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Празнични режим рада по царинарницама 

 
У петак, суботу, недељу и понедељак 6, 7, 8. и 9. априла 2018. године,током празновања 
православног Васкрса сви гранични прелази ће за путнички промет радити у уобичајеном 
24-часовном режиму. Тих дана царинарнице ће на робно-царинским испоставама и 
рефератима организовати активна и пасивна дежурства на следећи начин: 

Царинарница Београд: 

Гранични прелаз Аеродром Никола Тесла и ЦР Савско пристаниште ће радити 24 
часа.Активно дежурство током сва четири празнична дана ће бити организовано на ЦИ 
Аеродром Београд. ЦИ Лука Београд,Терминал, Макиш, ЦИ за послове царинског 
надзора, Складишта, ДХЛ, Панчево, Остружница, ЦИ Београдски сајам 06, 07. и 
09.04.2018. године огранизоваће активно дежурство, док ће у недељу 08.04.2018. године 
на овим испоставама дежурство бити пасивно. Пасивно дежурство ће бити организовано 
на ЦИ Београд, у Одсеку за прекршајни поступак, ЦР Лука и речно пристаниште 
Панчевои ЦИ Пошта Београд. 

Царинарница Димитровград: 

ЦИ Градина током празника радиуобичајено 24 часа, док ће се на Терминалу Градина 
царински надзор обављати 24 часа, а царињење робе од 08-20 часова.ЦИ Слободна зона 
Пирот радиће од 08-20 часова, а ЦИ Железничка станица Димитровград 24 часа за 
царински надзор, док ће за царињење робе бити организовано пасивно дежурство.Пасивно 
дежурство ће бити организовано и у ЦР Пирот и Реферату за царинско-управни и 
прекршајни поступак. 

Царинарница Суботица: 

Граничне испоставе царинарнице Суботица ће радити у редовном 24-часовном режиму. 
Током сва три празнична дана пасивно дежурство биће организовано на ЦИ Железничка 
станица Суботица и ЦИ Сента. ЦИ Слободна зона Суботица 07.04.2018. године 
организоваће активно дежурство, а 06. и 09.04.2018. године ова испостава неће радити. ЦИ 
Јавна складишта 06.04.2018. године организоваће пасивно дежурство, док ће 07. и 
09.04.2018. године то дежурство бити активно. 



Царинарница Вршац: 

Граничне испоставе царинарнице Вршац, Ватин и Калуђерово радиће 24 сата. На ЦИ 
Железничка станица Вршац робно царињење током сва три празнична дана радиће од 08-
20 часова, а надзор 24 часа, док ће на ЦИ Хемофарм бити организовано пасивно 
дежурство од 08-20 часова. 

Царинарница Зрењанин: 

ЦИ Зрењанин, Кикинда и ЦР Слободна зона Зрењанин неће радити у петак 06.04.2018. 
године. У суботу 07.04.2018. године ЦИ Зрењанин ће радити уобичајено од 08-20 часова, 
ЦИ Кикинда ће радити за увозно и извозно царињење, а посао ЦР Слободна зона 
Зрењанин преузеће ЦИ Зрењанин. Недеља и понедељак биће нерадни дани за све три 
испоставе, осим што ће 08.04.2018. године на ГП Железничка станица Кикинда бити 
организовано пасивно дежурство, као и на ЦР Слободна зона Зрењанин 09.04.2018. 
године.     

Царинарница Ужице: 

Све граничне испоставе царинарнице Ужице радиће у 24-часовном режиму, док ће 
пасивно дежурство бити организовано на ЦИ Ужице, ЦР Пожега и ЦР Слободна зона 
Ужице. 

Царинарница Ниш: 

Активно дежурство биће организовано ЦИ Терминал Прешево-Заваривач 06,07. и 09.04. 
2018. године од 10-18 часова. На ЦИ Аеродром Ниш активно дежурство ће бити 
организовано 07.04. 2018. године, док ће ова испостава организовати пасивна дежурства 
06. и 09.04.2018. године. Активно дежурство организоваће и испостава Прокупље 06. и 
09.04.2018. године, као и ЦИ Врање 07.04.2018. године, док ће на овој испоставо 06. и 
09.04.2018 године дежурство бити пасивно. Само пасивна дежурства током празника биће 
организована на ЦИ Књажевац, Железничка станица Ниш и Лесковац, док ЦР Пошта у 
складу са режимом рада ЈП Пошта Србије током ускршњих празника неће радити. 

ЦаринарницаСомбор: 

Гранични прелази Бачки Брег, Богојево и Бездан радиће уобичајено 24 часа, новоотворени 
прелаз Растина од 7-19 часова, док ће на ЦР Сомбор и Апатин бити организовано пасивно 
дежурство. 

Царинарница Нови Сад: 

Сви гранични прелази радиће уобичајено 24 часа (Батровци, Шид, Железничка Станица 
Шид, Мост Бачка Паланка, Љуба, Нештин, ЦР за речни саобраћај Нови Сад и Сот), док ће 
06.04.2018. године на робно-царинским испоставама ЦР Бечеј, ЦИ Бачка Планка, ЦИ 
Железничка станица Шид, ЦР Зона НС, ЦР Врбас, а тога дана остале робне испоставе неће 
радити. Активно дежурство ће 07.04.2018. године бити организовано на ЦИ Ранжирна 
железничка станица и ЦР за послове царинског надзора од 8-16 часова, на ЦИ Лука и 



складишта Нови Сад и ЦИ Железничка станица Шид од 8-20 часова, док ће за случај 
приспећа живих животиња и лако кварљиве робе пасивно дежурство бити организовано на 
ЦИ Бачка Паланка, ЦР Зона НС,ЦР Бечеј и ЦР Врбас, а тога дана остале робне испоставе 
неће радити. Пасивно дежурство 08.04.2018. године биће организовано на ЦИ Бачка 
Паланка, ЦР Бечеј, ЦР Зона НС и ЦР Врбас, док остале робне испоставе тога дана неће 
радити. Активно дежурство 09.04.2018. године ће бити организовано на ЦИ Железничка 
станица Шид, пасивно ће се дежурати на ЦИ Лука и складишта НС, ЦР Бечеј, ЦИ Бачка 
Паланка, ЦР Зона НС и ЦР Врбас. Остале робне испоставе неће радити последњег 
празничног дана.  

Царинарница Крушевац: 

Царинарница Крушевац ће на ЦР Параћин 07.04. и 09.04.2018. године организовати 
активно дежурствоод 9-17 часова,док ће на ЦИ Крушевац само 07.04.2018. године активно 
дежурство бити организовано од 9-17 часова. ЦР Трстеник и Слободна зона Крушевац 
неће радити током ускршњих празника. 

Царинарница Крагујевац: 

У царинарници Крагујевац ће на свим царинским испоставама бити организовано пасивно 
дежурство. На видном месту ће бити истакнути контакт телефони на које ће привредни 
субјекти моћи да се обрате у случају оправдане потребе за радом царинских ограна током 
оба празнична дана. Поред тога ће у ЦИ Смедерево 07.04.2018. године бити организовано 
активно дежурство, а због осетљивих производних процеса и оправданих потреба 
привредних субјеката ЦР Слободна зона Смедерево 07.04.2018. године ће радити од 16-21 
час, а по потреби и ван тог времена. Такође, због оправданих потреба ЦР за металску 
индустрију Железара ће радити 06, 07. и 09.04. у времену од 13-16 часова а по потреби и 
дуже.  

Царинарница Кладово: 

На граничним прелазима царинарнице Кладово (Ђердап 1 и 2, Мокрање, Вршка Чука, 
Велико Градиште и Прахово) радиће се уобичајено 24 часа, док ће на робним испоставама 
и рефератима (ЦИ Велико Градиште, Ђердап 1 и Прахово, као и ЦР Зајечар, Бор и 
Мајданпек) током ускршњихпразникабити организовано пасивно дежурство. 

Царинарница Краљево: 

У ЦИ Краљевои Чачак активно дежурство ће бити организовано 07.04.2018. године, док ће 
то дежурство 09.04.2018. године на овим испоставама бити пасивно. 06.04.2018. године ће 
за обеиспоставебити нерадни дан. Сва три празнична дана биће нерадни за ЦР Рашка, 06. 
и 09.04.2018. године биће нерадни дани за ЦИ Нови Пазар и Горњи Милановац, где ће 
07.04.2018. године бити организовано пасивно дежурство.  



 

Царинарница Шабац: 

На граничним испоставама царинарнице Шабац радиће се 24 сата, док ће на робно-
царинским испоставамаШабац, Сремска Митровица Ваљево, Трбушница 06.04.као и 
09.04. 2018. године бити организована пасивна дежурства. На овим испоставама ће 
07.04.2018. године то дежурство бити активно, а на ЦР Слободна зона Шабац током сва 
три празнична дана биће организовано пасивно дежурство. 

Царинарница Приштина: 

На свим царински пунктовима царинарнице Приштина ради се у уобичајеном режиму - 
ЦП Мердаре, Депце, Кончуљ – 24часа, а на ЦП Мутиводе од 08-20 часова. 

 

 

Групазаодносесајавношћу 
011/2695 880 
pr@carina.rs 

URL: Uprava carina RepublikeSrbije 
Facebook: Uprava carina RepublikeSrbije 


