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Предмет: Окончање транзитног поступка у поједностављеном транзитном поступку
код овлашћеног примаоца
Применом поједностављеног поступка за овлашћеног примаоца у транзитном поступку, како у
националном поступку транзита, тако и у заједничком транзитном поступку, појавиле су се
одређене недоумице у вези са обавезом подношења декларације за привремени смештај.
Наиме, одредбама члана 342. став 1. тачка 2. Уредбе о царинским поступцима и царинским
формалностима, односно чланом 88. став 1. тачка б) Конвенције о заједничком транзитном
поступку прописано је да када роба стигне на одобрено место, овлашћени прималац истоварује
робу пошто добије дозволу одредишне царинарнице.
Такође, одредбом члана 123. став 5. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број 95/2018) прописано
је да ако за страну робу која је допремљена царинарници није поднета улазна сажета декларација,
осим ако се одустало од обавезе подношења те декларације, може бити поднета улазна сажета
декларација или, уместо ње, декларација за царински поступак или декларација за привремени
смештај, при чему се декларацијом за царински поступак сматрају декларације за стављање робе у
слободан промет, посебне поступке или поступак извоза.
Одредбама члана 133. Царинског закона прописано је да декларант може да изабере, осим ако је
другачије предвиђено, царински поступак у који ће ставити робу, под условима за тај поступак,
независно од природе или количине робе, земље порекла, отпреме или одредишта.
Такође, актом Управе царина број 148-I-030-01-503/2019 од 4.11.2019 године Објашњење
компјутеризованог транзитног поступка у тачки 7. дела IV.1 Допремање робе одредишној
царинарници, прописано је да је царински службеник дужан да провери да ли је лице које прихвата
допремљену робу поднело декларацију у складу са чланом 123. став 5. Закона.
Према наведеном, овлашћени примаоц робе истоварује робу након дозволе одредишне
царинарнице, обавештава одредишну царинарницу о резултатима контроле робе и уколико стварно
стање робе одговара подацима из транзитне декларације окончава транзитни поступак, након чега

________________________________________________________________________
Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића бр. 155 а, 11070 Београд
Тел: 011/2690 822; Факс: 011/2699 722; www.carina.rs

одлучује да ли ће да поднесе декларацију за привремени смештај или декларацију за други
царински поступак.
Одредишна царинарница може захтевати од овлашћеног примаоца, уколико је то неопходно ради
ефикаснијег спровођења мера царинског надзора, да робу, за коју ће након окончања транзитног
поступка одмах поднети декларацију за следећи царински поступак, истовари на посебно
означеном делу у оквиру места који је означено у Одобрењу за статус овлашћеног примаоца у
складу са чланом 199. став 4. тачка 2) Царинског закона, односно чланом 55. став 1. тачка г)
Конвенције о заједничком транзитном поступку. Истоварену робу обележава са МРН бројем
транзитне декларације и/или бројем интерне евиденције коју овлашћени прималац води.
Предње се доставља ради упознавања и једнообразне примене.
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