Промет робе на зеленим коридорима у региону Западног Балкана
Услед донетих посебних мера ради спречавања ширења болести COVID-19, а у циљу
олакшавања транспорта и трговине основним производима у региону Западног Балкана, у
координацији са секретаријатима CEFTA и Транспортне заједнице, основани су тзв. зелени
коридори. Листа свих отворених граничних/административних прелаза за промет робе у
Региону може се преузети са интернет странице царинске службе. У листи су болдирани
они гранични и администартивни прелази у Региону који се налазе на зеленом коридору.
На царинском подручју Републике Србије, на зеленом коридору налазе се следећи
гранични/административни прелази: Прешево, Сремска Рача, Гостун и ЦКП Мердаре.
Листа обухвата и присутност и радна времена свих граничних служби надлежних за
контролу промета робе преко граница и административне линије.
Преко свих наведених ГП/ЦКП из листе, па тако и оних који се налазе на зеленом
коридору, одвија се промет свих роба, с тим што се за посебне групе роба, на ГП/ЦКП
који се налазе на зеленом коридору обезбеђује приоритетни пролазак. Списак робе на
коју се односи приоритетан пролазак усаглашен је са свим CEFTA странама и може са
преузети са интернет странице царинске службе. Приоритетан пролазак возила која превозе
ову врсту робе, обезбедиће се на тај начин што ће се информација о овој роби пре приспећа
проследити путем SEED система. Идентификација ове робе вршиће се на основу тарифне
ознаке унете у извозним и транзитним декларацијама. У извозним и транзитним
декларацијама у националном транзитном поступку идентификација ће се вршити на
основу унетог тарифног става на нивоу 8 цифара, односно 6 цифара у заједничком
транзитном поступку. Отпремне царинарнице, односно царинске испоставе са којих се
отпрема роба са списка ће омогућити уношење тарифних ознака у транзитне декларације
(без измене Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација
и других образаца у царинском поступку), како би приоритетни пролаз тзв. зеленим
коридором био омогућен за ову врсту робе, а све у циљу убрзања поступка и благовремене
снабдевености том робом док траје ванредно стање.
Имајући у виду да је уношење тарифног става у транзитну декларацију у Републици
Србији опционо, скреће се пажња да је приоритетни пролазак за ову врсту робе могућ само
ако је у транзитној декларацији унет тарифни став, јер је то једини начин идентификације
горенаведене посебне групе роба за коју се обезбеђује приоритетни пролазак. Напомињемо
да ће се списак роба за које је предвиђен приоритетан пролазак мењати и усаглашавати са
свим CEFTA странама. Уколико је реч о збирној пошиљци којом се превози и роба са
списка, када је испуњен и основни услов којим се она идентификује (уколико су
декларисани тарифни ставови) таква пошиљка ће се такође сматрати приоритетном.
Као што је наведено, царинским органима на напред дефинисаним ГП/ЦКП пре
приспећа проритетне пошиљке системом SEED ће бити обезбеђена најавна порука, а
инспекцијским службама за робу која подлеже и њиховој контроли најавна порука ће такође
бити аутоматски генерисана и путем SEED система достављена на електронске адресе које
су одредили ти органи. У том смислу, измене и допуне корисничког упутсва за рад у
систему SEED достављају се у прилогу акта.

Напомињемо да ће се наведени поступак спроводити од 14.4.2020. године све до
тренутка док су на снази посебне мере уведене због спречавања ширења болести COVID19.
Потребно је да о наведеном упознате и све учеснике у царинском поступку, уз
напомену да је коришћење наведене процедуре опционо, односно да подносилац транзтне
декларације у отпремној царинарници може унети тарифни став, уколико жели да обезбеди
приоритетни пролазак на ГП/ЦКП који се налазе на зеленом коридору, а у случају да се
превози и роба са списка.
(Акт Управе царина број 148-I-030-01-159/2020 од 13.04.2020. године)

