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Поступци и царинска контрола приликом уношења, допреме и 

складиштења одређених роба 

 

 

 У последње време уочено је да царинарнице не поступају на јединствен начин 

приликом уношења одређених роба у царинско подручје Републике Србије, током 

допреме и поступка њеног складиштења. 

 С тим у вези, а имајући у виду пре свега робу широке потрошње и текстил 

пореклом из азијских земаља која се превози у друмском и железничком саобраћају, 

осим робе наведене у акту Управе царина бр. 148-03-030-01-23/2010 од 04.02.2010. 

године на коју се не примењују одредбе Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени 

гласник РС“, бр.94/2010. ...18/2013.), те у циљу једнообразног поступања свих 

царинарница, подсећамо на следеће процедуре и мере царинског надзора које је 

потребно обавезно предузимати са наведеном робом. 

 Чланом 62. став 1. Царинског закона („Службени гласник Републике Србије“, 

број 18/10 и 111/12) прописано је да се роба која се уноси у царинско подручје 

Републике Србије ставља  под царински надзор од момента њеног уноса и царински 

орган може обавити њену контролу. 

 

1. Контрола приликом уноса и пријављивања наведене робе, биће у знатној мери 

ефикаснија тиме што ће се у транзитном документу (ЈЦИ), у рубрици 31. обавезно 

уписивати и уобичајени трговачки назив робе, као и остали подаци потребни за 

идентификацију наведене робе и утврђивање њене истоветности (подсећамо да је 

овакав начин попуњавања транзитних царинских докумената прописан и чл.6. 

Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и 

других образаца у царинском поступку). То практично значи да уписивање у 

транзитна документа израза као што су: „Роба по спецификацији“, „Роба по списку“, 

„Разна роба“ и слично, без прецизирања трговачког назива робе или позивања на 

конкретну спецификацију којом је обухваћена сва роба која је предмет увоза (са 

бројем и датумом), не могу бити прихваћени и одобрени од стране ангажованог 

царинског службеника, с обзиром да не омогућују адекватну контролу. Уколико се 

пријављује роба допремљена у железничком саобраћају подношењем међународног 

железничког товарног листа (CIM) као транзитног документа у којем су у рубрици 44 

означене приложене исправе (нпр. фактура и/или др. исправе које садрже податке о 

роби), обавеза поступајућег царинског службеника је да сачини копије наведених 

исправа у два примерка које ће оверити својим потписом и печатом. Један примерак 

се прилаже уз CIM као транзитни документ који остаје у архиви полазне 

царинарнице, а други примерак прати робу у поступку транзита до одредишне 

царинарнице.  

 

2. Такође, приликом поступка уноса и пријављивања робе широке потрошње и 

текстила пореклом из азијских земаља, царинарнице ће на граничним прелазима 

обавезно извршити и контролно мерење терета, осим за робу која се допрема у 

железничком транспорту. Један примерак потврде о тежини терета остаће у архиви 

полазне царинарнице, док ће оригинал те потврде бити прослеђен одредишној 

царинарници, заједно са осталим пратећим документима. Уколико на граничном 

прелазу преко којег наведена роба улази у царинско подручје Републике Србије не 

постоји теретна вага или је тренутно неисправна, контролно мерење биће обављено 



___________________________________________________________________________ 

на најближој могућој локацији, у сваком случају, у складу са расположивим 

техничким могућностима царинарнице. 

 

3. Приликом обраде транзитне ЈЦИ, без обзира на постојање или не постојање поруке 

засноване на критеријумима анализе и управљања ризиком о контроли наведене робе, 

полазна царинарница може иницирати повремено делимични физички преглед 

наведене робе. Као резултат оваквог повременог делимичног физичког прегледа робе, 

ангажовани царински службеник обавезно ће сачинити одговарајући записник и један 

примерак проследити и одредишној царинарници. Такође, полазна царинарница ће у 

складу са техничким капацитетима којима располаже, током наведеног физичког 

прегледа сачинити и снимке унутрашњости товарних простора (контејнера и 

приколица) са робом која је унутра смештена. Оваква фото – документација такође ће 

се проследити одредишној царинарници, заједно са осталим пратећим исправама. 

 

4. Приликом превоза робе од царинске линије до места допремања, подсећамо вас да 

лице које је унело робу у царинско подручје Републике Србије дужно је да робу 

пријави и без одлагања превезе, путем, на начин и у року који је одредила полазна 

царинарница (чл. 63. Царинског закона). У том смислу, приликом допреме робе 

обавеза је одредишне царинарнице да проверава да ли је наведено лице на претходни 

начин и поступило. Свако друго поступање, осим уколико нису наступиле 

непредвиђене околности или виша сила, односно разлози наведени у чл. 64. 

Царинског закона, може бити предмет покретања одговарајућег прекршајног 

поступка.   

           

Поступак складиштења наведене робе обавља се одмах по допреми те робе 

одредишној царинарници. Царински документ са којим се том приликом наведеној роби 

одобрава привремени смештај (СД), или смештај који није временски ограничен (С7), 

такође мора садржати све неопходне податке за правилну идентификацију робе, односно 

уобичајени трговачки назив робе. 

 

5. За робу наведеног порекла која је смештена у царинска складишта, управници 

царинарница сачиниће интерни план кварталне контроле. Комисија царинских 

службеника која ће од стране управника царинарнице бити формирана ради 

обављања наведене контроле, у обавези је да по окончању контроле сачини 

одговарајући записник који ће доставити и управнику царинарнице. На бази тих 

записника, управници царинарница у обавези су да сачине квартални извештај о 

окончаним контролама, као и о евентуално предузетим мерама у складу са њиховим 

резултатима. Примерак извештаја управници царинарница достављаће Управи царина 

и то Сектору за контролу примене царинских прописа и Бироу директора. 

 

 На крају желимо да подвучемо да су за правилну примену овог акта одговорни 

управници царинарница, шефови и руководиоци организационих јединица, као  и сви 

царински службеници ангажовани у поступку са наведеном робом. Евентуално утврђени 

пропусти у спровођењу овог акта, или непоступање у складу са наведеним, сматраће се 

тежом повредом радне дужности и може бити разлог за покретање поступка за 

утврђивање дисциплинске одговорности. 

 

 Овај акт Управе царина примењује се даном његовог доношења. 

 

 (Акт Управе царина 148-03-030-01-153/2013 од 20.05.2013.године) 

 


