИЗВОЗНОГ ПОСТУПКА 

 

 

 

Одредбама члана 414. став 2. Уредбе прописано је да се роба мора извести у року од 

150 дана од дана пуштања робе у извозни поступак, а одредбама члана 408. Уредбе 

прописано је да ако, након 90 дана од дана пуштања робе у извоз, не добије потврду 

извозна царинска испостава започиње поступак провере окончања извозног поступка. 

 

Декларант може, и пре истека рока од 90 дана, на сопствену иницијативу, уколико не добије 

поруку ИЕ599, обавестити извозну царинску испоставу о датумима када је роба напустила 

царинско подручје Републике Србије и о излазним царинским испоставама из којих је роба 

напустила царинско подручје Републике Србије. На основу добијених информација од 

декларанта извозна царинска испостава може извршити проверу достављених информација 

http://ucv-bi06/SR/NCTS/Forms/AllItems.aspx
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код наведене излазне царинске испоставе коришћењем обрасца Прилога 1 - Захтев за 

накнадну проверу окончања извозног поступка. Излазна царинска испостава одговара у 

року од 10 дана од дана пријема захтева. 

 

У складу са одредбама члана 408. Уредбе, ако након 90 дана од дана пуштања робе у извоз, 

извозна царинска испостава није обавештена о изласку робе, царински службеник у 

извозној царинској испостави од декларанта, коришћењем обрасца Обавештење о 

незавршеном поступку извоза и позив за доставу доказа (Прилог 2),  захтева да је декларант 

обавести о дану када је роба напустила царинско подручје Републике Србије и о излазној 

царинској испостави из које је роба напустила царинско подручје Републике Србије.  Рок за 

доставу информација је 15 дана, с тим да декларант може тражити продужење рока за 

доставу доказа највише још 15 дана.  

Доказ који подноси декларант може бити једна од следећих исправа или њихова 

комбинација: 

-  копија отпремнице коју је потписао или оверио прималац ван царинског подручја 

Републике Србије, 

-  доказ о плаћању, 

-  фактура,  

- отпремница,  

- документ који је потписао или оверио привредни субјект који је изнео робу из 

царинског подручја Републике Србије,   

- документ који је издао царински орган треће земље у складу са правилима и 

поступцима који се примењују у тој земљи. 

 

Уколико извозна царинска испостава добије доказе о окончању извозног поступка, 

царински службеник их прослеђује излазној царинској испостави коришћењем обрасца 

Захтев за накнадну проверу окончања извозног поступка (Прилог 1).  

Излазна царинска испостава након добијања обрасца Захтев за накнадну проверу окончања 

извозног поступка, врши проверу свих достављених информација у својим евиденцијама, 

архиви, као и проверу код суседне царинске администрације. Уколико се наведеним 

проверама утврди да је роба по наведним извозним декларацијама напустила царинско 

подручје преко те царинске испоставе, иста врши потврду иступа кроз ИСЦС. Уколико се 

након извршених провера установи да роба није изашла преко те царинске испоставе, 

доставља се одговор извозној царинској испостави најкасније у року од 10 дана од дана 

пријема обрасца Захтев за накнадну проверу окончања извозног поступка. 

 

Ако је извозна царинска испостава обавештена да роба није изнета из царинског подручја 

Републике Србије, извозна царинска испостава одмах поништава декларацију, и према 
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потреби, одмах поништава релевантне потврде о изласку робе које су издате у складу са 

важећим прописима. 

 

Ако после периода од 150 дана од дана пуштања робе у поступак извоза, извозна царинска 

испостава није примила податке о изласку робе нити доказ да је роба напустила царинско 

подручје Републике Србије, извозна царинска испостава може поништити декларацију у 

складу са прописима. Уколико се ради о поступцима привременог извоза (Ц2 – претходни 

поступци 51,55,57) или поновног извоза робе (Ц3), покреће се поступак наплате царинског 

дуга. 

Размена обрасца Захтев за накнадну проверу окончања извозног поступка (Прилог 1) врши 

се употребом службених мејлова царинских испостава. Руководиоци царинских испостава 

дужни су да именују царинске службенике који ће пратити рокове за доставу образаца и 

окончање извозног поступка. Провера рокова врши се сваког радног дана. 

 

6. НАКНАДНО ПОДНОШЕЊЕ ИЗВОЗНЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

 

 

Одредбама члана 410. Уредбе прописано је накнадно подношење извозне царинске 

декларације, и то ако је било потребно да се поднесе извозна декларација или декларација 

за поновни извоз, а роба је изнета из царинског подручја Републике Србије без такве 

декларације, извозник је дужан да накнадно поднесе извозну декларацију или декларацију 

за поновни извоз. Декларација се подноси у царинској испостави надлежној према месту у 

коме је извозник пословно настањен.  

 

Царинска испостава потврђује извознику излазак робе уколико располаже доказом да је 

роба напустила царинско подручје Републике Србије и ако би пуштање било одобрено да је 

декларација поднета пре изласка робе из царинског подручја Републике Србије. 

 

Ако је роба из Републике Србије, која је била намењена поновном увозу (роба привремено 

извезена по АТА карнету), напустила царинско подручје Републике Србије, али више не 

постоји намера да се та роба поново увезе, при чему би се употребљавала друга врста 

царинске декларације да није било намере поновног увоза, извозник у извозној царинској 

испостави може накнадно поднети извозну декларацију, којом се замењује првобитна 

декларација. Та царинска испостава потврђује извознику иступ робе. Као доказ да је роба 

напустила царинско подручје може се прихватити и документ који је издао царински орган 

друге земље за стављање робе у слободан промет. 
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7. ОСТАЛО 

 

Царински службеници су у обавези да приликом спровођења извозног поступка поступају 

у складу са Интерним правилима рада у организационим јединицама које спроводе 

поступке робног царињења. 

 

Ово објашњење почиње да се примењује од 16.01.2023. године. 

 

Ступањем на снагу овог објашњења престаје да важи акт Управе царина број 148-03-

030-01-101/2012 од 14.05. 2012. године. 

 

 

Прилози: 

 

– Прилог 1 – Захтев за накнадну проверу окончања извозног поступка 

– Прилог 2 – Обавештење о незавршеном поступку извоза и позив за доставу доказа  
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Прилог 1 

 

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНУ ПРОВЕРУ ОКОНЧАЊА ИЗВОЗНОГ ПОСТУПКА 

 

 

I – ИЗВОЗНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА 

(Назив и адреса) 

 

 

 

 

 

 

II – ИЗЛАЗНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА 

(Назив и адреса) 

 

 

III – ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ ОКОНЧАЊА ИЗВОЗНОГ ПОСТУПКА 
 

Молимо, извршите проверу да ли је роба по извозној електронској декларацији _______________, 

напустила царинско подручје Републике Србије: 

 

 

а. Ознака транспортног средства: ________________________ 

 

б. Примaлац робе: _____________________________________ 

 

 

 

IV – У СКЛАДУ СА ИНФОРМАЦИЈАМА ДОБИЈЕНИМ ОД ДЕКЛАРАНТА ПОШИЉКА ЈЕ:  

 

а. Приказана излазној царинској испостави (д.м.г.) 

 

б. Испоручена примаоцу робе (д.м.г.) 

 

в. Приложен алтернативни доказ друге царинске администрације 

 

г. Приложена копија товарног листа – ЦМР/ЦИМ 

 

д. Остало (навести) 

 

 

 

 

Место ___________,   датум_____________ 

Потпис_________________                               (Печат) 

 

 

 

V – РЕЗУЛТАТ ПРОВЕРЕ ОКОНЧАЊА ИЗВОЗНОГ ПОСТУПКА 
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 А. Провера је обављена  и извршена је потврда иступа кроз ИСЦС 

 

 

 Б. Декларација  није поднета излазној царинској испостави 

 

 

 В. Пошиљка предата без потребне документације 

 

 

 Г.  Провером код суседне царинске администрације утврђено је да је роба напустила  

царинско подручје Републике Србије и биће извршена потврда иступа кроз ИСЦС 

 

 

 Д. Остали разлози (навести) 

 

 

 

 

 

Место ___________, датум_____________ 

Потпис_________________                           (Печат) 
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Прилог 2 

                                       

                  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЦАРИНА 

Царинарница ____________ 

ЦИ _______________ 

 Број Д- 

д.м.г. 
 

------------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------- 

Предмет: Обавештење о незавршеном поступку извоза и позив за доставу доказа 

Поштовани, 

У складу са одредбама члана. 230 Царинског закона („Сл.гласник РС“, број 95/18) и члана 

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

39/2019...132/21 ), овим путем вас обавештавамо да за извозни поступак по декларацији број 

: ____________ од __________, прихваћеној на извозној царинској испостави ЦИ 

__________________ нисмо примили доказе о окончању поступка. 

Како сте у предметном поступку наведени као декларант, позивамо вас да нам доставите 

податке и исправе којима можете потврдити да је поступак окончан, уз напомену да докази 

које достављате морају бити у складу са одредбама члана 408. Уредбе о царинским 

поступцима и царинским формалностима. 

Рок за доставу података је 15 дана. 

Уколико не располажете доказима о окончању поступка извоза и поновног извоза, позивамо 

вас да нам доставите било какаве информације којима располажете, а које се тичу 

предметног поступка извоза. 

Документацију доставити лично или на адресу: ___________________________ 

С поштовањем, 

                                                                                                                  ШЕФ  ИСПОСТАВЕ 

                                                                                                                   _________________           


