Правила и услови за електронску комуникацију са царинским органом
обезбеђења у транзитном поступку
Увод:
Електронска комуникација са принципалом, који је и носилац одобрења за електронску
комуникацију у транзиту (у даљем тексту „носилац одобрења“) а има улогу
принципала или гаранта или издаваоца појединачних гарантних ваучера, са
информационим системом Управе царине РС (у даљем тексту „УЦС“) и посебно са
царинским органом обезбеђења (у даљем тексту „царински орган обезбеђења“) може
се одредити према правилима и условима, који ће бити описани у следећих 5 одељака.
У првом одељку објашњена су правила и услови за електронско управљање
гаранцијама које се користе у транзитном поступку и електронској комуникацији
између носиоца одобрења и царинског органа обезбеђења и обрнуто.
У другом делу објашњена су општа правила и услови за електронску комуникацију са
царинским органом обезбеђења у транзитном поступку (националном или заједничком
транзитном поступку).

Одељак I) Електронска комуникација са царинским органом обезбеђења
I.1) Електронска преписка између принципала и царинског органа обезбеђења за
управљање гаранцијама, које се користе у транзитном поступку, биће електронски
послата у облику EDI стандардних порука које се шаљу из информационог
система носиоца одобрења у информациони систем УЦС, а за потребе:
– NCTS (Нови компјутеризовани транзитни систем), означава преглед
података из стандардних порука, хардвер, софтвер и комуникациона средстава,
правила и услове који важе у електронској размени података (EDI) у
транзитном поступку и који су одређени Царинским законом („Службени
гласник РС“ бр. 83/10 и 111/12), (у даљем тексту „Закон“) и Уредбом о
царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС“ бр. 93/10 и
63/13), (у даљем тексту „Уредба“) и Правилником о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском
поступку („Службени гласник РС“ бр. 29/10...08/14), (у даљем тексту
„Правилник“);
– GMS (Систем за управљање гаранцијама), који означава компјутеризовани
систем који се користи за бележење, руковање и надгледање гаранција које
користе принципали, нарочито референтних износа ових гаранција, у складу са
чланом 396. или чланом 397. или чланом 430. или чланом 435. Уредбе, када се
гаранције користе у националном транзитном поступку, односно у складу са
чланом 18. или чланом 19. или чланом 52. или чланом 57. Прилога И ЕУЕФТА Конвенције о заједничком транзитном поступку (у даљем тексту „CТ
Конвенција”),
– ЕDI (Електронска размена података), означава електронски (без папира)
пренос стандардних порука NCTS између информационих система различитих
лица помоћу електронских порука. Поруке које су послате морају бити у

складу са одобреним стандардима и потврђене од стране пошиљаоца (носилац
одобрења), а исправност размењених порука мора бити потврђена;
– Стандардна порука која се користи у оквиру NCTS, означава електронски
пренет документ (скуп података) неопходан за транзитни поступак који се
ослања на одређене стандарде и унапред дефинисане садржаје одобрене за
електронски пренос података. Стандардне поруке морају бити подељене по
групама и елементима података; потребно је унапред одредити и придржавати
се правила за аутоматску обраду ових група и елемената података.
I.2) Структура и садржај појединачних стандардних порука су објављени на вебсајту
УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx).
I.3) Царински орган обезбеђења је у обавези да преко Сектора за информационе
технологије (у даљем тексту „ИТ Сектор”) УЦС прими информацију или
захтев који се односи на гаранцију регистровану у GMS (за национални транзитни
поступак или заједнички транзитни поступак), помоћи NCTS, коју електронским
путем подноси носилац одобрења у облику ЕDI стандардне поруке и која ће бити
у складу са чланом 7. Уредбе проверена и обезбеђена шифром и која мења
својеручни потпис носиоца одобрења (у даљем тексту „е-потпис”). Све друге
стандардне поруке које се користе у оквиру NCTS или GMS и које је послао
носилац одобрења надлежним царинским органима или обрнуто, биће оверене и
потврђене е-потписом носиоца одобрења, односно е-потписом УЦС.
I.4) Како би се обезбедило исправно коришћење NCTS или GMS, носилац одобрења
има обавезу да ажурира све информације (списак е-потписа који се користи за
оверу порука и списак е-потписа који се користи за управљање е-потписима) које
се налазе у обавештењу о електронским параметрима, а које је издао надлежни
орган УЦС, помоћу одговарајућих порука или у сарадњи са надлежном
царинарницом.
I.5) Царински орган обезбеђења ће примати захтев за регистрацију секундарних
гарантних приступних шифара носиоца одобрења који има улогу принципала у
облику ЕDI стандардне поруке ND026 коју шаље информациони систем носиоца
одобрења информационом систему УЦС и уручује надлежном царинском органу.
I.6) Носилац одобрења добија информацију о потврди секундарних гарантних
приступних шифара и њихове регистрације у GMS у надлежном царинском
органу обезбеђења у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND223 коју шаље
информациони систем УЦС информационом систему носиоца одобрења.
I.7) Царински орган обезбедјења ће примати захтев за упит о гаранцији носиоца
одобрења који има улогу главног обвезника или гаранта или издаваоца
појединачних гарантних ваучера у облику ЕDI стандардне поруке ND034 коју
шаље информациони систем носиоца одобрења информационом систему УЦС и
уручује царинском органу обезбеђења. Обим овог упита ће бити одређен у
поменутој ЕDI стандардној поруци ND034.
I.8) Носилац одобрења који има улогу главног обвезника или гаранта или издаваоца
појединачних гарантних ваучера добија поруку о резултатима траженог гарантног
упита у GMS у царинском органу обезбеђења у облику ЕDI стандардне поруке за
NCTS ND037 коју шаље информациони систем УЦС информационом систему
носиоца одобрења.

I.9) Царински орган обезбеђења ће примати захтев за упит о износу гаранције носиоца
одобрења који има улогу гаранта у облику ЕDI стандардне поруке ND234 коју
шаље информациони систем носиоца одобрења информационом систему УЦС и
уручује је царинском органу обезбеђења.
I.10) Носилац одобрења који има улогу гаранта добија информацију о резултатима
траженог упита о износу гаранције у GMS у царинском органу обезбеђења у
облику ЕДИ стандардне поруке за NCTS ND237 коју шаље информациони систем
УЦС информационом систему носиоца одобрења.
I.11) Царински орган обезбедјења ће примити информацију са неопходним детаљима
да је појединачни гарантни ваучер издат од стране гаранта и издаваоца
појединачних гарантних ваучера у облику ЕDI стандардне поруке ND224, коју
шаље информациони систем носиоца одобрења информационом систему УЦС и
уручује царинском органу обезбеђења.
I.12) Носилац одобрења који има улогу гаранта и издаваоца појединачних гарантних
ваучера, добија поруку да су регистровани подаци из појединачних гарантних
ваучера у GMS у царинском органу обезбеђења у облику ЕDI стандардне поруке
за NCTS ND226, коју шаље информациони систем УЦС информационом систему
носиоца одобрења.
I.13) Уколико је то неопходно, носилац одобрења који има улогу гаранта и издавалац
појединачних гарантних ваучера може тражити поништавање већ издатог и
регистрованог појединачног гарантног ваучера за транзитни поступак,
електронски у облику ЕDI стандардне поруке ND221 коју шаље информациони
систем носиоца одобрења информационом систему УЦС и уручује царинском
органу обезбеђења.
I.14) У случају поништавања већ издатог појединачног гарантног ваучера за транзитни
поступак, носилац одобрења који има улогу гаранта и издаваоца појединачних
гарантних ваучера добија информацију о томе да је царински орган обезбеђења
прихватио овај захтев за поништавање појединачног гарантног ваучера у облику
ЕDI стандардне поруке за NCTS ND222 коју шаље информациони систем УЦС
информационом систему носиоца одобрења.
I.15) Носилац одобрења добија поруку о одбијању сваке електронске поруке поднете у
царинском органу обезбеђења, са разлозима за одбијање или са могућим
грешкама до којих је дошло у електронској поруци у облику ЕDI стандардне
поруке за NCTS ND906, коју шаље информациони систем УЦС информационом
систему носиоца одобрења.
Одељак II) Завршне одредбе
II.1) УЦС има право да промени садржај или структуру ЕDI стандардних порука за
NCTS или GMS које се користе за електронску комуникацију са царинским
органом обезбеђења у следећим случајевима:
a. ако дође до измене услова или правила за подношење и обраду царинске
декларације за транзитни поступак у NCTS или GMS системима, или
b. ако дође до измене и допуне услова или правила услед нових прогресивних
метода у области обезбеђења и комуникације.

II.2) Актуелни услови, правила и низови података неопходних за сваку врсту
комуникације са царинским органом обезбеђења дефинисани су и објављени на
интернет страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx)
II.3) Носилац одобрења има право да потврди своју спремност за размену ЕDI
стандардних порука за NCTS или GMS у апликацији и поступку за тестирање пре
почетка електронске комуникације у транзиту са NCTS или GMS. Услови и
термини ће бити појединачно утврђени са УЦС Одсеком за подршку е-царини и
одговарајућим царинским службама.
II.4) Софтверску апликацију коју користи носилац одобрења и његов информациони
систем који се користи за електронску размену ЕDI стандардних порука које се
користе у оквиру NCTS или GMS треба да верификује УЦС. Важеће листе
софтверских апликација и информационих система које је потврдила УЦС су
објављене на интернет страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx)
II.5) Основе обезбеђења електронских порука и података у њима које се размењују у
оквиру електронског подношења царинске декларације у транзитном поступку у
NCTS или GMS заједно са доказом порука које користи носилац одобрења
дефинисани су чланом 6. и 8б. Уредбе и Конвенцији за заштиту личности у
погледу аутоматске обраде личних података, Савета Европе од 28 јануара 1981.
II.6) Све ЕДИ стандардне поруке које су размењене у оквиру NCTS или GMS и које је
послао носилац одобрења царинском органу обезбеђења, потврђене су е-потписом
свих лица која су овлашћена да заступају носиоца одобрења (непосредан
заступник) у поступку царињења.
II.7) Уз све ЕДИ стандардне поруке које су размењене у оквиру NCTS или GMS и које
су прослеђене од царинског органа обезбеђења носиоцу одобрења, приложени су
е-потписи,
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(http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx). Информација о промени потврде о
е-потпису УЦС која се користи за аутентификацију електронске поруке коју шаље
УЦС и информације о свакој новој потврди е-потписа УЦС је објављена на
интернет страници УЦС(http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx) најмање пет
дана пре истека важеће потврде е-потписа. Носилац одобрења сноси одговорност
за исправно ажурирање потврде е-потписа које шаље УЦС у свом
информационом систему.
II.8) Све потврде е-потписа које се користе у размени ЕDI стандардних порука у
оквиру NCTS или GMS издају овлашћена сертификациона тела. Како би се
очувала безбедност ових потврда, неопходна је провера њихове важности,
нарочито рок важења, овлашћење од овлашћеног сертификационог тела и списка
неважећих потврда.
II.9) Носилац одобрења има обавезу да чува и архивира релеванте документе о
транзитним гаранцијама у трајању од најмање 3 годинe од године у којој је
транзитни поступак отпочео, у складу са чланом 26. Царинског закона. Носилац
одобрења има обавезу да обезбеди сва документа на захтев царинског органа
обезбеђења. Архивирање ЕDI стандардних порука у NCTS или GMS се обавља
облику који је потврђен е-потписом и који садржи информације о употребљеним
е-потписима. Посебно архивирање потврда коришћених е-потписа није потребно.
Систем за мора бити у стању да пронађе тражену поруку, изврши контролу
тражене поруке и обезбеди за коришћење тражену поруку и њен е-потпису.

