
 
ПРЕДМЕТ:Куповина робе у иностранству ради њене продаје у иностранству      

(реекспорт) 

 

 

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

РС”, бр. 36/2009 и 36/2011-др. закон  и 88/2011) 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.  

 

 

Куповина и продаја робе која не прелази преко царинског подручја Републике 

Србије 

 

 

Одредбама Царинског закона уређена су општа правила и поступци који се примењују на 

робу која се уноси и износи из царинског подручја Републике Србије. 

У случају када се роба непосредно испоручује у другу државу или царинску територију, а 

роба не прелази преко царинског подручја Републике Србије, нема спровођења царинског 

поступка. 

 

Куповина и продаја робе која прелази преко царинског подручја Републике Србије  

 

 

У случајевима када домаће лице робу купује у другој држави или царинској територији и 

иста се на основу уговора испоручује у другу државу или царинску територију преласком преко 

царинског подручја Републике Србије, спроводи се царински поступак транзита у складу са 

одредбама чл.  118. – 124. Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010). Поступак 

транзита (ТП-прави транзит) омогућава кретање стране робе од једног до другог места унутар 

царинског подручја Републике Србије, која при томе не подлеже плаћању увозних и других 

дажбина или мерама трговинске политике. 

 

То значи да се роба пријављује царинским органима приликом уласка на царинску 

територију Републике Србије, где се подноси транзитни документ по ком се роба упућује до 

одредишне (граничне) царинске испоставе ради иступа са територије Републике Србије.  

 

 

Декларација (ЈЦИ) за спровођење царинског поступка транзита попуњава се у складу са 

одредбама чл. 6. и 7. Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларација и других образаца у царинском поступку (''Службени гласник РС'', бр. 29/10, ... и 

14/12). Приликом попуњавања ЈЦИ за поступак транзита посебно треба обратити пажњу на 

попуњавање следећих рубрика: 

- У трећу поделу рубрике 1 (декларација) уписује се шифра ''ТП'' за транзит од 

царинарнице уласка до царинарнице изласка (прави транзит), 

- У рубрику 8 (прималац) уписују се подаци о инопримаоцу из фактуре (Ф01) коју 

издаје домаће лице, 

-  У рубрику 22 (валута и укупан износ из фактуре) уписује се валута и износ из 

фактуре коју домаће лице издаје инопримаоцу из рубрике 8 (''Ф01''), 

- У рубрику 44 (приложене исправе и додатне информације), поред шифре ''Ф01'' за 

фактуру домаћег лица по којој се роба продаје инопримаоцу уписује се и шифра 

''Ф93'' (друге фактуре из послова посредовања у спољнотрговинском промету) - 

број фактуре коју издаје инопошиљалац домаћем лицу, као и шифра ''И93'' (друге 
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изјаве из послова посредовања у спољнотрговинском промету)  за изјаву коју даје 

домаће лице, односно носилац посла, да се ради о роби која је купљена у другој 

држави или царинској територији и испоручује (продаје) се у другу државу или 

царинску територију, при чему роба само прелази преко царинског подручја 

Републике Србије. 

 

 

Стављање у поступак царинског складиштења робе купљене у другој држави или 

царинској територији ради 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 отпремала купцима у другој 

држави или царинској територији спроводи се поступак царинског складиштења. ЈЦИ за 

поступак царинског складиштења се попуњава у складу са чл. 11. до 13. поменутог Правилника., 

с тим што се у рубрику 24 ЈЦИ (врста спољнотрговинског 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, побољшање њеног изгледа или квалитета, односно 

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

Прилогу 24 Уредбе, који је њен саставни део. 

Приликом отпреме робе са територије Републике Србије подноси се ЈЦИ за поновни 

извоз која се попуњава у складу са одредбама чл. 8., 9. и 10. поменутог Правилника. 

 

 

 

 

Реекспортна дорада 

 

У случају када се роба уноси ради њене употребе у процесу производње и затим њеног 

поновног извоза спроводи се поступак стављања робе у поступак активног оплемењивања уз 

примену система одлагања. 

  

За одобрење оваквог поступка потребно је да се поднесе захтев надлежној царинарници, 

уз прилагање одговарајућег доказа (нпр. уговор о извозу робе) којим се доказује да ће добијени 

производ након завршетка производних операција бити отпремљен са територије Републике 

Србије. Уколико се након окончања наведеног поступка добијени производ продаје различитим 

купцима, по више купопродајних уговора, то је потребно навести у захтеву. Надлежна 

царинарница ће узимајући у обзир приложену документацију донети одговарајућу одлуку.  

 

 Царинска декларација за стављање робе у поступак активног оплемењивања попуњава се 

на начин прописан одредбама чл. 11. до 13. Правилника о облику, садржини, начину подношења 

и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, с тим што се у рубрику 24 
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ЈЦИ врста спољнотрговинског посла уписује шифра ''11'' (куповина/продаја) из Одељка VIII 

Кодекса шифара за попуњавање исправа у царинском поступку. 

 

Одредбом члана 113. став 2. Царинског закона ("Службени гласник РС", бр. 18/2010) 

прописано је да је носилац одобрења дужан да обавести царински орган о свим чињеницама које 

настану после издавања одобрења које утичу на његову даљу примену или садржину.  

 

Уколико дође до промене купца наведеног у одобрењу за поступак активног 

оплемењивања новим купцем, надлежна царинарница ће на основу захтева и приложене 

документације, уколико су испуњени прописани услови, извршити измену одобрења којим је 

одобрен поступак активног оплемењивања. 

 

Поступак активног оплемењивања се окончава стављањем робе у поступак поновног 

извоза подношењем ЈЦИ за поновни извоз. 

 

 

Применом овог акта престају  са применом акти или делови аката који су регулисали наведене 

области. 

 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-86/2012 од 26.04.2012. године) 


