
 

                              

           
 

                                                                                                                                           
 

Допуна и измена  Објашњења о одобравању држања царинског складишта и 

поступка царинског складиштења  и привременог смештаја робе 

 

             Наведеним актима Управе царина ближе су појашњени поступак царинског 

складиштења, држање царинског складишта као и привремени смештај. 

 Између осталог, обавештени сте да простор који је одобрен и као царинско 

складиште и као простор за привремени смештај има два идентификациона броја (односно 

један број је број простора за привремени смештај, а други за одобрено царинско 

складиште), као и да се простор за привремени смештај робе може одобрити и у простору 

царинског складишта, с тим што у овом случају простори морају бити физички одвојени. 

У вези са наведеним обавештавамо вас да се у поменутом објашњењу мења део 

који гласи да простор који је одобрен и као царинско складиште и као простор за 

привремени смештај има два идентификациона броја, већ ће се, уколико исто лице 

поднесе захтев за отварање простора за привремени смештај робе и за држање 

царинског складишта, решењем у царинско управном поступку одобрити један 

идентификациони број за оба простора, при чему у решењу и даље морају бити 

наведени подаци да су у питању два простора, као и подаци о површини и једног и 

другог простора.  

Такође, уколико је у простору царинског складишта одобрен и привремени 

смештај робе, из разлога бржег и целисходнијег обављања поступка са робом, роба за 

коју је по сажетој декларацији истекао рок лежања, не мора и физички бити 

пребачена у простор царинског складишта, уколико држалац царинског складишта 

води евиденцију на начин да се неспорно могу обављати мере царинског надзора, 

односно да се у контроли неспорно може утврдити да ли је роба у привременом 

смештају или поступку царинског складиштења.  

Простор за привремени смештај је место где роба у привременом смештају може 

бити смештена и које је одобрио царински орган.  Ти простори могу бити затворене 

просторије или ограђени, покривени или непокривени простори. Међутим, изузетно 

надлежни царински орган може одобрити привремени смештај и на другом месту, 

као и услове под којима роба може бити у привременом смештају. 

У складу са наведеним,  надлежни царински орган може дозволити привремени 

смештај робе и на другим местима, при чему треба водити рачуна приликом 

одобравања оваквог смештаја  да ли у близини постоји регистровани простори за 

привремени смештај робе, да ли се ради о  конкретном случају када је због врсте или 

природе робе потребно привремени смештај одобрити на другом месту.  Такође треба  

имати у виду да ли се царинске формалности за робу могу спровести у року 

предвиђеним за привремени смештај, јер уколико се процени да за исту, по правилу 

рок од 20 дана, не би био довољан, у таквим случајевима  не одобравати привремени 

смештај, већ захтевати спровођење поступка царинског складиштења, а у 

зависности од врсте и природе робе  омогућити и спровођење поступак царинског 

складиштења у царинска складишта типа Е. 

 С тим у вези, у делу објашњења који се односи на царинско складиште типа Е, 

за које је између осталог прописано да за поступак није неопходно да се роба складишти 

на месту које је одобрено као царинско складиште, а с обзиром на робу за коју 

најчешће постоје оправдани разлози за складиштењем у просторима који нису  царинска 

складишта (живе животиње, пловила за разоноду, машине одређеног вангабарита ...) у 

наведеним случајевима и сличним случајевима,  се поред декларације за царинско 

складиштење подноси и захтев у коме морају бити наведени сви подаци - прималац 



 

робе, опис робе, врста, количина, 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 се може дати на захтеву,  

потписом и овером.  Доношењем ове одлуке одобрено је складиштење робе.   
    У поменутим актима Управе царина наведено је да држалац простора за 

привремени смештај, као и држалац царинског складишта морају положити своју 

банкарску гаранцију као вид обезбеђења. Подсећамо да се од стране царинарнице врши 

процена висине банкарске гаранције према очекиваним или уобичајеним залихама робе и 

процене њене вредности, односно процењени износ дажбина за исту. С тим у вези, у 

случајевима када се за робу која је пријављена за поступак царинског складиштења, 

утврди да износ банкарске гаранције за царинско складиште није довољан као 

обезбеђење за процењени износ дажбина за ту робу, то не може бити разлог да се 

странци онемогући спровођење захтеваног поступка. Напомињемо, да овакви 

случајеви треба да буду разлог да се од стране царинарнице иницира провера пословања 

предузећа, као и уколико се утврди да је дошло до повећања залиха робе, промета и сл. 

иницирати и повећање гаранције.  

    Такође скрећемо пажњу, да у складу са одредбом члана 234. Царинског закона 

и члана 115. став 1. Царинског закона, уколико изузетно, надлежни царински орган  

процени да је неопходна полагање обезбеђења за поступак царинског складиштења 

робе за коју процењени износ царине и других увозних дажбина не покрива износ 

положене банкарске гаранције за царинско складиште, може захтевати полагање 

банкарске гаранције за укупан износ процењених дажбина.   

     Када се ради о банкарским гаранцијама за поступак царинског складиштења у 

смислу полагања банкарске гаранције за држање царинског складишта, исте се  не прате и 

не задржавају средства на име процењених износа дажбина за појединачне смештаје робе 

у царинским складиштима.Ове банкарске гаранције јесу обезбеђење за испуњавање 

обавеза прописане одредбом члана 131. Царинског закона.         

           

(Акт Управе Царина 148-03-030-03-5/9/2011 од 12.12.2011.године) 


