
  

  
 

 

  

ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ РОБЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

               Роба допремљена надлежном царинском органу има статус робе у 

привременом смештају све док јој се не одобри царински дозвољено поступање или 

употреба.  

               Привремени смештај робе може се дефинисати као смештај робе под 

царинским надзором на месту и под условима које је одобрио царински орган. 

Привремени смештај робе прописан је: 

а) одредбама чланова 65.-80. Царинског закона („Сл.гласник Републике Србије“, 

бр.18/10) у даљем тексту Царински закон, 

б) одредбама чланова 147.-149. Уредбе o царински дозвољеном поступању с робом 

(„Сл.гласник Републике Србије“, бр.93/10) у даљем тексту Уредба и 

ц) одредбама чланова 18.-21. Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку (Сл. гласник РС 

бр. 29/10,84/10 и 100/10) у даљем тексту Правилник .  

 

УЛАЗАК РОБЕ У ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

Приликом уласка робе на царинско подручје Републике Србије, уколико се роба 

одмах пријављује за царински поступак транзита не подноси се сажета декларација за 

привремени смештај.  

Међутим, уколико је потребно спровести неке од царинских формалности пре 

стављања робе у поступак транзита и уколико постоје неопходни услови за привремени 

смештај на граничном прелазу, укључујући и привремени смештај на превозном 

средству, роба се може привремено сместити на основу сажете декларације за 

привремени смештај (нпр. када на друмским граничним прелазима недостаје нека од 

исправа неопходних за спровођење поступка транзита). 

Напомињемо, да када се  у ваздушном, водном или железничком саобраћају за 

робу не подноси декларација за транзитни поступак, обавеза је да се роба претходно 

стави у привремени смештај, а након тога поднесе декларација за царински поступак 

(нпр. Ц4,Ц5,Ц7 итд.).   

 

 

 

 

 

ПОСТУПАЊЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА ПРИЛИКОМ  ПРИЈАВЉИВАЊА РОБЕ 

ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ 

 

 Страна роба која се пријављује царинском органу  мора да буде обухваћена 

сажетом декларацијом за привремени смештај.  

Сажета декларација за привремени смештај се подноси чим се роба допреми 

царинском органу, а царински орган може продужити рок за подношење сажете 

декларације најдуже до истека првог радног дана после допремања робе. 



Сажету декларацију за привремени смештај подноси лице које пријављује робу 

или друго лице у његово име, најкасније у моменту пријављивања робе.  

У случајевима када је страна роба у поступку транзита  допремљена до 

унутрашње, одредишне испоставе, није потребно  извршити привремени смештај 

односно подношење сажете декларације за робу, уколико се одмах по допреми робе 

подноси  царинска декларација за неки од царинских поступака. 

 

Поднета сажета декларација се сматра захтевом за одобравање привременог 

смештаја.  

 

Сажета декларација се може поднети: 

 

1. у форми обрасца сажете декларације; 

2. примерком 4. транзитне ЈЦИ; 

3. коришћењем комерцијалних и транспортних исправа.     

  

Сажета декларација  

 

             Сажета декларација за привремени смештај се подноси на обрасцу сажете 

декларације за привремени смештај. 

            Образац, коришћење сета образаца, начин попуњавања рубрика сажете 

деклрације прописан је члановима 18.-21. Правилника.  

 

Транзитна декларација 

 

             За страну робу која се налази у поступку транзита као сажета декларација 

користи се примерак декларације за транзитни поступак намењен одредишној 

царинарници (лист број 4 ЈЦИ).  

              Уколико се транзитни документ користи као сажета декларација  за 

привремени смештај робе потребно је да се уз листове 4 и 5 ЈЦИ достави и фотокопија 

листа 4. На оригиналу и фотокопији листа 4, држалац простора за привремени смештај 

уписује: 

- Шифру простора привременог смештаја, 

- Магацински број, 

- Датум привременог смештаја, 

- Потпис и печат овлашћеног лица за привремени смештај робе 

- Број банкарске гаранције. 

   

             Царински орган када по допреми робе одобри привремени смештај у оригиналу 

и фотокопији листа 4. ЈЦИ уписује податке који су прописани чланом 21. Правилника. 

Оверена фотокопија листа  4 ЈЦИ се враћа држаоцу привременог смештаја. 

               Податке о привременом смештају на основу транзитне декларације овлашћени 

царински службеник уноси у ИСЦС, у опцији 03-ТРАНЗИТ; 02-ПОТВРДА ПРИЈЕМА ; 

15-ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ. 

              Ако је у питању збирна пошиљка, односно ЈЦИ за транзитни поступак са 

списком пошиљке или ЈЦИ за транзитни поступак са више наименовања, након што се 

иста потрди у одредишној царинарници, обавеза је подношења онолико образаца 

сажетих декларација за привремени смештај колико има прималаца, а којима се врши 

раздвајање пошиљке на појединачне, од којих свака раздужује исту транзитну 

декларацију. 



 

Комерцијалне и транспортне исправе као сажете декларације  

 

            Комерцијалне и транспортне исправе (фактура, товарни лист) које прате робу, 

уколико садрже све неопходне податке за идентификацију робе (број колета, тежина, 

прималац робе итд.), могу се користити уместо обрасца сажете декларације за 

привремени смештај. 

             Такође је услов за коришћење комерцијалних и транспортних исправа уместо 

обрасца сажете декларације да подносилац неопходне податке прослеђује надлежном 

царинском органу електронским путем. 

            Комерцијалне и транспортне исправе морају бити приложене у два примека, који 

могу бити и фотокопије наведених исправа. 

           На полеђини оригинала и фотокопије наведених исправа, подносилац уписује: 

- Шифру простора привременог смештаја, 

- Магацински број, 

- Датум привременог смештаја, 

- Потпис и печат овлашћеног лица за привремени смештај робе 

- Број банкарске гаранције. 

           Царински орган такође на полеђини напред наведених исправа уписује број из 

евиденције сажетих декларација, као и податке који се уносе у словне рубрике сажете 

декларације, према члану 21. Правилника. 

           Један примерак наведених исправа се враћа подносиоцу исправа, други задржава  

надлежна царинска испостава ради евиденције који се одлаже у архиви сажетих 

декларација. 

 

ПОСТУПАЊЕ СА РОБОМ У ПРИВРЕМЕНОМ СМЕШТАЈУ 

 

У складу са чланом 77. Царинског закона над робом у привременом смештају 

могу се предузимати само радње којима би се она очувала у непромењеном стању, без 

мењања њеног изгледа или техничких карактеристика. 

            Царинске формалности које су потребне да се за робу обухваћену сажетом 

декларацијом одреди царински дозвољено поступање или употреба морају се спровести 

у року од 20 дана од дана подношења сажете декларације. 

Изузетно, када околности то налажу царински орган може одредити краћи рок 

или одобрити продужење рока, које не може да буде дуже од стварно потребног 

времена, у складу са тим околностима.  

Рок се продужава подношењем нове сажете декларације (због техничких 

могућности у ИСЦС, односно до израде одговрарајуће техничке подршке). 

Ако у  одређеном року нису спроведене неопходне  формалности ради 

одобравања царински дозвољеног поступања или употребе робе, царински орган ће без 

одлагања предузети све мере за поступање са робом и покренути прекршајни поступак 

у смислу члана 295. став 1. тачка 5. Царинског закона. 

Царински орган може за наведену робу на ризик и о трошку држаоца робе 

да премести на друго место које је под његовим надзором до регулисања даљег 

поступања са робом, односно до њене продаје.  

 

                               ПРОСТОР ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ 

 

            Простор за привремени смештај је простор из члана 76. став 1. Царинског 

закона, односно то је место где роба у привременом смештају може бити смештена и 



које је одобрио царински орган. Простори за привремени смештај могу бити затворене 

просторије или ограђени, покривени или непокривени простори у које се роба смешта 

до одређивања царински дозвољеног поступка или употребе. 

 Изузетно надлежни царински орган може одобрити привремени смештај и на 

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

 

Простори за привремени смештај могу бити: 

 

            Простори који су стално одобрени за привремени смештај робе (простори 

који нису у оквиру простора царинског складишта), називају се „складишта за 

привремени смештај“ и као таква морају бити одобрена од стране царинских органа. 

Одобрење за ову врсту складишта царински орган издаје на основу писменог захтева. 

             Простором за привремени смештај могу управљати лица која испуњавају услове 

за одобравање простора за привремени смештај или царински органи. 

             Писмени захтев се подноси надлежној царинарници према месту где се налази 

простор за привремени смештај. 

            Уз захтев у писаној форми подноси се извод из Агенције за привредне регистре, 

доказ о власништву или закупу простора намењеног привременом смештају, скица и 

технички опис просторија. Захтев и прилози се подносе у 2 примерка од којих један 

остаје архиви царинског органа који је издао одобрење, а други примерак се доставља 

надлежном надзорном органу заједно са одобрењем. 

              О захтеву за одобравање простора за привремени смештај одлучује царински 

орган који је надлежан за издавање одобрења за привремени смештај. 

             Напомињемо да се у складиштима за привремени смештај не може 

спроводити поступак царинског складиштења робе. 

            Простор за привремени смештај робе може се одобрити и у простору царинског 

складишта и у овом случају оба простора морају бити физички одвојени. 

             Држалац царинског складишта мора евиденцију о роби у привременом смештају 

водити одвојено од евиденције робе која се налази у поступку царинског складиштења.              

            У случајевима када се захтева да се у простору царинског складишта одобри део 

простора који ће бити намењен за привремени смештај робе у захтеву за одобравање 

царинског складишта наводи се да ће се део простора користити за привремени смештај 

робе. 

           Уколико подносилац захтева већ поседује одобрење о отвореном царинском 

складишту,  подноси се захтев за допуну одобрења и за  простор који ће се користити за 

привремени смештај (само уколко се у простору царинског складишта налази и простор 

за привремени смештај). Уколико се ради о посебним просторима истог држаоца, 

доносе се две одлуке и за држање царинског складишта и за држање простора за 

привремени смештај робе. 

 Исти држалац царинског складишта као и простора за привремени смештај, 

односно складишта за привремени смештај може поднети једну банкарску гаранцију (за 

царинско складиштење), чија укупна висина се утврђује на исти начин као и код 

одобрења за држање само царинског складишта. 

           Простор који је одобрен и као царинско складиште и као простор за привремени 

смештај има два идентификациона броја (један идентификациони број је број простора 

за привремени смештај, а други за одобрено царинско складиште). 

 Држалац простора који је намењен искључиво за привремени смештај робе 

(простори који нису у оквиру простора царинског складишта),  односно „складишта за 

привремени смештај“  мора поднети и банкарску гаранцију која се утврђује на начин 

предвиђен за одређивање банкарске гаранције за царинска складишта. 



            Без обзира да ли је захтев поднет за одобравање простора за привремени смештај 

или за одобравање простора за привремени смештај у оквиру  царинског складишта 

надлежан царински орган поступа на следећи начин: 

              Царински орган одобрава простор за привремени смештај и услове под којима 

се врши смештај те робе. 

              Одобрење за држање простора за привремени смештај може се издати на 

неодређено време. 

             По пријему захтева надлежна царинарница именује комисију од 3 члана која 

прегледом документације и простора утврђује да ли су испуњени услови за привремени 

смештај у зависности од врсте простора за привремени смештај. 

             О утврђеном стању сачињава се записник. Уколико су испуњени сви неопходни 

услови Комисија је дужна у року од 30 дана од дана подношења захтева да записник о 

утврђеном стању достави Одсеку за царинско управни поступак царинарнице, који 

доноси одлуку. 

              Држалац простора за привремени смештај мора положити своју банкарску 

гаранцију за отварање простора, водећи рачуна при  том да је минималан прописан 

износ заједничког обезбеђења 700.000,00 динара, у складу са одредбом члана 593. став 

2. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл.гласник РС“, број 93/2011). 

Напомињемо да друго лице не може положити обезбеђење за отварање 

простора за привремени смештај уместо држаоца простора.  

За сада (до регистровања простора за привремени смештај) ради спровођења 

привремног смештаја може се користити банкарска гаранција за царинско 

складиштење и декларанта. 

                 У одобрењу за отварање простора за привремени смештај мора се навести 

шифра (идентификациони број) простора за привремени смештај и шифра царинске 

испоставе која врши надзор над простором . 

               Царински орган може по захтеву подносиоца одобрити: 

    -једну надзорну испоставу која је најближа простору за привремени смештај; 

    -више од једне надзорне испоставе уколико се смешта роба која се допрема 

различитим видовима саобраћаја или подлеже ограничењима нпр.роба одређена 

Правилником о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или 

спровођење одређених поступака. 

             Царински орган који издаје одобрење дужан је водити посебну евиденцију о 

одобреним просторима. Евиденција треба да садржи редни број, број и датум одобрења, 

податке о имаоцу одобрења, податке о локацији простора, идентификациони број 

простора за привремени смештај робе ,као и надлежан надзорни царински орган. 

           Лице коме је одобрен простор за привремени смештај дужно је водити 

евиденцију о залихама робе у привременом смештају која омогућава праћење робе. 

 Од 1.1.2012.године царински органи неће допуштати привремени смештај робе у 

просторе који нису регистровани, а у којима се континуирано спроводи привремени 

смештај робе (посебно складишта за привремени смештај или одобрени део простора за 

привремени смештај у оквиру царинског складишта). 

 

       Овај акт  се примењује од дана  15.6.2011.године. 

                                                                                   

Акт Управе царина број 148-03-030-02-68/2011 од 07.06.2011. године 

 

 


