
 

 

 

 

 
 

 

„КУЋНО ЦАРИЊЕЊЕ“  
И НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ УСЛЕД УСПОСТАВЉАЊА СТАТУСА  

ОВЛАШЋЕНОГ ПРИМАОЦА И  
ОВЛАШЋЕНОГ ПОШИЉАОЦА 

 
 
Аутор: Борислав Ињац 

  

Поједностављени извозни поступак у простору пошиљаоца и Поједностављени 

увозни поступак у простору примаоца, познатији као поједностављени поступци 

„кућног царињења“, иако успостављени још средином 2011. године, све до скора нису 

претрпели значајније измене. 

На захтев пословне заједнице, јуна 2014. године, временски интервал у оквиру 

којег су царински службеници могли на основу података из поднете Јединствене 

царинске исправе да одлуче да изврше за подносиоца видљиву контролу 

документације и робе је са 30 минута скраћен на 15 минута. Овакав потез се показао 

оправданим из разлога што корисници кућног царињења у овом поступку могу да 

извозе или увозе само робу која је већ унапред јасно наведена у одобрењу 

царинарнице. Стога, царински службеници већ након пар недеља и неколико 

извршених пргледа робе или документације, стичу потребно искуство на основу којег 

за изузетно кратко време од свега неколико минута могу јасно и несумљиво да утврде 

ризике који се јављају или се могу јавити при стављању ове робе у царински поступак. 

Од почетка 2015. године отклоњена је и друга препрека лакшем коришћењу 

поступака кућног царињења. Привредни субјекти који имају широк асортиман робе 

коју извозе или увозе, а посебно велики трговински ланци који прометују 

производима чија врста зависи од тренутне потребе потрошача и стога је није могуће 

унапред побројати, су указивали на неопходност да се тарифно дефинисање робе 

поједностави. Обавеза да се роба дефинише на нивоу 12-тоцифарне тарифне ознаке је 

доводила до тога да је списак робе за коју је био одобрен неки од поступака кућног 

царињења садржао и до 7.000 позиција. Свака измена Царинске тарифе или потреба да 

се увози и извози неки нови производ који није наведен у одобрењу су условљавали 

потребу за подношењем захтева за измену или допуну одобрења, што је опет 

изискивало време за припрему и подношење захтева и онемогућавало корисника да се 

брзо прилагоди потребама тржишта. Зато је одобрено да се роба убудуће тарифно 

дефинише на нивоу тарифног броја, тј. са четири цифре.  

Увођење обавезне примене НЦТС-а (Новог компјутеризованог транзитног 

система), које се ускоро очекује, ће знатно изменити начин спровођења поступака 

кућног царињења. Како у увозном смеру више неће бити могућа аутоматска потврда 

пријема робе од стране ИСЦС-а (Информационог Система Царинске Службе) 

носилац одобрења за Поједностављени увозни поступак у простору примаоца ће 

морати да предузме низ радњи у својству Овлашћеног примаоца.  

Наиме, након допреме робе на одобрењем одређено место, носилац одобрења 

или његов царински заступник ће морати посебном електронском поруком да 

обавесте надлежну царинску испоставу/реферат о приспећу пошиљке. У року који 

унапред одобрењем буде одредила царинарница, а који неће бити дужи од 30 минута, 

царински службеници могу да одлуче да изврше неку врсту прегледа или да 

електронском поруком обавесте носиоца одобрења да може да приступи истовару. 

Уколико се при истовару установе неправилности, носилац одобрења мора о томе  

 



 

 

 

 

 

 

одмах, на унапред прописан начин, обавестити поступајућу царинску испоставу која 

ће наложити даље поступање.  

Уколико нађено стање одговара декларисаном, носилац одобрења у 

прописаном року о томе посебном електронском поруком мора обавестити 

поступајућу царинску испоставу која новом електронском поруком о пуштању робе 

дозвољава да се роба стави у неки други царински дозвољени поступак. Тек тада 

носилац одобрења може започети поступак кућног царињења. 

Слично је поступање и у извозном смеру осим што је редослед обрнут. 

Носилац одобрења прво спроводи поступак извозног кућног царињења, а затим 

предузима радње прописане за носица статуса Овлашћеног пошиљаоца. То значи да 

ће морати надлежној царинској испостави да поднесу електронску транзитну 

декларацију. Након добијања електронске поруке која садржи МРН број (референтни 

број пошиљке), носилац одобрења ће морати да сачека 30 минута како би или добио 

информацију да ли ће царински службеници извшити неки облик прегледа или 

електронску поруку да је роба пуштена у транзит. Тек по добијању поруке о пуштању 

у транзит, носилац одобрења може да из система штампа Транзитни пратећи 

(сигурносни) документ и да пошиљку упути ка граничном прелазу.  

Како ће у првом периоду примена НЦТС-а бити успостављена само на 

националном нивоу, извоз домаће робе (Ц1 поступак 10) и привремени извоз домаће 

робе укључујући и пасивно оплемењивање ће се одвијати на начин као и до увођења 

НЦТС-а. 

 Приступањем Републике Србије Конвенцији о заједничком транзитном 

поступку, транзитни поступак ће бити убрзан јер ће се смањити број потребних 

операција које треба предузети на граничним прелазима са земљама ЕУ и Републиком 

Македонијом чије се приступање Конвенцији такође очекује. Истовремено ће се 

поједноставити и убрзати отпрема и допрема робе из и у земље ЕФТА и Републику 

Турску. Но како свака олакшица носи са собом и неку отежавајућу околност, од 

тренутка када се почне са применом Заједничког транзитног система у складу са 

Конвенцијом, сва роба која се отпрема у иностранство ће бити евидентирана у НЦТС-

у подношењем одговарајућих транзитних исправа, па и домаћа роба намењена извозу. 

Уколико услед проблема са информационим системом није могућа размена 

прописаних порука, окончање или започињање транзитног поступка ће се вршити по 

унапред прописаном резервном поступку који подразумева коришћење Јединствене 

царинске исправе или на посебан начин попуњеног Транзитног пратећег 

(сигурносног) документа.  

Привредни субјекти који су носиоци одобрења за кућно царињење ће по 

једноставној процедури и по хитном поступку добити одобрење за статус Овлашћеног 

примаоца или Овлашћеног пошиљаоца у зависности који поступак користе. На тај 

начин се корисници кућног царињења неће довести у непријатну ситуацију да 

одређени период морају да користе редовне царинске поступке и тако уназаде своје 

пословање при чему би били изложени непланираним трошковима и немогућности да 

на време приме или испоруче робу.  

Привредни субјекти који тек планирају да поднесу захтев за добијање 

одобрења за коришћење неког од поступака кућног царињења ће уједно морати и да 

предузму све прописане радње за добијање статуса Овлашћеног примаоца или 

Овлашћеног пошиљаоца. 
 
 

 

 


