РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЦАРИНА

Oпшти услови рада Пословне контакт групе
Узимајући у обзир да је стратешки циљ Републике Србије улазак у ЕУ, који, између осталог,
подразумева прихватање европских система вредности и стандарда у области заштите
финансијских интереса унутрашњег тржишта и ефикасне граничне контроле;
Имајући у виду да ће се посебна пажња посветити побољшању квалитета оперативног
царинског пословања са циљем испуњења услова за увођење NCTS компатибилног
транзитног система, развојем информационог система који ће омогућити on-line размену
података са царинским администрацијама других држава заједничког транзита,
привредницима и другим органима и правним партнерима;
Имајући у виду да је приступање Конвенцији о заједничком транзитном поступку између ЕУЕФТА земаља - веома важан корак за Републику Србију, јер омогућава уштеду трошкова
пословној заједници и транспортним компанијама услед смањења времена задржавања на
граничним прелазима ради обављања царинских формалности, и један од предуслова за
приступање Конвенцији о заједничком транзитном поступку је имплементација новог
компјутеризованог транзитног система (NCTS);
Узимајући у обзир да су редовне консултације са представницима пословне заједнице
веома важне за развој царинске политике, што ће имати директан утицај како на
националну тако и на међународну логистику;
Управа царина Републике Србије је одлучила да формира Пословну контакт групу.
1. Сврха формирања ПКГ
Пословна контакт група (ПКГ) представља основу за редовне консултације са
представницима пословне заједнице које учествују у међународним логистичким
процесима. Размена информација и консултације, објашњене у деловима 2 и 3 овог
документа, имају за циљ да омогуће учешће пословне заједнице како у стратешким тако и
оперативним деловима за увођење компјутеризације царинских система и увођења
поједностављених царинских процедура.
Пословна контакт група (ПКГ) омогућава успешно испуњење захтева како српске тако и
европске пословне заједнице и у исто време најбољу употребу постојеће пословне праксе
путем реализације електронске царинске иницијативе. Пословање ПКГ може се додатно
допунити специфичним царинским питањима, како на националном тако и на регионалном
нивоу.
Чланови ПКГ су представници националних удружења, као и представници извозних,
увозних и транспортних предузећа. Статус привредних представника унутар ПКГ је
консултативне природе. Група се састаје у Београду, најмање два пута годишње. Када се
сматра да је то неопходно могу се организовати додатни састанци. Такође, поред редовних
састанака ПКГ, могу се организовати тематски састанци.
Састанци ПКГ су одржавају у организацији Управе царина Републике Србије. Састанцима
председава помоћник директора Сектора за царинско пословање и међународну царински
сарадњу. Координацију ПКГ омогућава:
Група за транспорт робе у оквиру које су транзитне процедуре. За све информације
доступна је e-mail: transit@carina.rs .
Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића бр. 155 а, 11070 Београд
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Сектор за информационе технологије, e-mail: ICT@carina.rs .
Одељење за царинско правне послове, за питања царинских процедура. За све
информације доступна је e-mail: postupci@сarina.rs .
2. Активности Пословне контакт групе (ПКГ)
а) ПКГ ће омогућити међусобну размену пословних информација између привредних
субјеката и Управе царина Републике Србије по свим царинским питањима, посебно у
погледу:
- електронске царинске иницијативе,
- имплементација садашњих и будућих царинских прописа, и
- развој царинске политике.
б) ПКГ представља средство за привредне субјекате у развоју и увођењу царинских
процедура.
в) Чланови ПКГ могу у писменој форми указати Управи царина Републике Србије на
питања која су од заједничког интереса како за пословну заједницу тако и за Управу царина
Републике Србије.
г) Управа царина Републике Србије ће обавестити ПКГ о учешћу привредних субјеката у
одређеним пројектима Управе царина Републике Србије.
3. Општи принципи
Неки од основних принципа у погледу финансирања, статуса, процедуралних
потреба за успостављање ПКГ су наведени у овом документу. Одступања од напред
наведено ће бити разматрана по потреби.
Чланови ПКГ биће представници националних удружења, као и представници
извозних, увозних и транспортних привредних друштава који послују како на
националном тако и на међународном нивоу.
Свако удружење, увозно, извозно или транспортно привредно друштво ће одредити
два представника (један пуноправни члан и његов заменик).
Из разлога ефикасности, две особе по удружење или привредном друштву могу да
учествује на састанцима ПКГ. У случају великог броја учесника, број чланова, може
да се смањи
Статус привредних представника у оквиру ПКГ је консултативне природе.
Сарадња Управе царина Републике Србије и ПКГ је на редовној основи. ПКГ ће се
састајати у Београду, најмање два пута годишње или чешће уколико постоји
потреба.
Поред редовних састанака ПКГ, могу се одганизовати додатни тематски састанци.
Седницама ПКГ председаваће помоћник директора Сектора за царинско пословање
и међународну царинску сарадњу.
Трошкове представника ПКГ сносе сама привредна друштва.
Сарадња се одвија на принципу реципроцитета свих заинтересованих страна.
Паралелно, са централним нивоом сарадња ће бити успостављена на регионалном
нивоу између царинарница и пословне заједнице.
Све неопходне информације и документа везане за рад ПКГ доступни су на веб сајт
адреси Управа царина Републике Србије (www.carina.rs).
Благовремено информисање и објављивања докумената потребних за састанке и
пројекте пословној заједници биће обезбеђено.
Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића бр. 155 а, 11070 Београд
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