Правила и услови за електронску комуникацију са полазном царинарницом у
транзитном поступку
Увод:
Електронска комуникација принципала, који је и носилац одобрења за електронску
комуникацију у транзитном поступку (у даљем тексту „носилац одобрења“), са
информационим системом Управе царина РС (у даљем тексту „УЦС”) и посебно са
полазном царинарницом (у даљем тексту “полазна царинарница”) може се одредити према
правилима и условима, који су објашњени у следећих 5 одељака.
У првом одељку објашњена су правила и услови за електронско подношење царинске
декларације за транзитни поступак и одговарајућа електронска комуникација између носиоца
одобрења и полазне царинарнице и обрнуто.
У другом одељку објашњена су правила и услови за електронско подношење података из
ТИР Карнета који се користи за транзитни поступак и одговарајућа електронска
комуникација између носиоца одобрења и полазне царинарнице и обрнуто.
У трећем одељку објашњена су правила и услови за употребу резервног поступка у случају
када се транзитна декларација не може послати електронски и када нема електронске
комуникације између носиоца одобрења и полазне царинарнице и обрнуто.
У четвртом одељку објашњена су правила и услови за резервни поступак у случају где се не
могу добити електронски подаци из ТИР карнета који се користе за транзитни поступак уз
одговарајућу електронску комуникацију између носиоца одобрења и полазне царинарнице и
обрнуто.
У петом одељку објашњена су општа правила и услови за електронску комуникацију са
полазном царинарницом у транзитном поступку.
Одељак I) Електронски поднета царинска декларација за транзитни поступак и остала
електронска комуникација са полазном царинарницом
I.1) Царинске декларације које подноси принципал у полазној царинарници у оквиру
транзитног поступка биће електронски поднете у облику ЕDI стандардне поруке за
NCTS ND015 која се подноси из информационог система носиоца одобрења у
информациони систем УЦС, и у том смислу:
– NCTS (Нови компјутеризовани транзитни систем) означава преглед података из
стандардних порука, хардвер, софтвер и комуникационих средстава, правила и
услове који важе у електронској размени података (ЕDI) у транзитном поступку и
који су прописани Царинским законом („Службени гласник РС“ бр. 83/10 и 111/12),
(у даљем тексту „Закон“), 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“);
– ЕDI (Електронска размена података) означава електронски (без папира) пренос
стандардних порука НЦТС 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 проверена;
– 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 интернет
страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx).
I.3) Отпремна царинарница је у обавези да преко Сектора за информационе технологије
УЦС (у даљем тексту „ИТ Сектор”), прими царинску декларацију за транзитни
поступак (национални или заједнички транзитни поступак), помоћу NCTS, коју
електронским путем подноси носилац одобрења у облику ЕDI стандардне поруке
ND015, 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 НЦТС које је послао носилац
одобрења органима РС биће оверене и потврђене е-потписом носиоца одобрења или ће
поруке које шаљу царински органи РС носиоцу одобрења бити оверене и потврђене епотписом УЦС.
I.4) Како би се обезбедило правилно коришћење NCTS, носилац одобрења има обавезу да
ажурира све информације (списак е-потписа који се користи за оверу порука и списак епотписа 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) Уколико је потребно, носилац одобрења ће укључити безбедносне и сигурносне
податке из Прилога 16. Правилника у царинску декларацију за транзитни поступак
помоћу NCTS, а коју носилац одобрења електронски подноси у облику ЕDI стандардне
поруке ND015 у складу са условима прописаним у члановима 68. – 70. или члановима
210. – 214. Закона и члановима 133. – 146. или члановима 366. – 373. Уредбе.
I.6) Носилац одобрења добија информацију о регистрацији поднете царинске декларације
за транзитни поступак у полазној царинарници и о издавању регистрационог броја –
MRN (Movement Reference Number), под којим је извршена регистрација декларације у
полазној царинарници, у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND012 коју шаље
информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења.
I.7) Уколико је потребно, носилац одобрења електронски може изменити већ регистровану
царинску декларацију за транзитни поступак помоћу NCTS, у облику ЕDI стандардне
поруке ND013, коју шаље информациони систем носиоца одобрења у информациони
систем УЦС и која се уручује полазној царинарници.
I.8) У случају измене већ регистроване царинске декларације за транзитни поступак,
носилац одобрења добија поруку о прихватању овог захтева за измену царинске
декларације од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND004
коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења.
Иста порука ND004 ће се користити у случају где је захтев за измену регистроване
царинске декларације за транзитни поступак поднео носилац одобрења у папирном
облику у полазној царинарници.
I.9) Носилац одобрења добија информацију о прихватању поднете и регистроване царинске
декларације за транзитни поступак од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне
поруке за NCTS ND028 коју шаље информациони систем УЦС у информациони
систем носиоца одобрења.
I.10) Носилац одобрења добија информацију о одбијању поднете царинске декларације за
транзитни поступак од полазне царинарнице заједно са образложењем за одбијање или

о могућим грешкама које су начињене у датој царинској декларацији за транзитни
поступак ND015 у облику ЕДИ стандардне поруке за НЦТС ND906, коју
информациони систем УЦС шаље информационионом систему носиоца одобрења.
I.11) Носилац одобрења добија информацију о пуштању пријављене робе у транзитни
поступак од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND029
коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења.
УЦС ће се позвати на рок између слања стандардне поруке ND012 и ND029, који је
одређен у одобрењу за коришћење поједностављеног поступка овлашћеног пошиљаоца
робе у случају када се користи овај поступак, уколико овај поједностављени поступак
није прекинут.
I.12) Носилац одобрења добија информацију о царинској контроли пријављене робе у
транзитном поступку од полазне царинарнице у облику ЕДИ стандардне поруке за
NCTS ND060 коју шаље информациони систем УЦС информационом систему носиоца
одобрења када се користи поједностављени поступак за овлашћеног пошиљаоца робе.
I.13) Уколико је потребно, носилац одобрења може тражити поништавање већ регистроване
царинске декларације за транзитни поступак помоћу NCTS елекронским путем у
облику ЕDI стандардне поруке ND014, коју шаље информациони систем носиоца
одобрења у информациони систем УЦС и уручује у полазној царинарници.
I.14) У случају поништавања већ регистроване царинске декларације за транзитни поступак,
носилац одобрења добија информацију о прихватању овог захтева за поништавање
царинске декларације од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за
NCTS ND009 коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења пре него што прими ЕDI стандардну поруку ND060 или ND029. Ако полазна
царинарница не може да прими ЕДИ стандардну поруку ND014 или ако ова порука није
послата у року, полазна царинарница мора послати ЕДИ стандардну поруку носиоцу
одобрења ND906. Иста порука ND009 се користи и у случају где је захтев за
поништавање регистроване или прихваћене царинске декларације за транзитни
поступак поднео носилац одобрења у папирном облику у полазној царинарници.
I.15) Носилац одобрења добија информацију о непуштању пријављене робе у транзитни
поступак од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND051,
коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења.
I.16) Носилац одобрења добија поруку о раздужење транзитног поступка (транзитна
декларација са конкретним MRN) од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне
поруке за NCTS ND045 коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем
носиоца одобрења.
I.17) Носилац одобрења добија информацију од полазне царинарнице о откривеним
одступањима која су утврђена прегледом робе у одредишној царинарници у облику ЕDI
стандардне поруке ND019, коју шаље информациони систем УЦС у информациони
систем носиоца одобрења. На овај начин полазна царинарница ће сугерисати носиоцу
одобрења да буде присутан у полазној царинарници у назначеном року и да пружи
неопходна објашњења о овим одступањима.
I.18) Када се транзитни поступак није завршио, полазна царинарница ће послати обавештење
о овоме носиоцу одобрења у облику ЕDI стандардне поруке ND140, коју је поднео
информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења. На овај начин
полазна царинарница ће сугерисати носиоцу одобрења да буде присутан у полазној
царинарници у назначеном року и да полазној царинарници пружи неопходне доказе о
прегледу робе на одредишту.

I.19) У случају где се транзитни поступак није завршио, полазна царинарница о овоме даје
информацију носиоцу одобрења, а носилац одобрења ће, или одговорити полазној
царинарници у облику ЕDI стандардне поруке ND141, коју шаље у информациони
систем УЦС или ће носилац одобрења доћи у полазну царинарницу у року од 28 дана
од датума пријема ЕДИ стандардне поруке ND140.
I.20) У случају да носилац одобрења жели да провери да ли је конкретан прималац робе
овлашћен на одредишту за коришћење поједностављеног поступка за овлашћеног
примаоца робе, носилац одобрења шаље упит за овлашћеног примаоца робе помоћу
NCTS, електронски у облику ЕDI стандардне поруке ND111 коју шаље информациони
систем носиоца одобрења у информациони систем УЦС и уручује одредишној
царинарници.
I.21) У случају када носилац одобрења шаље захтев за проверу да ли је конкретан прималац
робе овлашћен да користи поједностављени поступак за овлашћеног примаоца робе,
информациони систем УЦС ће послати информацију носиоцу одобрења о резултату
упита у облику ЕDI стандардне поруке ND112, коју је поднео информациони систем
УЦС у информациони систем носиоца одобрења.
I.22) Носилац одобрења добија поруку о одбијању свих електронских порука које су поднете
у полазној царинарници заједно са образложењима за одбијање и могућим грешкама до
којих је дошло у тој електронској поруци у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS
ND906, коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења.

Одељак II) Електронски поднети подаци из ТИР Карнета и остала електронска
комуникација са полазном царинарницом
II.1) Носилац одобрења ће послати податке из ТИР Карнета (односно царинска декларација
у писаној форми) полазној царинарници на начин и у облику који су прописани у
ОдељкуI, у тачкама I.1) до I.5) овог документа.
II.2) Носилац одобрења добија информацију о регистрованим подацима из ТИР Карнета у
полазној царинарници и о издавању регистрационог броја – MRN (Movement Reference
Number), на начин и у облику који су прописани у Одељку I, у тачки I.6) овог
документа.
II.3) Уколико је потребно носилац одобрења може изменити већ регистроване податке из
ТИР карнета преко NCTS, на начин и у облику који су прописани у Одељку I, у тачки
I.7) овог документа.
II.4) У случају измене већ регистрованих података ТИР карнета, носилац одобрења добија
информацију о прихватању овог захтева за измену царинске декларације од стране
полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND004 коју шаље
информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења. Иста порука
ND004 ће бити коришћена у случају када је носилац одобрења поднео захтев за измену
регистрованих података ТИР карнета усмено или у папирном облику у полазној
царинарници.
II.5) Носилац одобрења добија информацију о прихватању поднетог и регистрованог ТИР
карнета од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за NCTS ND028 коју
шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца одобрења.
II.6) Носилац одобрења добија информацију о одбијању свих поднетих података из ТИР
карнета од отпремне царинарнице заједно са образложењем или могућим грешкама
насталим у тој поруци која садржи податке из ТИР карнета NDO15 у облику ЕDI

стандардне поруке за NCTS ND906, коју шаље информациони систем УЦС у
информациони систем носиоца одобрења.
II.7) Носилац одобрења добија информацију о пуштању пријављене робе у транзитни
поступак са ТИР карнетом од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за
NCTS ND029 коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења.
II.8) Уколико је потребно, носилац одобрења може тражити поништавање већ регистрованог
или прихваћеног ТИР карнета, путем NCTS, електронски у облику ЕDI стандардне
поруке ND014 коју шаље информациони систем носиоца одобрења у информациони
систем УЦС и уручује полазној царинарници.
II.9) У случају поништавања већ регистрованих података из ТИР Карнета, носилац
одобрења добија информацију о прихватању овог захтева за поништавање података
ТИР Карнета од полазне царинарнице у облику ЕДИ стандардне поруке за NCTS
ND009 коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења пре пријема ЕDI стандардне поруке ND029. Ако полазна царинарница не
може да прими ЕDI стандардне поруке ND014 или ако ова порука није послата у року,
полазна царинарница ће послати ЕDI стандардне поруке носиоцу одобрења ND906.
Иста порука ND009 ће бити послата у случају када захтев за поништавање
регистрованих или прихваћених података из ТИР Карнета подноси носилац одобрења
усмено или у папирном облику полазној царинарници.
II.10) Носилац одобрења добија информацију о непуштању пријављене робе у транзитни
поступак са ТИР Карнетом од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за
NCTS ND051, коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења.
II.11) Носилац одобрења добија информацију о раздужењу транзитног поступка (ТИР Карнет
са конкретним MRN) од полазне царинарнице у облику ЕDI стандардне поруке за
NCTS ND045 коју шаље информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења.
II.12) Носилац одобрења добија информацију од полазне царинарнице о откривеним
одступањима у току прегледа робе из ТИР Карнета у полазној царинарници у облику
ЕDI стандардне поруке ND019, коју шаље информациони систем УЦС у информациони
систем носиоца одобрења. На овај начин полазна царинарница ће сугерисати носиоцу
одобрења да буде присутан у полазној царинарници у датом року и да обезбеди
неопходно објашњење ових одступања.
II.13) У случају где транзитни поступак са ТИР Карнетом није окончан, полазна царинарница
ће информацију о томе пружити носиоцу одобрења у облику ЕDI стандардне поруке
ND140, коју подноси информациони систем УЦС у информациони систем носиоца
одобрења. На овај начин полазна царинарница ће сугерисати носиоцу одобрења да буде
присутан у полазној царинарници у датом року и да обезбеди доказ о прегледу робе на
одредишту полазној царинарници.
II.14) У случају где транзитни поступак са ТИР Карнетом није окончан, полазна царинарница
даје информацију о томе носиоцу одобрења, а носилац одобрења ће или одговорити
полазној царинарници у облику ЕDI стандардне поруке ND141, која се шаље у
информациони систем УЦС или ће носилац одобрења доћи у полазну царинарницу у
року од 28 дана од датума пријема ЕDI стандардне поруке ND140.
II.15) У случају неслагања између послатих података из ТИР Карнета и садржаја ТИР
Карнета, садржај ТИР Карнета је законски обавезујућа писана царинска декларација. У

случају када се користи ТИР Карнет, поруке ND029, ND051 и ND009 су само
информативног карактера.
Одељак III) Резервни поступак за електронски поднету царинску декларацију у
транзитном поступку и за осталу електронску комуникацију са полазном
царинарницом
III.1) У случају сваког дужег прекида рада NCTS система и немогућности његовог
коришћења до којег је дошло у полазној царинарници или код носиоца одобрења,
односно ако је престанак рада дужи од 2 сата, и што за последицу има немогућност да
пријављена роба буде пуштена у транзитни поступак помоћу NCTS система, носилац
одобрења може користити описане резервне поступке у складу са одлуком националног
Одсека за подршку е-царини (Help desk), који је неопходно контактирати.
III.2) У случају дужег прекида рада NCTS система који користи носилац одобрења или у
случају када не функционише интернет конекција између информационог система УЦС
(полазна царинарница) и носиоца одобрења, односно, када систем NCTS у УЦС ради,
носилац одобрења може поднети електронску транзитну декларацију преко NCTS WEB
Client
апликације,
коју
можете
наћи
на
Интернет
страници
УЦС
(http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx).
III.3) У случају где носилац одобрења није у могућности да поднесе своју електронску
декларацију за транзитни поступак због тога што NCTS систем који користи носилац
одобрења није у функцији, па због тога није у могућности да користи NCTS WEB Client
апликацију,
која
се
може
наћи
на
интернет
страници
УЦС
(http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx) у складу са Прилогом 15. Правилника
носилац одобрења је обавезан да поднесе папирну царинску декларацију за транзитни
поступак у облику:
a. Јединствене царинске исправе (у даљем тексту „ЈЦИ“), која се опционално
може заменити обрасцем Јединствене царинске исправе БИС (у даљем тексту
„ЈЦИ-бис”), при чему ће се користити примерци 1, 4 и 5 ЈЦИ и ЈЦИ-бис, или
b. ЈЦИ, која се опционално може заменити
товарним листом, при чему ће се
користити примерци 1, 4 и 5 ЈЦИ и 3 примерка товарног листа, или
c. Транзитни пратећи документ (у даљем тексту „ТАD”) – транзитни/сигурносни
пратећи документ (у даљем тексту „ТSАD”) коју може да замени Списак
наименовања (у даљем тексту „Lоl”).
III.4) Полазна царинарница мора прихватити царинску декларацију за транзитни поступак
која је поднета на овом папирном обрасцу и ако су сви законски прописи и услови
испуњени и нема важећих ограничења и забрана, полазна царинарница ће донети
одлуку о пуштању пријављене робе у транзитни поступак.
III.5) Како би се спречило дуплирање поднетих података, непоходно је поништити податке
из царинске декларације за транзитни поступак која је електронски поднета у NCTS
систем, а није пуштена у транзитни поступак.
III.6) У случају да NCST систем у УЦС није у функцији, носилац одобрења ће поднети
царинску декларацију у писаној форми за транзитни поступак као што је описано у
тачки III.3 у претходном делу текста, при чему подаци из ове царинске декларације
нису регистровани у NCTS систему, односно полазна царинарница није прихватила
царинску декларацију у NCTS систему, обрађену и регистровану са MRN. Полазна
царинарница ће прихватити ову царинску декларацију и ако су сви законски прописи и

услови испуњени и нема важећих ограничења и забрана и пустити робу у транзитни
поступак.
III.7) У случају када је полазна царинарница са NCTS системом прихватила и
регистровала царинску декларацију за транзитни поступак са МRN, а NCTS
систем у УЦС није у функцији, носилац одобрења добија информацију од полазне
царинарнице о могућим решењима у оваквој ситуацију:
a. Носилац одобрења може да сачека да NCTS систем почне са радом у полазној
царинарници;
b. Носилац одобрења се може пребацити на резервни поступак, односно, може
поднети царинску декларацију за транзитни поступак у папирној форми као што
је описано у тачки III.3 у претходном делу текста и захтеваће
поништавање/повлачење електронски поднете и прихваћене царинске декларације
за транзитни поступак.
III.8) У случају коришћења царинске декларације за транзитни поступак помоћу
поједностављеног поступка за овлашћеног пошиљаоца робе, носилац одобрења
(односно овлашћени пошиљалац робе) ће се придржавати поступака наведених у
овлашћењу за коришћење поједностављеног поступка за овлашћеног пошиљаоца.

Одељак IV) Резервни поступак за електронски поднете податке из ТИР Карнета и за
осталу електронску комуникацију са полазном царинарницом
IV.1) У случају сваког дужег прекида у функционисању и употреби NCTS система до којег
може доћи у полазној царинарници или код носиоца одобрења, односно у трајању
дужем од 2 или више сати, носилац одобрења може користити неки од резервних
поступака објашњених у даљем тексту.
IV.2) У случају сваког дужег прекида у функционисању и употреби NCTS система који
користи носилац одобрења или у случају недоступности интернет везе између полазне
царинарнице и носиоца одобрења, односно система којим управља УЦС, носилац
одобрења може поднети податке из ТИР Карнета путем NCTS WEB Client апликације
која се налази на интернет страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx).
IV.3) У случају где носилац одобрења није у могућности да поднесе податке из ТИР Карнета
због грешке или нефункционалности NCTS система који користи носилац одобрења и
није у могућности да користи NCTS WEB Client апликацију, која се може наћи на
интернет страници УЦС(http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx). носилац одобрења
је у обавези да поднесе царинску декларацију искључиво на папирном обрасцу ТИР
Карнета.
IV.4) Полазна царинарница ће прихватити царинску декларацију за транзитни поступак која
је поднета на овом обрасцу ТИР Карнета уз испуњеност свих законом прописаних
услова и уколико нема важећих ограничења и забрана, полазна царинарница ће донети
одлуку о пуштању пријављене робе у транзитни поступак.
IV.5) Како би се спречило дуплирање поднетих података, неопходно је извршити
поништавање података из ТИР Карнета који су електронски пријављени у NCTS
систем, а нису пуштени у транзитни поступак.
IV.6) У случају сваког дужег прекида у функционисању и употреби NCTS система којим
управља УЦС, носилац одобрења је у обавези да поднесе царинску декларацију за
транзитни поступак на папирном обрасцу ТИР Карнета, где подаци из ове царинске
декларације нису регистровани у NCTS систему, односно полазна царинарница их

није у NCTS систему прихватила, обрадила ни регистровала са MRN бројем.
Полазна царинарница је у обавези да прихвати ову царинску декларацију на папирном
обрасцу ТИР Карнета и испуњеност свих законом прописаних услова и када нема
важећих ограничења и забрана, полазна царинарница ће донети одлуку о пуштању
пријављене робе у транзитни поступак.
IV.7) У случају где полазна царинарница у NCTS систему прихвати и региструје податке
из ТИР Карнета са МRN бројем, а NCTS систем којим управља УЦС није у функцији,
носилац одобрења добија информацију од полазне царинарнице о могућим решењима у
овој ситуацији:
a. Носилац одобрења може да сачека да проради NCTS систем у полазној
царинарници;
b. Носилац одобрења се може пребацити на резервни поступак, односно, може
наставити са ТИР Карнетом и захтевати поништавање/повлачење електронски
поднете и прихваћене царинске декларације за транзитни поступак.
Одељак V) Завршне одредбе
V.1) УЦС може да измени састав или структуру ЕDI стандардних порука за NCTS које се
користе за електронску комуникацију са полазном царинарницом у следећим
случајевима:
a. Измењени услови или правила за подношење и обраду царинске декларације за
транзитни поступак у NCTS систему, или
b. Измењени услови или правила за подношење података из ТИР Карнета у NCTS
систему, или
c. Измењени или допуњени услови или правила услед нових прогресивних метода у
области обезбеђења и комуникације.
V.2) Важећи услови, правила и подаци неопходни за подношење царинске декларације за
транзитни поступак или за подношење података из ТИР Карнета за електронску
комуникацију у NCTS су одређени и објављени на интернет страници УЦС
(http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx).
V.3) Носилац одобрења има право да потврди своју спремност за размену ЕDI стандардних
порука за NCTS у апликацији и поступку за тестирање пре почетка електронске
комуникације у транзитном поступку са NCTS. Услови и рокови ће бити појединачно
утврђени са Одсеком за подршку е-царини (Help Desk).
V.4) Софтверска апликација коју користи носилац одобрења и његов информациони систем
који се користи за размену ЕDI стандардних порука и штампање ТАD или ТSАD и Lоi
који се користе у оквиру NCTS треба да буду потврђени од стране УЦС. Важећи списак
софтверских апликација и информациони систем који је потврдила УЦС су објављени
на интернет страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx).
V.5) Основна безбедност електронских порука и размена у оквиру електронског подношења
царинских декларације за транзитни поступак у NCTS укључујући као доказ, поруке
које користи носилац одобрења дефинисани су члановима 6. и 8б. Уредбе и
Конвенцијом за Заштиту лица по питању аутоматске обраде личних података, Савета
Европе од 28 јануара 1981.
V.6) Све ЕDI стандардне поруке које се размењују у оквиру NCTS система и које шаље
носилац одобрења полазној царинарници потврђени су е-потписом свих лица која су
овлашћена за заступање од стране носиоца одобрења (непосредно заступање) у
поступку царињења.

V.7) Све ЕDI стандардне поруке које се размењују у оквиру NCTS система и које шаље
полазна царинарница носиоцу одобрења морају имати е-потпис што је објављено на
интернет страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx). Информације о
промени потврде е-потписа које УЦС користи за потврду електронских порука које
користи и информације о свим новим потврдама е-потписа УЦС објављују се на
интернет страници УЦС (http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx) најмање пет дана
пре истека важења е-потписа. Носилац одобрења сноси одговорност за правилно
ажурирање потврда о е-потпису које шаље УЦС у његом информациони систем.
V.8) Све потврде о е-потписима које се користе у ЕDI стандардним порукама које се
размењују у оквиру NCTS система 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 потписа.
V.9) Носилац одобрења има обавезу да архивира документа о роби која је пуштена у
транзитни поступак најмање 3 годинe од године у којој је транзитни поступак отпочео,
на основу члана 26. Царинског закона. Носилац одобрења има обавезу да обезбеди сва
документа на захтев полазне царинарнице. Архивирање ЕDI стандардних порука у
NCTS систему се обавља у облику који је потврђен е-потписом и који садржи
информације о употребљеним е-потписима. Посебно архивирање е-потписа није
неопходно. Систем за архивирање мора бити у стању да пронађе тражену поруку,
извши контролу тражене поруке и обезбеди за коришћење тражену поруку и њен епотпис.

