РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа царина
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23.01.2015. године
Београд
На основу члана 255. став 2. Царинског закона („Сл. гласник РС” бр. 73/03... 18/2010 - др. закон), а у
вези са чланом 310. став 1. Царинског закона („Сл. гласник РС“ 18/10 и 111/12), директор Управе
царина доноси
ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ

1.

ОПШТИ ДЕО

(1)
Овим објашњењем ближе се описује начин и поступак који спроводе организационе јединице
Управе царина Републике Србије ( у даљем тексту: Управе царина) за прихватање, одобравање и
коришћење обезбеђења за наплату дуга који би могао настати у вези са робом у транзитном
поступку.
(2)
Поступак за прихватање захтева и издавање одобрења за коришћење обезбеђење за плаћање
дуга који би могао да настане у вези са робом у транзитном поступку прописан је одредбама:
a) чл. 121, 122. и 225. до 236. Царинског закона („Сл. гласник РС, 18/ 10 и 111/12)
б) чл. 394. до 397, 423. до 435. и 590. до 607. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
(„Сл. гласник РС“, 93/10,63/13 и 145/14) (у даљем тексту Уредба)
2.

ОБАВЕЗА ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
2.1. Циљ полагања обезбеђења

(1)
Обезбеђење се полаже ради плаћања дуга у Републици Србији и земљама ЕУ и ЕФТА, који
може да настане у вези са робом због прекршаја или неправилности начињених у транзитном
поступку.
2.2. Гарантовани износ
(1)
Гарантовани износ су царински дуг, други трошкови и порези (акциза, ПДВ, такса за заштиту
животне средине, итд.) који могу да настану у вези са робом, укључујући и камате. Гарантовани
износ не покрива казне које могу да настану као последица прекршаја или неправилности у
транзитном поступку. Казне се због тога не могу наплатити из обезбеђења.
2.3. Лице које полаже обезбеђење
Обезбеђење полаже лице које наступа као принципал у транзитном поступку. Принципал
може сам да положи обезбеђење (нпр. у виду новчаног депозита) или се може прихватити да
обезбеђење даје треће лице у корист принципала (нпр. гаранција банке или осигуравајућег друштва).
(1)

2.4. Случајеви кад је полагање обезбеђења обавезно
Опште правило је да је принципал дужан да положи обезбеђење за сваки транзитни поступак
(чл. 121. став 1. Царинског закона). Према томе, транзитна декларација може бити прихваћена само
ако постоји довољно обезбеђење.
(1)

2.5. Ослобођење од обавезе полагања обезбеђења
(1)
Постоје изузеци од општег правила. Један се односи на врсту превоза, а други на способност
принципала да задовољи законом прописане критеријуме.
(2)

Обезбеђење се не полаже за робу у транзитном поступку у следећим случајевима:
a) превоз робе који обавља авио компанија ваздушним путем. Ово ослобођење не односи се на
превоз у друмском саобраћају, чак и ако је реч о превозу од једног до другог аеродрома (тзв.
замена авионског превоза друмским) (чл. 122. Царинског закона);
б) превоз цевоводом и електричним водовима (чл. 122. Царинског закона);
в) превоз робе који обавља домаћа железница. (чл. 122. Царинског закона). Ослобођење важи
само ако се превоз обавља уз коришћење поједностављења за превоз робе железницом или
великим контејнерима. (чл 393. Уредбе)

(3)
У случају ослобођења на основу чл. 122. Царинског закона, принципал у рубрику 52
транзитне декларације уноси шифру „6“.
(4)
Обезбеђење се не полаже у случају ако је државни орган (републички или локални)
принципал у транзитном поступку.
(5)
У наведеном случају се у рубрику 52 декларације за национални транзитни поступка уписује
шифра „8“ (ослобођење од полагања обезбеђења за државне органе).
(6)
Ослобођење од обавезе полагања обезбеђења када је у питању државни орган не примењује се
у случају заједничког транзитног поступка.
(7)
Транзитне декларације за које се не полаже обезбеђења су декларације које је поднео
принципал коме је одобрено да у рубрику 52 транзитне декларације уписује шифре наведене у
Прилогу 8 Правилника и то:
a) „A“ за ослобођење од полагања обезбеђења на основу билатералних или мултилатералних
споразума у складу са чланом 6. и 10. став 2. Конвенције о заједничком транзитном поступку.
б) „5“ за ослобођење од полагања обезбеђења у случајевима када гарантовани износ не прелази
500 EUR у динарској противвредности, у складу са чланом 225. став 5. Царинског закона, или
в) „7“ за ослобођење од полагања обезбеђења за превоз између полазне царинарнице и
царинарнице транзита, у складу са чланом 10. став 2. тачка б Конвенције о заједничком
транзитном поступку.

3.

ВРСТЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

(1)
Опште правило је да принципал мора да положи обезбеђење за сваку транзитну декларацију.
У поједностављеном поступку главни обвезник може да користи заједничко обезбеђење.
(2)

Појединачно обезбеђење може бити као:
a) новчани депозит , или
б) обезбеђење које полаже гарант:
као гарантна исправа за једну декларацију, или
као гарантна исправа на основу које гарант може да издаје принципалу купоне појединачног
обезбеђења који ће бити употребљени у полазној царинарници

(3)
Принципал може да бира коју ће врсту обезбеђења да положи односно да ли ће то бити
појединачно обезбеђење у облику готовине или појединачно обезбеђење издатo од стране гаранта.
(4)

Обе врсте обезбеђења могу се користити само за једну транзитну декларацију.

(5)
Заједничко обезбеђење мора бити поднето од стране гаранта путем гарантне исправе и ово
обезбеђење се може користити за више транзитних поступака.
4.

ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

(1)
Износ обезбеђење за робу која се не сматра робом високог ризика од превара се обрачунава на
основу важећих увозних дажбина и пореза у Републици Србији. За превоз стране робе у транзитном
поступку, обезбеђење мора да покрије и износ царинског дуга и износ пореза. За превоз домаће робе
у оквиру националног транзитног поступка, обезбеђење мора да покрије износ пореза, а ако се
превози домаћа робе у оквиру заједничког транзитног поступка, морају бити обезбеђени износ
царинског дуга и пореза.
(2)
Одредбама члана 387. и Прилогом 43. Уредбе прописан је списак робе са високим ризиком од
преваре у националном транзитном поступку, осносно у члану 1. Додатку 1. Конвенције о
заједничком транзитном поступку прописан је списак робе са високим ризиком од преваре у
поступку заједничког транзита.
(3)
Када се „осетљива“ роба превози у оквиру транзитног поступка уз употребу појединачног
обезбеђења, гарантовани износ мора бити најмање једнак фиксном минималном износу наведеном у
колони 5. тог прилога. Тај минимални износ је фиксни за одређену јединицу мере (тона, хектолитар,
број комада). Започета јединица мере се рачуна као цела јединица. Дакле, за превоз 20.500 kg робе
чија је јединица мере постављена на 1.000 kg, обрачун се прави за 21 јединицу.
(4)
Овај минимални износ за „осетљиву“ роба се примењује само ако је обрачунати износ
царинског дуга на основу важећих увозних дажбина у Републици Србији за конкретну робу мањи од
наведеног минимума. Када је обрачунати износ већи од наведеног минимума, онда поднето
појединачно обезбеђење мора да покрије обрачунати износ.
(5)
Овакав начин обрачуна се примењује само ако је количина „осетљиве“ робе која је обухваћена
једном транзитном декларацијом већа од минималне количине наведене у колони 3. списка робе са
високим ризиком од преваре (прилог 43. Уредбе или у члану 1. додатка 1. Конвенције о заједничком
транзитном поступку). Ако то није случај, онда се износ обезбеђења утврђује као да није реч о роби
са високим ризиком од преваре.
4.1. Обезбеђење готовинским депозитом (НЦТС шифра обезбеђење „3“)
4.1.1.

Депозит и важност обезбеђења

Обезбеђење може бити положено у готовини на посебан депозитни рачун царинарнице.
Обезбеђење у облику готовинског депозита не може се уплатити на шалтеру полазне царинске
испоставе која има улогу царинског органа обезбеђења. Полагање сваког другог законског средства
плаћања се сматра готовинским депозитом.
(1)

Обезбеђење у виду готовинског депозита важи у свим земљама укљученим у националну или
заједничку транзитну операцију. Обезбеђење у облику готовинског депозита може се користити за
обезбеђење царинског дуга насталог у оквиру једне транзитне операције извршене од стране једног
принципала на једној полазној царинској испостави, која има улогу царинског органа обезбеђења.
Кад царински орган обезбеђења прими готовински депозит од принципала, полазна царинска
испостава евидентира ово обезбеђење и издаје потврду која садржи рачун на који ће готовински
(2)

депозит бити уплаћен после окончања транзита који је доставио принципал. Обезбеђење у виду
готовинског депозита може се користити за плаћање царинског дуга у складу са чланом 603. и 604.
Уредбе. Обезбеђење у виду готовинског депозита може бити враћено у складу са чланом 603., 604. и
605. Уредбе.
Евидентирање, манипулација и обрачун износа готовинског депозита уплаћеног/пребаченог
на депозитни рачун царинарнице прописани су посебном објашњењем Управе царина.
(3)

4.1.2 Подаци који се уносе у транзитну декларацију
(1) Приликом коришћења готовинског депозита у рубрику 52 транзитне декларације се уноси шифра
„3“. У део „други подаци о обезбеђењу“ уноси се евиденциони број добијен од царинског органа
обезбеђења, а у део „гарантовани износ“ се уноси укупан износ обезбеђења.
4.1.3. Раздужење или наплата из обезбеђења
Обезбеђење дато у готовини у полазној царинској испостави раздужиће се када се достави
доказ о раздужењу декларације и када нису утврђене неправилности или прекршаји од стране
одредишне или полазне царинске испоставе. У том случају полазна царинска испостава окончава
транзитни поступак.
(1)

Ако ово није случај, онда ће се због тога, што царински дуг и друге дажбине нису плаћене од
стране принципала или другог лица одговорног за плаћање, користити износ готовинског депозита.
(2)

Враћање обезбеђења у готовини ће извршити царински орган обезбеђења само на захтев и у
складу са упутствима принципала. Пре повраћаја положеног обезбеђења потребно је утврдити да ли
је окончан транзитни поступак у НЦТС апликацији и ослободити обезбеђење у облику готовинског
депозита, односно пренети готовински депозит на рачун који је доставио принципал и који је
назначен на потврди коју је издао царински орган обезбеђења.
(3)

4.2. Опште информације о појединачном обезбеђењу у облику гарантне исправе („2“, „4“ и
„9“)
4.2.1.

Полагање и прихватање појединачног обезбеђења у облику гарантне исправе

(1)
Гарантна исправа за појединачно обезбеђење мора бити издата у корист принципала од стране
трећег лица основаног у Републици Србији. Ово треће лице се зове гарант.
(2)
Банка или осигуравајуће друштво или друго правно лице могу бити прихваћена и одобрена
као гаранти на основу претходно спроведене финансијске анализе Управе царина(Одељење за
наплату буџетских прихода у оквиру Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове).
Финансијска анализа се спроводи на захтев будућег гаранта пре подношења документа појединачног
обезбеђења.
(3)
Сви поступци у вези са финансијском анализом спроведеном од стране надлежног царинског
органа (Одељење за наплату буџетских прихода у оквиру Сектора за финансијске, инвестиционе и
правне послове) прописани су посебним објашњењем Управе царина.
(4)
Поступак прихватања и одобравања гаранта прописано је одредбом члана 231. Царинског
закона.

4.2.2.

Одбијање појединачног обезбеђења

(1) Ако се финансијском анализом Одељења за наплату буџетских прихода утврди да гарант није
обезбедио исплату износа доспелих у прописаном року, гарант неће добити одобрење од стране
царинског органа обезбеђења и појединачно обезбеђење може бити одбијено.
(2) Ако гарант одобрен од стране царинског органа обезбеђења, при првом захтеву царинских органа
одговорних за наплату, одбије да плати, може доћи до укидања одобрења и исти више неће бити
прихваћен као гарант у транзитном поступку.
(3) Царински орган обезбеђења ће редовно:
a) проверавати испуњеност услова и износ финансијске способности гаранта на основу
финансијске анализе коју је урадило Одељење за наплату буџетских прихода
б) на основу финансијске анализе истражити случајеве у којима гарант има уговоре и са
другим главним обвезницима и повући обезбеђење од тог гаранта.
4.3. Појединачно обезбеђење од стране гаранта за једну декларацију (НЦТС гарантна
шифра „2”)
4.3.1. Депозит и валидност обезбеђења
(1) Појединачно обезбеђење за једну транзитну декларацију мора бити у складу са гарантном
исправом чији је образац дат у Прилогу 28. Уредбе у националном транзиту или у Анексу Ц1
Додатка III Конвенције о заједничком транзитном поступку у заједничком транзиту.
(2) Појединачно обезбеђење за једну транзитну декларацију у националном и заједничком
транзитном поступку може бити употребљено за обезбеђење царинског дуга насталог у оквиру
једне транзитне операције која је извршена од стране једног принципала и у оквиру једне полазне
царинске испоставе која има улогу царинског органа обезбеђења. Када је од стране принципала
поднета појединачна гаранција за једну транзитну декларацију у националном или заједничком
транзитном поступку и иста је примљена у царинском органу обезбеђења, издаје потврду којом се
прихвата гарантна исправа за појединачно обезбеђење, која садржи идентификацију царинског
органа обезбеђења, дан прихватања, евидентирања и идентификациони број (царинског органа
обезбеђења), под којим је ово обезбеђење евидентирано од стране царинског органа обезбеђења у
систему за управљање гаранцијама ( у даљем тексту ГМС ).
(3) Важност појединачног обезбеђење за једну транзитну декларацију у оквиру поступка заједничког
транзита може бити територијално ограничена, односно да се не може користити у Андори, Сан
Марину (ове земље су увек искључене) и некој или свим ЕФТА земљама или ЕУ (могуће
ограничење увек важи за све чланице ЕУ) у гарантној исправи. У случају важности појединачног
обезбеђење за једну транзитну декларацију у оквиру поступка заједничког транзита на целој
територији ЕУ, ова гаранција мора увек да буде важећа за све чланице ЕУ. Гарант мора да
изабере контакт (адресу за услугу) у свакој ЕФТА земљи или / и у свим чланицама ЕУ (у свакој
земљи у којој је обезбеђење важеће). Списак изабраних контакта (адреса за услуге) је део
гарантне исправе за појединачно обезбеђење издато од стране гаранта за једну транзитну
декларацију у оквиру поступка заједничког транзита. ( Анекс Ц1 Додатка III Конвенције о
заједничком транзиту.
(4) Захтев и гарантна исправа за појединачно обезбеђење за једну транзитну декларацију у оквиру
националног или заједничког поступка транзита се проверавају и евидентирају у ГМС-у од
стране царинског службеника у царинском органу обезбеђења, односно полазној царинској
испостави где се уносе следећи подаци:
a) Врста транзитног режима
б) Тип обезбеђења
в) Гарантни износ

г) Валута (РСД)
д) Декларисана роба
Текстуални опис робе (исто као и у транзитној декларацији)
Тарифна ознака (исто као и у транзитној декларацији)
Шифра робе високог ризика од преваре (исто као и у транзитној
декларацији)
ђ) Шифра полазне царинарнице
е) Шифра одредишне царинарнице
ж) Није важећа за ЕУ (у случају заједничког транзита)
з) Не важи за друге уговорне стране (у случају заједничког транзита)
и) Принципал - идентификација корисника обезбеђење (Принципал)
Принципал - корисник обезбеђење ТИН (ПИБ)
Назив
Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
ј) Гарант –ТИН (ПИБ)
(5) Ако је гарант већ регистрован у систему ГМС, он ће извршити проверу и аутоматски попунити
податке о гаранту (укључујући максимални гарантни износ и рок важења финансијске анализе.)
(6) Уколико захтев и гарантна исправа за појединачно обезбеђење за једну транзитну декларацију у
оквиру националног или заједничког поступка транзита садрже ПИБ гаранта који нема одобрење
надлежног царинског органа, систем ГМС ће захтевати од корисника у надлежној царинарници
где се подноси захтев за одобравање гаранта, да попуни следеће податке о гаранту у систему
ГМС:
a) Лични подаци
ТИН (ПИБ) гаранта
Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
Контакт особе (особа надлежна за царинска питања, број телефона, факс, емаил адреса)
б) Контакт адресе (за сваку земљу посебно, где је гаранција важећа)
Адресни код земље
Име (име и презиме)
Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
Контакт особа (име и презиме, број телефона и факса и е-маил адреса)
(7) Евиденција новог гаранта се приказује у фолдеру „Нови гарант“ у одељку - регистровани гаранти.
ГМС ће сачувати податке обрасца за пријаву и наложити службенику у царинском органу
обезбеђења да сачека финансијску анализу од надлежног царинског органа.
(8) Уколико је гарант већ регистрован у регистру гаранта, систем ГМС ће приказати неискоришћени
износ или ће се службенику у царинском органу обезбеђења појавити информација да ће
расположиви износ бити прекорачен са овом новом гарантном исправом.
(9) У случају када је гарант већ регистрован и када расположиви финансијски износ неће бити
прекорачен, службеник наставља са прихватањем поднете гарантне исправе за појединачно
обезбеђење за једну транзитну декларацију.
(10)

Износ обезбеђење мора бити наведен у гарантној исправи како бројевима, тако и словима.

(11) Полазна испостава прихвата гарантну исправу и региструје је у модулу „Обезбеђење“ и уноси
све податке везане за транзитну декларацију која је наведена у гарантној исправи.

4.3.2. Подаци који се уносе у декларацију
(1) Када се користи гарантна исправа за појединачно обезбеђење у транзиту, у транзитну
декларацију уноси се шифра „2“ у рубрику 52. Такође, у рубрику „износ обезбеђење“ уноси се
укупан износ обезбеђења, гарантни референтни број и гарантни приступни код.
(2) У случају заједничког транзита и територијалног ограничења, шифре земаља где обезбеђење
није важеће морају бити унете у рубрику 52, као и употреба шифре EC за све чланице ЕУ, CH за
Швајцарску, NO за Норвешку, IS за Исланд, МК за Maкедонију и TR за Турску. Гаранција мора
бити увек важећа за све чланице ЕУ, није могуће искључити неку или више земаља чланица ЕУ
из обезбеђења.
4.3.3. Раздужење или наплата из обезбеђења
(1) Гарантна исправа се задужује од тренутка евидентирања транзитне декларације до тренутка када
се транзитни поступак завршава и све док транзитна декларација не буде раздужена, односно до
окончања транзитног поступка. У овом случају царински орган обезбеђења може на захтев
принципала да изда обавештење о раздужењу појединачног обезбеђење и обавештење за гаранта
да је ослобођен својих обавеза.
(2) Гарант је такође ослобођен својих обавеза 9 месеци од дана евидентирања декларације, осим ако
је у том периоду обавештен да транзитни поступак по тој декларацији није окончан од стране:
a) царинских органа земље отпреме, ако је у питању заједнички транзитни поступак
б) царинских органа земље одговорне за наплату због утврђених неправилности у
спровођењу заједничког транзитног поступка када је у питању декларација за
заједнички транзитни поступак.
в) царинског органа Републике Србије одговорног за наплату царинског дуга услед
прекршајне одговорности или утврђених неправилности приликом спровођења
заједничког транзитног поступка.
(3) Гарант је такође ослобођен својих обавеза, осим у случају ако је, пре истека периода од три
године од прихватања заједничке или националне транзитне декларације обавештен од стране
земље одговорне за наплату царинског дуга због утврђених неправилности приликом
спровођења транзитног поступка, да је одговоран или може бити одговоран за плаћање износа за
који је он издао гарантну исправу.
(4) У наведеном случају гарантна исправа може да се раздужи само ако се изврши наплата
царинског дуга од стране принципала или другог лица за које се утврди да је одговорно за
плаћање насталог царинског дуга. Уколико нико од наведених лица не плати настали царински
дуг, онда ће се он наплатити од гаранта.
(5) Уколико царински орган обезбеђења није одговоран за наплату царинског дуга, онда надлежни
орган за наплату информише царински орган обезбеђења о мерама које су предузете да се дуг
наплати. На овај начин царински орган обезбеђења ће моћи да провери да ли је гарант обавештен
или да ли је дуг плаћен, након чега ће гарант бити раздужен.
4.4. Појединачно обезбеђење од стране гаранта за вишеструку употребу (НЦТС гарантна
шифра “9”)
(1) У случају процедуре у оквиру заједничког транзита и привремене забране употребе заједничког
обезбеђења са умањеним износом или употребе заједничког обезбеђења у складу са чланом 54.

параграф 6, 7 и 8 Додатка 1 Конвенције о заједничком транзитном поступку, принципалу се
може дозволити да користи појединачно обезбеђење за вишеструку употребу. У том случају
користиће се процедура описана у Анексу 4 Додатка 1 Конвенције о заједничком транзитном
поступку.
4.5. Појединачно обезбеђење у облику купона (НЦТС гарантна шифра “4”)
4.5.1. Депозит и валидност обезбеђења
(1) Подносилац захтева приликом подношења захтева царинском органу обезбеђења мора да
поднесе гарантну исправу из Прилога 29 Уредбе у националном транзиту или прилог из Анекса
Ц2 Додатка 3 Конвенције о заједничком транзитном поступку у заједничком транзиту, како би
имао овлашћења да као гарант прода појединачно обезбеђење у облику купона.
(2) Важност појединачног обезбеђења у облику купона у поступку заједничког транзита није
територијално ограничена и важи за све земље чланице ЕУ и ЕФТА земље и Турску. Важност
појединачног обезбеђења у облику купона у поступку заједничког транзита не укључује Андору,
Сан Марино (ове земље су увек искључене).
(3) Документ појединачног обезбеђења у облику купона у националном транзитном поступку или у
поступку заједничког транзита, мора бити поднет надлежном царинском органу обезбеђења за
евидентирање купона, односно Сектору за финансијске, инвестиционе и правне пословеОдељењу за наплату буџетских прихода, који ће на основу поднетог захтева извршити проверу
испуњености услова и у складу са истим донети одобрење које ће евидентирати у ГМС.
(4) Захтев и документ појединачног обезбеђења у облику купона након провере, евидентирају се од
стране царинског службеника у ГМС при чему се уносе следећи подаци:
a) Подаци о гаранту
ТИН (ПИБ) гаранта
Назив и адреса (улица и број, земља,поштански број, град)
Контакт подаци (особа надлежна за царинска питања, број телефона, факс, емаил адреса)
б) У случају обезбеђење за заједнички транзитни поступак контакт подаци и
адресе за услуге гаранта (за сваку земљу посебно, где је гаранција важећа)
Адресни код земље
Име (име и презиме)
Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
Контакт особа (име и презиме, број телефона и факса, и маил адреса)
(5) Царински орган обезбеђења издаје одобрење да поступа као гарант за појединачно обезбеђење у
облику купона у националном или заједничком транзитном поступку, и на основу овог одобрења
царински орган обезбеђења издаје друго одобрење којим се одобрава издавање купона
појединачног обезбеђења за национални или заједнички транзитни поступак. Посебно одобрење
се издаје за национални, а посебно за заједнички транзитни поступак.
(6) На основу ових одобрења издатих од стране царинског органа обезбеђења овлашћеном гаранту
ће бити дозвољено да на захтев принципала издаје обезбеђење у облику купона.
(7) У гарантној исправи гарант се обавезује да плати, где је то могуће, за сваки појединачни
гарантни купон који он издаје, а принципал користи као вид обезбеђења у транзитним
декларацијама за износ од 7.000 ЕУР. Из тих разлога се у гарантној исправи не наводи
максимални износ који може да ограничи одговорност гаранта.
(8) Гарантна исправа за појединачно обезбеђење у облику купона за заједнички транзитни поступак
мора да важи у свим земљама које су приступиле ЕУ-ЕФТА Конвенцији о заједничком

транзитном поступку и у складу са наведеним у гарантној исправи за појединачно обезбеђење у
облику купона за поступак заједничког транзита ни једна земља не може бити искључена.
(9) Гарантни купон издат од стране гаранта важи у свим земљама у транзитном поступку и може се
поднети у свакој полазној царинарници после обавештења које је гарант путем електронске
поруке послао царинском органу обезбеђења о издатом купону. Путем ове електронске поруке
сви потребни подаци о издатим купонима се чувају у ГМС. Садржај ове електронске поруке
IE224 – Подаци о продатим појединачним гаранцијама у облику купона, укључујући важећа
правила и услове, а доступни су на интернет сајту Управе царина Републике Србије.
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx..
4.5.2. Ограничење важења
(1) Гарант може да одлучи да изда гарантне купоне који не важе за превоз робе са високим ризиком
од преваре (наведене у Прилогу 43. Уредбе за национални транзит или Анексу 1 Додатка 1
Конвенције о заједничком транзитном поступку за заједнички транзит).
(2) У том случају, гарант на сваком појединачном гарантном купону дијагонално наводи следеће
„ОГРАНИЧЕНА ВАЖНОСТ“. Ова одредба важи и за национални транзитни поступак и за
поступак заједничког транзита.
4.5.3. Обавештење
(1) На основу одобрене и евидентиране гарантне исправе, овлашћеном гаранту се дозвољава да
издаје гарантне купоне заједно са гарантним приступним кодовима принципалима.
(2) Овлашћени гарант може, из различитих разлога, да повуче купон издат принципалу. У том
случају, гарант ће одмах обавестити царински орган обезбеђења електронском поруком о
повлачењу обезбеђења за национални или заједнички поступак транзита.
(3) Царински орган обезбеђења такође, одмах евидентира престанак или повлачење гарантне
исправе у ГМС, навођењем дана престанка важења. Гарантна исправа може бити повучена од
стране гаранта или царинског органа. Престанак важења ступа на снагу 16-ог дана од дана
обавештења. Царински орган обезбеђења ће одмах обавестити Европску комисију, DG TAXUD и
све државе чланице ЕУ и све ЕФТА земље о престанку важења овог обезбеђења.
4.5.4. Појединачно обезбеђење у облику купона – TC32
(1) Ако је у питању коришћење купона за национални транзит, он мора бити издат на обрасцу из
прилога 30 Уредбе, а ако је купон за поступак заједничког транзита мора бити на обрасцу из
Анекса C3 Додатка 3 Конвенције о заједничком транзитном поступку.
(2) Обрасци који се користе за гарантне купоне морају бити штампани од стране одобреног гаранта
који ће омогућити да они директно буду доступни принципалу заједно са гарантном
приступном шифром, где је сваки појединачни купон у вези са једном појединачном гарантном
приступном шифром.
(3) Обрасци морају да испуне одређене специфичне техничке захтеве. Папир који се користи треба
да буде без механичке целулозе, намењен за писање и да има најмање 55 грама/м2. Купон мора
да има црвени штампани холограф, како би се избегло било какво фалсификовање механичким
или хемијским средствима. Боја папира је бела.
(4) Формат обрасца је 148 x 105 mm. На обрасцу мора бити наведено име и адреса штампарије или
знак по којем он може бити идентификован, као и идентификациони број који треба да га

индивидуализује. Гарант може предузети своје сигурносне мере како би спречио било какве
злоупотребе купона.
(5) Купони у Републици Србији штампају се на српском језику.
4.5.5. Употреба појединачних гарантних купона (TC32)
(1) Гарантни купон може се користити само за једну транзитну декларацију од стране једног
главног обвезника, и он се наводи на купону.
(2) Рок важења купона не може бити дужи од годину дана. Гарант може да изда гарантне купоне
са краћим роком важења, а податак о року важења мора бити наведен на купону и о томе мора
да буде обавештен царински орган обезбеђења. Ови подаци наводе се од стране гаранта на
предњој страни гарантног купона. Ако не постоји рок важења купона, сматраће се да је рок
трајања годину дана од дана издавања. Купон мора бити потписан и од стране принципала и од
стране гаранта.
4.5.6. Обавезе полазне царинарнице
(1) Када принципал поднесе гарантни купон полазној царинарници, валидност купона се проверава
разменом електронских порука између полазне царинарнице и царинског органа обезбеђења у
тренутку када је транзитна декларација поднета.
(2) Ако се купон користи за превоз робе са високим ризиком од преваре, ограничење рока
важности се не наводи на купону.
(3) Полазна царинарница попуњава податке из транзитне декларације на полеђини сваког купона,
потписује и оверава печатом. Гарантни купон се чува и архивира у полазној царинарници уз
примерак транзитног документа на који се тај купон односи.
4.5.7. Подаци који се наводе у декларацији
(1) Када се користи појединачна гаранција у облику купона, у рубрику 52 декларације уноси се
шифра „4“. Такође се наводи гарантни референтни број из купона који је од стране гаранта дат
главном обвезнику и у делу „гарантни износ“ наводи се укупан износ обезбеђења. Обезбеђење
за сваки поднет купон је 7.000 ЕУР у динарској противвредности и користи се гарантна
приступна шифра за сваки купон који се наводи у електронски поднетим транзитним
декларацијама.
4.5.8. Број купона који се подносе
(1) Укупан износ царинског дуга мора бити обезбеђен употребом гарантних купона.
(2) Може се поднети више купона за једну транзитну декларацију (на пример ако је за једну
транзитну декларацију процењен износ царинских дажбина 15.600 еур, три појединачна гарантна
купона-укупно 21.000 еур, подносе се полазној царинарници).
4.5.9. Раздужење и наплата обезбеђење
(1) Гаранција ће бити раздужена оног тренутка када транзитна операција буде окончана. Завршетак
транзитног поступка мора бити потврђен од стране одредишне царинарнице на захтев
принципала (или његовог заступника) на ТЦ11 документу (образац је дат у Прилогу 45 Уредбе
за национални транзит или Анекса Б10 Додатка 3 Конвенције о заједничком транзиту за
заједнички транзит). Када је појединачно обезбеђење у облику купона раздужено од стране

полазне царинарнице, коришћени купони неће бити враћени принципалу, а гарант ће то
сматрати као ослобађање својих обавеза када су ти купони у питању.
(2) У случају да транзит није окончан, полазна царинарница шаље обавештење гаранту (видети
тачку 5.15.2).
(3) По престанку важења гарантне исправе,царински орган обезбеђења не враћа документ гаранту
и не одобрава ослобађање од гаранцијске обавезе гаранта, све док царински орган обезбеђења
нема доказе да су раздужени сви купони издати и коришћени од стране принципала. Такође,
гарант даје царинском органу обезбеђења све издате купоне који нису коришћени од стране
главног обвезника.
(4) У сваком случају престанка гаранцијске обавезе царински орган обезбеђења тај престанак
региструје у ГМС.
5. ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (НЦТС ГАРАНТНА ШИФРА „1“)
(1) Одобрење за вршење транзитних операција уз употребу заједничког обезбеђења сматра се
поједностављењем транзитног поступка. Ово одобрење може се одобрити принципалу уколико
испуњава услове који су прописани националним законодавством или Конвенцијом о
заједничком транзитном поступку. Царински орган обезбеђења ће издати:
a. Одобрење за употребу заједничког обезбеђења принципалу, Прилог 7.4
б. Одобрења гаранту да поступа као гарант, Прилог 7.4
(2) Принципал подноси захтев надлежној царинарници, која има улогу царинског органа
обезбеђења.
(3) Изглед захтева може се прилагодити потребама принципала, уколико измене захтева
омогућавају уношење потребних података како би се утврдило да ли су испуњени услови за
добијање одобрења за употребу заједничког обезбеђења и за израчунавање могућег умањења
дела референтног износа.
(4) Када је принципалу одобрена употреба заједничког обезбеђења, он може да подноси транзитне
декларације до висине референтног износа који је одредио царински орган обезбеђења,:
a) У случају националног транзитног поступка у било којој полазној царинарници у
Србији,
б) У случају заједничког транзитног поступка у било којој полазној царинарници у свим
земљама у којима су важећи гаранција и одобрење. У овлашћењу државе чланице EУ
као једна група и/или одређене уговорене стране у оквиру Конвенције о заједничком
транзитном поступку (CH, NO, IS, MK или TR) и Андора и Сан Марино, могу увек да
се искључе у смислу територијалног ограничења.
(5) Принципали који не испуњавају све услове за употребу заједничког обезбеђења, обавезни су да
уз транзитну декларацију поднесу појединачно обезбеђење.
(6) Пошто се одобрење за коришћење заједничког обезбеђења сматра поједностављењем, царински
орган у складу са чланом 426. Уредбе издаје одобрење или одбија захтев, најкасније три месеца
од дана подношења захтева.

5.1. Услови који морају бити испуњени да би се добило овлашћење за коришћење
заједничког обезбеђења
(1) Услови који принципал мора да испуни да би добио одобрење за заједничко обезбеђење зависе
од тога да ли је у питању транспорт робе високог ризика од преваре или не.
(2) У случајевима када принципал врши транспорт и робе високог ризика од преваре и неосетљиве
робе, а испуњава услове за употребу заједничког обезбеђења само за неосетљиву робу, издаје му
се одобрење само за неосетљиву робу.
(3) Принципал који транспортује обе врсте робе има две могућности. Прва могућност је да има два
одвојена обезбеђења (једно за робу високог ризика од преваре а једно за неосетљиву робу ), а
друга могућност је да има само једно обезбеђење које ће користити за транспорт обе врсте робе.
У другом случају принципал приликом подношења захтева наводи, да ће заједничко обезбеђење
користити за обе врсте робе и да је у том смислу неопходно да се утврди до ког процента је
могуће умањење референтног износа, као и да је неопходно да се за сваку врсту робе утврди
испуњеност неопходних услова, без обзира да ли је у питању роба високог ризика од преваре
или не.
(4) У првом случају гарантна царинарница издаје два одобрења (једно за робу високог ризика од
преваре робу и друго за неосетљиву робу). За свако одобрење мора се навести референтни износ
и износ обезбеђења и принципал добија уверење за робу високог ризика од преваре и уверење
неосетљиву робу.
(5) У другом случају царински орган обезбеђења издаје једно одобрење са референтним и
гарантним износом. Принципалу се издаје једно уверење које важи за обе врсте робе у складу са
чланом 432. Уредбе.
5.1.1. Принципал транспортује само неосетљиву робу
Принципал који транспортује само неосетљиву робу мора да испуни следећа три услова како би
добио одобрење за употребу заједничког обезбеђења у складу са чланом 431. став 3. Уредбе у
националном транзиту или члана 53. параграф 2., Додатка 1. Конвенције у заједничком транзиту.
Први услов: да има седиште у Републици Србији. Лицима која имају седиште у нашој земљи у
складу са чланом 424. Уредбе сматрају се:
a) Физичко лице је: свако лице које има стално пребивалиште у нашој земљи
б) Правно лице је свако лице које има регистровану канцеларију, централу, или сталну
пословну јединицу у нашој земљи.
Други услов: редовно користи транзитне поступке или за које царински орган располаже
сазнањима да могу испунити обавезе утврђене одобрењем:
a) Принципал који недељно поднесе једну транзитну декларацију, сматра се као неко ко
редовно користи транзитни поступак (најмање 52 транзитне декларације у току
године).
б) Уколико то није случај, узима се у обзир да ли подносилац захтева испуњава своје
обавезе у односу на друге царинске поступке, као и да ли редовно измирује своје
обавезе у погледу царинских и пореских прописа,.
в) За нове компаније разматраће се предвиђени број поднетих транзитних декларација.

Трећи услов: није учинио озбиљан прекршај царинских и пореских прописа или није учестало
вршио повреду тих прописа. Царински орган обезбеђења ће употребити податке из евиденције
царинских прекршаја
А) Озбиљна повреда царинских прописа значи:
Свако чињење прекршаја из чл. 292., 293. и 294. Царинског закона, који су
санкционисани новчаном казном у износу од 300.000,00 РСД и више;
Свако чињење прекршаја из чл. 292., 293. и 294. Царинског закона у којима је спајањем
прекршајних поступака изречена новчана казна у износу од 500.000,00 РСД и више.

Б) Поновљена повреда царинских прописа значи да је:
издато 3 и више прекршајних налога у претходних 12 месеци.
повреда одредбе члана 260. Царинског закона за 10 и већи број плаћања, након доспећа
царинског дуга у једној календарској години.
5.1.2. Превоз робе високог ризика од преваре
(1) Поред претходно наведених услова, принципал који транспортује робу високог ризика од
преваре или транспортује и осетљиву и неосетљиву робу, а хоће да користи једно заједничко
обезбеђење за обе врсте робе, мора да испуни и додатне услове који су наведени у прилогу 32
Уредбе, у случају националног транзитног поступка или у Анексу 3 Додатак 1 Конвенције о
заједничком транзитном поступку.
(2) Принципал може да добије одобрење за употребу заједничког обезбеђења за осетљиву робу
само ако докаже да редовно превози такву робу или да ће такву робу редовно превозити.
(3) Први додатни услов : да је финансијски солвентан. Процену финансијске солвентност у складу са
чланом 432. Уредбе у националном транзиту или чланом 54, параграф 1 додатак 1 Конвенције о
заједничком транзитном поступку у заједничком транзиту, врши надлежни царински орган на основу
финансијске анализе главног обвезника. Принципал је дужан да достави копију најновијих
годишњих финансијских извештаја и других докумената надлежном царинском органу. Такође,
царински орган ће тражити додатне податке и документа које морају да доставе у року од 5 радних
дана.
(4) Други додатни услов: довољно искуства у транзитном поступку. Подносилац захтева мора
правилно употребљавати транзитни поступак најмање 6 месеци пре подношења захтева.
Новоосновани привредни субјект који у претходном периоду није обављао транзитне поступке,
али је обављао пословне активности привредног субјекта који је у периоду од 6 месеци деловао
као принципал у транзитним поступцима, сматраће се да испуњава овај услов.
(5) Довољно искуства у транзитном поступку подразумева да је подносилац захтева у својству
главног обвезника окончао транзитне поступке на прописан начин, односно да исти нису
прекидани ради наплате царинског дуга. Принципал неће испунити наведени услов уколико се
приликом спровођења транзитног поступка учестало утврде неправилности које могу довести
да се транзитни поступак не заврши и не оконча на прописан начин. То међутим не значи да
принципал који има оправдане разлоге за плаћања царинског дуга аутоматски буде одбијен.
(6) У циљу контроле овог услова, царински орган обезбеђења ће тражити од полазне царинарнице,
где подносилац захтева уобичајено спроводи своје пословне и царинске активности све
неопходне податке. (нпр. принципал испуњава или не испуњава редовно своје обавезе у вези са

царинским поступцима, начин испуњавања формалности у вези са царинским декларацијама).
Полазна царинарница захтеване податке доставља гарантној царинарници у року од 5 радних
дана.
(7) У свим случајевима у којима је настао царински дуг на основу неокончаних транзитних
декларација поднетих од стране принципала коме је издато одобрење за употребу заједничког
обезбеђења, на основу члана 484. Уредбе у националном транзиту или члана 119. додатак 1.
Конвенције у заједничком транзиту, биће посебно обавештен. Царинарница која је, у оквиру
транзитног поступка, овлашћена за наплату насталог царинског дуга, проследиће царинском
органу обезбеђења обавештење о истом и на тај начин је царински орган обезбеђења обавештен
о случајевима у којима принципал није испунио своје обавезе.
(8) Трећи додатни услов: да има висок ниво сарадње са царинским органима или управља
превозом
(9) Под високим нивоом сарадње подразумева се да је принципал у управљању својим транзитним
поступцима преузео мере које олакшавају царинским органима обављање провера и заштиту
интереса. Ове мере могу да обухвате следеће:
a) попуњавање транзитних декларација коришћењем поузданог електронског система
(комерцијална НЦТС апликација или НЦТС веб апликација обезбеђена од стране
Управе царина) и методе завршетка транзитних декларација.
б) уношење података у транзитне декларације које нису обавезујући, а посебно унос
тарифне ознаке (рубрика 33) и царинске вредности (рубрика 44). Навођење тарифне
ознаке обавезно је само у одређеним случајевима, на пример за превоз осетљиве робе,
ако је транзитна декларација поднета истовремено или након неког другог царинског
поступка (нпр. претходна исправа у транзитној декларацији је извозна декларација).
в) стављање робе у транзитни поступак у одређеној полазној царинарници. У овом случају
у уверењу заједничког обезбеђења издате принципалу, у рубрику 8 уноси се назив и
шифра те полазне царинарнице. (види тачку Г у даљем тексту „Уверење заједничког
обезбеђења“).
г) у случају неокончања транзитног поступка достави све потребне податке и документа
за покретање поступка провере завршетка транзитног поступка .
д) води евиденцију о резервисању заједничког обезбеђења тако да царинском органу
обезбеђења омогућава контролу референтног износа, односно да ли је тај износ
довољан за обезбеђење транзитног поступка.
(10) Управљати превозом подразумева :
a) да принципал сам обавља превоз;
б) да користи поузданог превозника који испуњава високе сигурносне стандарде и са
којим има дугогодишње уговорне односе ( нпр. подношењем ИСО сертификата);
в) праћење превоза преко сателитских веза (принципал или његов превозник користи ГПС
систем за праћење);
г) превоз робе у конвоју уз пратњу обезбеђења;
д) роба се транспортује између различитих огранака привредног субјекта (прималац и
пошиљалац су делови једног истог привредног субјекта).
(11) Оба услова не морају кумулативно бити испуњена како би се испунили захтеви за одобрење
за употребу заједничког обезбеђења за транзит осетљиве робе.

5.2. Одређивање референтног износа
(1) Ако принципал испуњава наведене услове одобриће му се употреба заједничког обезбеђења или

само за осетљиву робу или за обе врсте робе ( осетљиву и неосетљиву робу), до висине
референтног износа који је обрачунао царински орган обезбеђења.
(2) У складу са чланом 430. Уредбе у случају националног транзита или чланом 52 параграф 2

додатак 1 Конвенције о заједничком транзитном поступку у случају заједничког транзита,
референтни износ једнак је износу царинског дуга који може настати за робу коју принципал
ставља у поступак транзита у периоду од 7 дана. Ако се обавља и транзит стране робе, онда ће
се применити највећа стопа царине и других дажбина које се могу применити на предметну
робу у Републици Србији. За потребе тог обрачуна, домаћа роба допремљена у складу са
Конвенцијом биће третирана као страна роба.
(3) Због тога, принципал мора да обезбеди царинском органу обезбеђења податке о роби коју је

подносилац превозио у последњих годину дана. На основу ових података царински орган
обезбеђења може израчунати просечан износ за који би принципал био одговоран у оквиру
једне недеље.
(4) Уколико се ради о новооснованом привредном друштву, царински орган обезбеђења у сарадњи

са принципалом на основу расположивих података процењује износ царине и других дажбина
који могу настати и који ће се примењивати на робу која је превезена у датом периоду.
Царински орган обезбеђења обрачунава износ царинског дуга који може настати за транзит
робе у периоду од најмање једне недеље.
(5) Код утврђивања референтног износа треба узети у обзир да ли је у питању осетљива роба или

роба која није наведена у прилогу 43 Уредбе, као и да ли принципал врши превоз само одређене
робе или се ради о разноврсној роби. За принципала који превози обе врсте робе, коначни
референтни износ биће одређен као збир могућег царинског дуга за осетљиву робу и за робу
која није осетљива.
5.2.1. Транзит неосетљиве робе
(1) Код израчунавања референтног износа прави се разлика између принципала који превозе само
одређене врсте робе од принципала који превозе велики број различитих врста робе.
(2) Принципал који превози само одређене врсте робе (нпр. овлашћени пошиљалац који превози
своју робу) мора да достави списак са подацима о свим транзитним декларацијима за
национални и заједнички транзит (број и полазна царинарница), опис и вредност робе, проценат
и укупан износ царине и других дажбина. Ако се вредност робе не може прецизно одредити,
мора се дати процењена вредност, на основу које ће се израчунати царински дуг.
(3) Ако нема ближих података о роби (нпр. тарифна ознака), морају се навести подаци о вредности
робе, стопа царина и ПДВ, а уколико ни ти подаци нису познати, претпоставља се да је износ
царинског дуга 7000 еур у динарској противвредности по једној транзитној декларацији
(одвојено за национални или поступак заједничког транзита). Царински орган обезбеђења
наведени износ може повећа или смањи, уколико се из неких других чињеница може
закључити да овај износ није реалан (нпр. роба са малом или великом вредношћу, мали пакети
од курирских компанија и сл.).
(4) У овом случају износ царинског дуга утврђује се на основу недељног просека броја транзитних
декларација помножен са износом од 7000 еур у динарској противвредности (одвојено за
национални или поступак заједничког транзита) или је износ царинског дуга утврђен од стране
царинског органа обезбеђења.

(5) Ако принципал не достави никакве податке, он може бити одбијен за добијање одобрења за
употребу заједничког обезбеђења. Референтни износ ће бити израчунат на бази података
добијених од главног обвезника и верификованих од стране царинског органа обезбеђења.
(6) За утврђивање референтног износа узимају се вредности за сваку врсту робе у транзитном
поступку за претходну годину и деле се са 52. За овако израчунату вредност, износ царинског
дуга се обрачунава на 100 посто вредности. Добијени резултат представља референтни износ за
заједничко обезбеђење (одвојено за национални или поступак заједничког транзита) Пример:
вредност робе превезене у последњих годину дана:
o * роба типа A:
o * роба типа B:

520.000 РСД;
1.040.000 РСД;

вредност робе превезене за недељу дана :
o * роба типа A:
o * роба типа B:

520.000 : 52 = 10.000 РСД;
1.040.000 : 52 = 20.000 РСД;

Износ царинског дуга (фиктивне стопе):
o роба типа A:
- Увозне дажбине: 10% = 1.000 РСД;
- ПДВ: 20%
= 2.000 РСД
o роба типа B:
- Увозне дажбине: 12% = 2.400 РСД;
- ПДВ: 20%
= 4.000 РСД
референтни износ ће бити 9.400 РСД (= 1.000 + 2.000 + 2.400 + 4.000).
(7) Принципал који превози разноврсну робу (нпр. царински агент који не може да прикупи
податке о свим робама које је он превозио мора да, посебно за национални и посебно за
заједнички транзит обезбеди листу са следећим подацима:
a) укупан број транзитних декларација за претходну годину.
б) укупна вредност (евентуално процењена вредност) робе превезене у оквиру транзитног
поступка за претходну годину.
в) роба која се најчешће превози (минимално 5 врста ) превезена у претходној години у
оквиру транзитног поступка. Одређивање главних врста роба биће засновано на
висини царине и ПДВ за различите количине и врсте робе које су превезене у
претходној години. За сваку врсту робе морају бити наведени укупна вредност робе
превезене у току претходне године, проценат и укупан износ царинског дуга.
г) роба са највећом стопом ПДВ (минимум 5) према царинским и пореским стопама
превезена у претходној години у оквиру транзитног поступка у коме се подносилац
захтева појављује као принципал. За сваку врсту робе морају бити наведени укупна
вредност робе превезене у току претходне године , проценат и укупан износ царине и
ПДВ.

(8) Ако привредни субјект са великим прометом робе не могу да обезбеде тражене податке,
царински орган обезбеђења у сарадњи са привредним субјектом, утврђује референтни износ на
основу расположивих података.
(9) У случајевима када не постоје подаци о врсти робе и подаци о највећим стопама царине и ПДВ
за најзаступљенију врсту робе, царински дуг се утврђује на износ од 7000 еур у динарској
противвредности по транзитној декларацији. Царински орган обезбеђења може прилагодити
износ од 7000 еур стварном стању (нпр. роба са малом или великом вредношћу, експресне
пошиљке...)
(10) Ако принципал не достави тражене податке, царински орган обезбеђења може одбити поднети
захтев за употребу заједничког обезбеђења.
(11) Референтни износ се утврђује на основу података добијених од принципала и потврђених од
царинског органа обезбеђења.
(12) За овај обрачун на основу утврђених вредности за сваку врсту робе, превезене у претходној
години, подељене са 52 обрачунава се царина и ПДВ на основу просечне стопе царине и ПДВ
на најзаступљенијим врстама робе и на роби за коју је највећа стопа ПДВ. Добијени резултат
представља референтни износ за заједничко обезбеђење (одвојено за национални или поступак
заједничког транзита) Пример:
Укупна вредност робе превезене у претходној години: РСД 325.000.000;
пет главних врста робе и порези у игри:
o роба типа A: РСД 25.000.000; I.D. 10% - ПДВ 20%;
o роба типа B: РСД 80.000.000; I.D. 12% - ПДВ 20%;
o роба типа C: РСД 50.000.000; I.D. 3% - ПДВ 10%;
o роба типа D: РСД 40.000.000; I.D. 10% - ПДВ 20%;
o роба типа E: РСД 30.000.000; I.D. 5% - ПДВ 10%.
пет врста највише опорезоване робе (фиктивне стопе)
o роба типа F: РСД 80.000.000; I.D. 12% - ПДВ 20%;
o роба типа G: РСД 5.000.000; I.D. 25% - ПДВ 20%;
o роба типа H: РСД 3.000.000; I.D. 18% - ПДВ 20%;
o роба типа I: РСД 2.000.000; I.D. 22% - ПДВ 20%;
o роба типа J: РСД 1.000.000; I.D. 18% - ПДВ 20%.
просечна стопа царине и ПДВ за обе категорије је:
o Основне врсте добара:
I.D.

10 + 12 + 3 + 10 + 5 = 8 %
5

ПДВ 20 + 20 + 20 + 10 + 10 = 16 %
5
o Највише опорезоване врсте робе:
I.D.

12 + 25 + 18 + 22 + 18 = 19 %

5
ПДВ = 20 %
Да би се израчунале гаранцијске стопе које треба узети у обзир стопе су:
o Стопа царине :

8 + 19 = 13,5%
2

o За ПДВ:

16 + 20 = 18%
2

референтни износ ће се одредити на следећи начин:
o вредност робе превезене у току једне недеље:
325.000.000 : 52 = 6.250.000 РСД
o Износ царине :
6.250.000 x 13,5% = 843.750 РСД;
o Износ ПДВ-а :
(6.250.000 + 843.750) x 18% = 1.276.875 РСД
o Заокружени референтни износ ће бити:
2.000.000 РСД (=1.276.875 + 843.750 = 2.128.650)
(13) Када је количина робе са највећом стопом ПДВ занемарљива у односу на укупну количину
робе која је превезена у претходној години исте могу бити изостављене из обрачуна за
утврђивање референтног износа
5.2.2. Транзит осетљиве робе
(1) За превоз осетљиве робе тарифна ознака робе мора бити наведена у транзитној декларацији и
принципал је у обавези да достави све неопходне податке за утврђивање референтног износа.
(2) Доставља се листа са следећим подацима :
a)
б)
в)
г)

број поднетих транзитних декларација у току претходне године;
тарифна ознака робе;
вредност и количина робе за сваку тарифну ознаку;
стопа и укупан износ царине и ПДВ.

(3) Ако принципал не достави наведене податке, царински орган обезбеђења може одбити захтев за
употребу заједничког обезбеђења. Референтни износ ће бити утврђен на основу података
добијених од главног обвезника и верификованих од стране царинског органа обезбеђења.
(4) Обрачун царине и ПДВ за осетљиву робе дели се са 52. Пример:
a) етил алкохол (тарифни број 2207 10):
Укупан царински дуг током последње године: 40.000.000 РСД;
б) алкохолна пића (тарифни број 2208 20 till 2208 70):
Укупан царински дуг током последње године: 200.000.000 РСД
в) цигарете (тарифни број 2402 20):
Укупан царински дуг током последње године: 800.000.000 РСД;
Укупан царински дуг у току последње године: 1.040.000.000 РСД
Просечан царински дуг у току једне недеље: 1.040.000.000 : 52 = 20.000.000 РСД

Референтни износ за овог главног обвезника ће бити 20.000.000 РСД.
(5) Ради провере података које је доставио принципал, царински орган обезбеђења доставиће упит
Сектору за информационе и комуникационе технологије-Одељењу за пројектовање,
програмирање и статистику Управе царина. Рок за давање одговора је 10 дана.
(6) Када су у питању декларације обрађене у НЦТС, царински орган обезбеђења може у систему
ГМС да изврши увид у списак свих транзитних декларација за одређени период ( за национални
и за заједнички транзит) за које је принципал користио заједничко обезбеђење. Исти подаци
биће доступни и за све транзитне декларације у којима принципал има ослобођење од полагања
обезбеђења (за национални и за заједнички транзит), као и за транзитне декларације за које је
коришћено појединачно обезбеђење за вишеструку употребу (за заједнички транзит).
(7) Такође, Сектор за информационе и комуникационе технологије - Одељење за пројектовање,
програмирање и статистику, доставља царинском органу обезбеђења списак са следећим
подацима:
a)
б)
в)
г)
д)
ђ)

датум и број транзитне декларације (МРН);
полазна царинарница;
тарифна ознака (када је унета у декларацију);
вредност робе (када је унета у декларацију);
процењен износ дажбина за транзитну декларацију;
обезбеђење, датум раздужења обезбеђења коришћене за транзитну декларацију

(8) Овај списак садржи само електронске декларације за које је примљена одговарајућа порука од
принципала. Декларације које су обрађене у резервном поступку доставља накнадно
принципал. Овај списак је потребан царинским органима ради провере података добијених од
принципала.
(9) Након приступања Конвенцији о заједничком транзитном поступку, царински орган обезбеђења
ће имати податке о транзитним декларацијама које су поднете у полазним царинарницама
других земаља уговорних страна Конвенције.

5.3. ОДРЕЂИВАЊЕ ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА
5.3.1. Опште правило (гарантни износ је једнак 100% референтном износу)
(1) Принципал који испуњава услове за коришћење заједничког обезбеђења, мора да достави
царинском органу обезбеђења гарантну исправу за заједничко обезбеђење (за национални или
заједнички транзит) који покрива 100% референтног износа.
(2) Принципалу који испуњава додатне услове може бити дозвољен смањени гарантни износ (50 %
или 30%). Услови су различити у зависности да ли је у питању осетљива или неосетљива роба,
као и од процентна умањења гарантног износа. Што је проценат референтног износа мањи,
принципал мора да испуни додатне услове.
(3) Уколико принципал превози и осетљиву и неосетљиву робу по једном одобрењу, услови које
треба испунити за процентуално смањење гарантног износа код осетљиве робе, примењиваће се
и код неосетљиве робе. У том случају референтни износ на који се примењује умањење једнак
је укупном референтном износу и за неосетљиву и осетљиву робу.

5.3.2. Смањење гарантованог износа за неосетљиву робу
5.3.2.1.

Смањење гарантованог износа на 50 % референтног износа за
неосетљиву робу

(1) Принципал, поред услова за добијање одобрења за употребу заједничког обезбеђења за
неосетљиву робу у транзиту (за национални или заједнички транзит), мора испунити и додатне
услове, како би му се одобрило умањење гарантног износа, тако да исти покрије 50 % од
референтног износа заједничког обезбеђења.
(2) У складу са Прилогом 32 Уредбе у националном транзиту или у складу са Анексом 3 Додатка 1
Конвенције у заједничком транзиту додатни услови за смањење гарантованог износа на 50% су
да је принципал финансијски солвентан и да има најмање 6 месеци искуства у коришћењу
поступка транзита.
5.3.2.2. Смањење гарантованог износа на 30 % референтног износа за неосетљиву
робу
(1) Такође, принципалу се може одобрити смањење гарантованог износа на 30% уколико
испуњава следеће услове: услове за покривање 50 % референтног износа, најмање годину дана
искуства у коришћењу транзитног поступка и да постиже висок ниво сарадње са царинским
органима.
2) Висок ниво сарадње са царинским органима објашњен је у делу 5.1.2 овог објашњења.
5.4. Смањење гарантованог износа за осетљиву робу
5.4.1. Смањење гарантованог износа на 50 % референтног износа за осетљиву робу
(1) Принципал, поред услова за добијање одобрења за употребу заједничког обезбеђења за
осетљиву робу, мора испунити додатне услове да би му се одобрило смањење гарантованог
износа, тако да исти покрије 50 % од референтног износа заједничког обезбеђења.
(2) Ови додатни услови су да има годину дана искуства у коришћењу поступка транзита, да
контролише своја транзитна кретања и да је достигао висок ниво сарадње са царинским
органима, у складу са Прилогом 32 Уредбе у националном транзиту или у складу са Анексом
3 Додатка 1 Конвенције у заједничком транзиту.
5.4.2. Смањење гарантованог износа на 30 % референтног износа за осетљиву робу
(1) Такође, принципал који би желео да добије додатно смањење на 30 % референтног износа мора
да испуњава услове за смањење гарантног износа на 50 % референтног износа, као и то да има 2
године искуства у коришћењу поступка транзита, у складу са напред наведеним прилозима
Уредбе или Конвенције.
(2) Поред тога, он мора да докаже да је финансијски солвентан, односно да може да плати део износа

који није покривен од стране гаранта - референтни износ везан за осетљиву робу, у складу са
Прилогом 32 Уредбе у националном или са Анексом 3 Додатка 1 Конвенције у заједничком
транзиту.

5.5. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УСЛОВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ/СМАЊЕЊЕ
ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА
A.

НЕОСЕТЉИВА РОБА
Проценат референтног износа обезбеђење 100% 50% 30%
Критеријуми
Основан у Републици Србији
X
X
X
Редовна употреба транзитног поступка
X
X
X
Нема озбиљне или поновљене прекршаје
X
X
X
Финансијска солвентност
X
X
X
X
Довољно искуства (број година)
0.5
1
Висок ниво сарадње
X

Б. ОСЕТЉИВА РОБА
Проценат референтног износа обезбеђење 100% 50% 30%
Критеријуми
Основан у Републици Србији
X
X
X
Редовна употреба транзитног поступка
X
X
X
Нема озбиљне или поновљене прекршаје
X
X
X
Финансијска солвентност
X
X
X
X
X
Довољно искуства (број година)
0,5
1
2
x
Висок ниво сарадње
X
X
или
x
Контрола сопственог транспорта
X
X
Довољно финансијских средстава
X
5.6. ПРИМЕРИ ОБРАЧУНА ПРОЦЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
А) Принципал се бави превозом неосетљиве робе
Врста робе

Царински дуг у Референтни % смањење
Износ на
току 1 недеље
износ
гаранцији
Намештај
10.000 РСД
Машине
8.000 РСД
Алат
5.000 РСД
Боја
9.000 РСД
Укупно
32.000 РСД
32.000*
50%
16.000
(*) Референтни износ који се наводи на гарантној исправи и уверењу TC31
Б) Принципал који превози много различитих врста робе (и осетљиве и не осетљиве) и који
је тражио једно одобрење за оба типа робе

Неосетљива роба

Царински Референтни
%
Износ на
дуг у току 1
износ
смањење гаранцији
недеље

Референтни износ се обрачунава на
основу најважнијих и највише
100.000 РСД 100.000
50%
50.000
опорезованих врста робе
Осетљива роба
Цигарете
225.000 РСД
Месо
125.000 РСД
Алкохол
50.000 РСД
Укупно осетљивих добара 400.000 РСД 400.000
50%
200.000
Укупно (осетљива и неосетљива
500.000 РСД 500000*
50% 250.000
роба)
(*)Референтни износ који се наводи на гарантној исправи и уверењу TC31
В) Принципал који превози различите врсте робе (и осетљиве и неосетљиве) и који је поднео
захтев за употребу заједничког обезбеђења посебно за осетљиву робу и посебно за
неосетљиву робу
Царински Референтни
%
Износ на
дуг у току 1
износ
смањење гаранцији
недеље

Неосетљива роба
Референтни износ се обрачунава на
основу најважнијих и највише
100.000 РСД 100.000**
30%
30.000
опорезованих врста робе
Осетљива роба
Цигарете
225.000 РСД
Месо
125.000 РСД
Алкохол
50.000 РСД
400.000 РСД 400.000***
50%
200.000
Укупно осетљива добра
(**) Референтни износ који се наводи на гарантној исправи и уверењу TC31за не
осетљиву робу
(***) Референтни износ који се наводи на гарантној исправи
5.7. ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОД СТРАНЕ ЦАРИНСКОГ
ОРГАНА ОБЕЗБЕЂЕЊА
5.7.1. Одобрење
(1) Након разматрања релевантих услова, обрачуна или провере референтног износа и висине
референтног износа који би требало да буде покривен гарантним износом,царински орган
обезбеђења ће донети одлуку којом принципалу одобрава употребу заједничког обезбеђења и
гаранта.
(2) Образац овог одобрења дат је у Прилогу 7.4.
(3) Одобрења се евидентирају у Систему за управљање гаранцијама и додељује им се гарантни
референтни број (ГРН)
(4) Гарантни референтни број има следећу структуру:
o
o
o
o
o

Последње две цифре године издавања (пример „14“),
ISO-3166 алфа 2 шифра земље (пример RS),
Шифра царинског органа обезбеђења 6 цифара (видети Прилог 8 Правилника),
Шифра обезбеђење N1"– врсте шифара обезбеђења,
Редни број - Број који се састоји од 4 цифре дате од стране царинског органа
обезбеђења

o Контролну цифру даје модул „Обезбеђење ГМС“
(5) Примери:
А) Одобрење за заједничко обезбеђење дато од стране царинског органа обезбеђења
14
RS
011002
N1
0001
0
Година
шифра
Шифра
Контролни
земља
број
издавања
царинарнице обезбеђење
број
Б) Одобрење за појединачну гаранцију за једну транзитну операцију дато од стране полазне
царинске испоставе Хоргош која за овај тип обезбеђења има улогу царинског органа
обезбеђења:
14
RS
025011
C2
0012
1
Година
шифра
Шифра
Контролни
земља
број
издавања
царинарнице обезбеђење
број
(6) Овај број (14RS011002N100010 и 14RS025011C200121) је ГРН број додељен од стране система
за управљање гаранцијама у националном или заједничком поступка транзита у оквиру НЦТС-а.
(7) Наведена обезбеђења могу постати важећа након што је принципал доставио гарантну исправу
царинском органу обезбеђења.
(8) Принципал може да унесе ГРН у транзитну декларацију након што царински орган обезбеђења
региструје гаранцију у систему за управљање гаранцијама.
5.7.2. Гарантна исправа
(1) Гарантна исправа издата од стране одобреног гаранта сачињава се на обрасцу из Прилога 34
Уредбе у случају националног транзита или Анексом Ц4 Додатка 3 Конвенције у случају
заједничког транзита.
(2) У случају заједничког транзита, принципал може да изабере да његово обезбеђење не важи у
свим земљама које користе заједнички транзитни поступак. У том случају, у гарантној исправи
ће бити наведене само земље у којима обезбеђење важи. Обезбеђење мора увек да важи за све
чланице ЕУ. Искључене могу бити само неке или све ЕФТА земље (пример Норвешка) или
земље које су чланице Конвенције о заједничком транзитном поступку, а имају статус ЕФТА
земље (Турска) и тада те земље морају бити избрисане из гарантне исправе и из рубрике 7.
(3) Прихватање гарантне исправе оверава се печатом царинарнице и потписом овлашћеног
царинског службеника царинског органа обезбеђења.
(4) Када је гарантна исправа прихваћена и евидентирана у Систему за управљање гаранцијама,
царински орган обезбеђења издаје главном обвезнику уверењe о заједничком обезбеђењу и то у
броју колико захтева принципал.
5.7.3. База података за принципала
(1) Сви подаци који се односе на једног принципала, обрачун референтног износа, износ на
гарантној исправи и њихов преглед, биће архивирани у посебан досије заједно са одговарајућим
гарантним исправама.

5.7.4. Промена царинског органа обезбеђења
(1) Заједничка гаранција важи на целој територији Републике Србије. Уколико принципал промени
место свог пословања није потребно да поднесе нови захтев новом царинском органу
обезбеђења. Нова гарантна исправа се неће тражити ни када принципал царинске поступке
пребаци у царинарницу која није првобитно одређена, као и ако принципал подноси транзитне
декларације у једној полазној царинарници.
(2) У случају када принципал у складу са својим пословним активностима одлучи да користи
заједничко обезбеђење и у царинарницама које није првобитно навео, потребно је да поднесе
захтев за измену решења за употребу заједничког обезбеђења.
5.8. УВЕРЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ (TC31)
(1) Уверење о заједничком обезбеђењу TC31 је доказ да принципал има одобрење за употребу
заједничког обезбеђења.
(2) Уверење о заједничком обезбеђењу издаје се према врсти робе која је наведена у одобрењу.
(3) Принципалу коме је одобрена употреба заједничког обезбеђења за превоз и осетљиве и
неосетљиве, издаће се уверење о заједничком обезбеђењу које важи за обе врсте робе. Aко ће
се одвојено превозити осетљива од неосетљиве робе, царински орган обезбеђења издаје посебно
уверење за осетљиву и уверење за неосетљиву робу.
(4) Царински орган обезбеђења издаје уверење у броју примерака колико је потребно принципалу,
узимајући у обзир делокруг његових пословних активности (број полазних царинарница).
Увођењем система НЦТС, надзор над поднетим обезбеђењем врши се на основу размене
електронских порука између царинског органа обезбеђења и полазне царинарнице, тако да није
обавезно прилагање уверења уз транзитну декларацију. Уверење се користи само у случају
резервног поступка. Образац уверења TC31 се налази у Прилогу 35 Уредбе за национални
транзит или у Анексу Ц5 Додатка 3 Конвенције о заједничком транзитном поступку за
заједнички транзит.
(5) Царински орган обезбеђења на уверењу о заједничком обезбеђењу TC31 уноси гарантни
референтни број према растућем низу почевши од 1. Тај број се уноси у рубрику 2 сваког
примерка уверења TC31 .
(6) Пример: 3 примерка уверења имаће број GRN + 0000003 (пример „14RS011002N100010 000
000 3“)
(7) Уверење TC31 се попуњава на следећи начин:
a) Уверење заједничког обезбеђења може бити издато на рок не дужи од 2 године,
тако да царински орган обезбеђења мора уписати датум истека рока важности у
рубрику 1.
Пример: у колико је перод важења 2 године, датум истека уверења TC 31 који је
издат 01.12.2014 биће 01.12.2016.
б) У рубрика 3 царински орган обезбеђења уноси ПИБ заједно са именом и адресом
главног обвезника
в) У рубрику 6 царински орган обезбеђења уноси референтни износ и шифру валуте
у складу са стандардом (ISO 4217). За обезбеђење издате у Р. Србији референтни
износ је у динарима РСД.
г) У рубрику 7 уноси се име ЕФТА земље, земље потписнице Конвенције о
Заједничком транзиту , Сан Марино или Андора за које у складу са уговором о
гаранцији (гарантном исправом) уверење није важеће и мора бити избрисан. Сан

Марино и Андора морају бити избрисани ако је уверење издат у Србији.
Подразумева се да гаранција мора важити у свим земљама чланицама ЕУ.
д) Када је главном обвезнику издато одобрење за заједничко обезбеђење само за не
осетљиву робу,или за обе врсте роба али је изабрао две врсте робе у складу са
њиховим критеријумима, уверење заједничког обезбеђења TC31 издато за не
осетљиву робу мора бити обележено у пољу 8 са: “ограничена важност”
ђ) Ако принципал подноси транзитне декларације само у једној полазној царинарници,
шифра и име ове царинарнице морају бити унети у рубрику 8 овог уверења TC31.
(8) Када је уверење TC31 издато од стране царинског органа обезбеђења, не могу се додавати
подаци у рубрикамаод 1 до 8.
(9) На задњој страни уверења, принципал може да овластити особу да, у његово име пријави
транзитну декларацијe, за коју принципал остаје одговоран. Принципал уноси име, презиме и
потписа особе/представника и то мора бити потписано од стране принципала у време издавања
уверења или у било ком тренутку важења уверења. Свако лице које је наведено на полеђини
уверења поднетог у полазној царинарници, сматраће се као заступник принципала.
(10) У НЦТС-а поменути заступници могу да шаљу само поруке електронске транзитне
декларације, након што су добили гарантни приступну шифру (за конкретни гарантни
референтни број)
(11) Одобрења за коришћење заједничког обезбеђења која нису опозвана или укинута, а сви
услови и критеријуми су и даље испуњени, на захтев принципала царински орган обезбеђења
може продужити важност уверења ТЦ31 само једном у периоду који није дужи од 2 године. У
том случају подаци се уносе у рубрику 9 уверења и царински орган обезбеђења у ГМС
региструје продужење.
(12) Када је одобрење издато на рок краћи од две године, важност уверења TC31 ће бити
ограничена на тај рок.
(13) Уколико истиче важење уверења TC31 (укључујући могућност продужења), а одобрење је
још увек на снази, царински орган обезбеђења ће на захтев главног обвезника издати ново
уверење. Уверења TC31 која нису важећа принципали мора вратити царинском органу
обезбеђења.
(14) У ГМС царински орган обезбеђења води евиденцију издатих уверења TC31(датум издавања,
број копија, датум важења и продужење истог).
5.9. ПРЕИСПИТИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНОГ ИЗНОСА И ГАРАНТНОГ ИЗНОСА
(1) Референтни износ ће бити прилагођен у зависности од пословања принципала. Преиспитивање
референтног износа ће утицати на гарантни износ, односно износ за који је потребно поднети
гарантну исправу.
(2) Ако царински орган обезбеђења утврди да су се пословне активности принципала који се
односе на транзит повећале, царински орган обезбеђења по службеној дужности преиспитује
висину референтног износа.
(3) У складу са чланом 430. Уредбе принципал је дужан да обезбеди да коришћени износи не
прелазе висину референтног износа, рачунајући при томе износ царинског дуга за робу
стављену у поступке који нису окончани. Принципал је дужан да обавести гарантну
царинарницу ако је утврђени референтни износ испод потребног минимума да покрије његове
активности у транзитном поступку.

(4) Царински орган обезбеђења је у обавези да најмање једном годишње преиспитује висину
референтног износа укључујући финансијску анализу гаранта (у свим случајевима) и главног
обвезника ( у случају смањења гарантованог износа на 50% или на 30% референтног износа).
Имајући у виду неопходне анализе царински орган обезбеђења ће тражити од принципала да
достави податке као што је описано у делу 5.2.1.

5.10.

ПРОВЕРА ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

(1) До провере одобрења за коришћење заједничког обезбеђења може доћи због:
5.10.1. Проширења за осетљиву робу
(1) Принципал који превози само неосетљиву робу и коме је за ту робу одобрено коришћење

заједничког обезбеђења, може тражити измену одобрења у смислу да се му се одобри и превоз
осетљиве робе.
(2) У овом случају потребно је израчунати референтни износ, узимајући у обзир осетљиву робу и

број транзитних кретања.
(3) Такође, потребно је повећати и гарантни износ у односу на проценат референтног износа који

би био покривен обезбеђењем. То је могуће уколико се царинском органу обезбеђења достави
нова гарантна исправа која садржи нови гарантни и нови референтни износ.
(4) Уколико се одобрење мења тако да обухвата и осетљиву робу, уверења заједничког

обезбеђења која су издата за неосетљиву робу морају бити замењена уверењима која важе за
обе врсте роба. Рубрика 8 уверења ће садржати напомену „ЛИМИТИРАНА ВАЖНОСТ“
5.10.2. Искључења осетљиве робе
(1) Када принципал са одобрењем за коришћење заједничког обезбеђења за обе врсте роба одлучи

да превози само неосетљиву робу, неопходно је преиспитати гарантни и референтни износ.
(2) У том смислу прерачунавање референтног износа доводи до прилагођавања гарантног износа

и то кроз нову гарантну исправу која ће садржати нови гарантни и нови референтни износ
представљен царинском органу обезбеђења.
(3) Такође, и уверење заједничког обезбеђења мора бити замењен уверењем које ће важити само

за неосетљиву робу.
5.10.3. Проширења или ограничења земаља у којима се заједничко обезбеђење за
процедуру заједничког транзита може користити.
(1) Принципал чије је одобрење за коришћење заједничког обезбеђења за заједнички транзитни

поступак ограничено за коришћење у неким државама, може тражити да се додају искључене
или нове државе у његовом одобрењу. У том случају је неопходно у нову гарантну исправу
унети државе и контакт адресе за услуге у овим државама или са изјавом гаранта да ће унети
неопходне измене у претходну гарантну исправу.
(2) Наведене измене морају бити унете и у уверењу заједничког обезбеђења TC31, односно мора

се заменити новим уверењем.

5.10.4. Промена процента референтног износа за који мора да се обезбеди гарантна
исправа
(1)Принципал може да затражи да се проценат референтног износа који је покривен гаранцијом

промени, и да тражи смањење од 100% до 50% или смањење од 50% до 30%.
(2)У неким случајевима царински орган обезбеђења може утврдити да принципал не испуњава

више услове за смањење процента референтног износа који
обезбеђењем.

мора бити покривен

(3)На пример, ако принципал одлучи да поднесе транзитну декларацију у неколико полазних

царинарница, уместо у једној одређеној полазној царинарници, могуће је да услов о високом
нивоу сарадње више не испуњава, тако да том главном обвезнику уместо 30% референтног
износа, гаранцијом мора бити покривено 50% од референтног износа.
(4)У оба случаја мора се извршити измена гарантне исправе или повећањем или смањењем

гарантног износа. У том смислу, издаје се нова или допунска гарантна исправа, али се не
мора достављати ново уверење заједничког обезбеђења TC31 .
5.10.5. Промена референтног износа у складу са смањењем или повећањем активности
главног обвезника
(1)Ако су се активности главног обвезника везане за транзитни поступак значајно промениле,

референтни износ ће бити прилагођен у у складу са изменама рефернтног износа и то на тај
начин што се доставља нова или допунска гарантна исправа. (видети део 5.9).
(2)Такође, издаје се ново уверење заједничког обезбеђења TC31.

5.11.
УКИДАЊЕ(ОПОЗИВ) ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
(1) Царински орган обезбеђења мора опозвати коришћење употребе заједничког обезбеђења у
следећим случајевима:
5.11.1. Неиспуњавање услова за одобрење за коришћење заједничког обезбеђења
(1) У делу 5.1 дати су услови које треба принципал да испуни како би му се одобрила употреба

заједничког обезбеђења за неосетљиву и/или осетљиву робу.
(2)Када се утврди да један од тих услова није више испуњен, одобрење се укида.
(3)Пошто за коришћење заједничког обезбеђења за осетљиву робу треба испунити више захтева

од оних који се траже за неосетљиву робу, може се десити да се само укида одобрење за
осетљиву робу.
(4)На пример, ако принципал више не испуњава услов „висок ниво сарадње“ или „контрола над

својим превозом“ одобрење ће се ограничити само на неосетљиву робу.
(5)Одобрење за коришћење заједничког обезбеђења укида се : уколико предузеће престане са

радом у Републици Србији или када принципал прекрши прописе или када није више
довољно солвентан за плаћање могућег царинског дуга ( важност његова финансијска
анализа је истекла или финансијска средства нису на задовољавајућем нивоу), или када
гарант није више солвентан за плаћање могућег царинског дуга, без обзира коју робу
принципал превози.

5.11.2. Престанак важења гарантне исправе
(1) Престанак важења гарантне исправе може бити инициран од стране гаранта или гарантне
царинарнице. Престанак важења ступа на снагу 16- тог дана од дана обавештавања друге
стране. Престанак важења гарантне исправе не ослобађа гаранта обавезе за плаћање износа
везаног за транзитна кретања која су под његовом обавезом почела пре датума престанка
гарантне исправе, чак и ако се захтева касније његово плаћање.
5.11.3. Смањење солвентности обезбеђења
(1) Када је смањена финансијска солвентност гаранта, царински орган обезбеђења ће од
принципала тражити да обезбеди нову гарантну исправу другог гаранта, а одобрење за
поједностављени поступак које је дато принципалу, као и одобрење за гаранта, биће одмах
укинуто.
5.11.4. Недовољна гарантна исправа
(1) Недовољна гарантна исправа подразумева, између осталог, да због проширења активности
принципала гарантни и референтни износ су недовољни за покриће нових активности. У том
случају царински орган обезбеђења захтева повећање обезбеђење. Уколико повећање
обезбеђење није урађено у предвиђеном року, одобрење за поједностављени поступак
принципалу као и одобрење за гаранта биће одмах укинуто.
5.11.5. Одбијање плаћања од стране гаранта
(1) Када гарант одбије да испуни обавезе прописане гарантном исправом, он се не може више
сматрати поузданим и одобрење за гаранта ће бити укинуто одмах (члан 234. Царинског
закона) од стране царинског органа обезбеђења ( на пример, гарант одбија да плати настали
царински дуг, а царински орган је недвосмислено утврдио да је царински дуг настао, да су
испуњене све обавезе од стране царинског органа, као и да је обавештење о настанку дуга
као и решење за наплату дуга послато у прописаном року).
5.12.
ВРАЋАЊЕ УВЕРЕЊА ЗБОГ ИЗМЕНЕ ИЛИ УКИДАЊА ОДОБРЕЊА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ У СЛУЧАЈУ КРАЂЕ, ГУБИТКА
ИЛИ ФАЛСИФИКАТА
(1) Када се због измене одобрење за коришћење заједничког обезбеђења издаје ново уверење
TC31, замењено уверење мора бити враћено царинском органу обезбеђења.
(2) Такође, и у случају укидања одобрења за коришћење заједничког обезбеђења, сва издата
уверења морају одмах бити враћена царинском органу обезбеђења, а уколико нису враћена,
царински оран обезбеђења ће их поништити. Уколико је уверење украдено или изгубљено
или фалсификовано, принципал о томе одмах обавештава царински орган обезбеђења.
(3) Уколико је уверење украдено, изгубљено или фалсификовано, принципал о томе одмах
обавештава царински орган обезбеђења који поништава ова уверења у ГМС и наводи разлоге
поништења.
(4) У случајевима када је царински орган обезбеђења обавештен или је сазнао да издата уверења
више не могу да се користе, датум поништавања регистује у ГМС како се више не би
користила.
(5) Преко ГМС све царинарница о укидању добијају обавештење.

(6) У случају резервног поступка, уверење TC31 који је издат у Републици Србији мора се
проверити у ГМС од стране полазне царинарнице. Ако није издат у Републици Србији,
полазна царинарница ће потврдити важење уверења TC31 путем електронског help desk-a
Републике Србије у царинском органу обезбеђења која је издала ово уверење.
(7) Коришћењем НЦТС-а и после приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком
транзитном поступку, управљање заједничким безбеђењем и ослобођење од полагања
обезбеђење, вршиће се путем размењених порука. У случају када је порука послата
царинском органу обезбеђења који није у Републици Србији и уколико тај царински орган
обезбеђења не пошаље одговор (нпр. технички проблем), полазна царинарница ће обавестити
принципала да треба да поднесе још једну гарантну исправу, пре пуштања његове транзитне
декларације у полазној царинарници у Републици Србији.
5.13.

УПОТРЕБА ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

(1) Принципал коме је одобрено да користи заједничко обезбеђење може до одређеног
референтног износа да подноси:
транзитне декларације за национални транзит у полазним царинарницама у Репблици
Србији или
транзитне декларације за заједнички транзит у полазним царинарницама у свим ЕУЕФТА земљама где је његово одобрење важеће.
(2) Ако користи заједничко обезбеђење шифра „1“ онда GRN (гарантни референтни број) мора
бити уписан у рубрика 52.(нпр „14RS011002N100010“)
(3) Уколико заједничка гаранција није важећа за Сан Марино, Андору , или неку другу државу,
принципал мора да напомене у делу „ гаранција није важећа за ............“ у рубрика 52 шифра
државе или држава. У ове сврхе следеће шифре се употребљавају: CH - Швајцарска, AD Андора, NO - Норвешка, SM – Сан Марино, IS - Исланд, МК-Македонија и TR – Турска.
(4) На основу НЦТС-а и након приступања Конвенцији о заједничком транзиту, принципал мора
да достави ове податке у електронској поруци IE015 која представља електронску транзитну
декларацију.
(5) Уверење заједничког обезбеђења TC31 подноси се у полазној царинарници заједно са
транзитном декларацијом.
(6) На основу НЦТС-а, принципал мора да достави неопходне податке о гаранцији (нпр. ГРН и
гарантну приступну шифру) у његовој електронској поруци за транзитну декларацију.
Надзор над подацима о гаранцијама између полазне царинарнице и царинског органа
обезбеђења спроводи се на основу електронских порука.
(7) Само у случају резервног поступка и када се користи заједничко обезбеђење, полазна
царинарница ће захтевати подношење уверења(видети процедуру у делу 5.8).
(8) У случају резервног поступка и када се захтева подношење уверењеа TC31, полазна
царинарница треба да провери:
a) да ли је уверење важеће;
б) да ли одобрење принципала или гаранта није укинуто или опозвано.
в) да ли обезбеђење важи за све државе укључене у транзитну операцију и према потреби
у рубрику 52 транзитне декларације шифра држава у којим обезбеђење није важеће.
г) да ли је лице наведено у рубрику 3 уверења исто лице које је и принципал у транзитној
декларацији.

д) да ли обезбеђење важи за робу са повећаним ризиком од преваре, ако је за такву робу
поднета транзитна декларација;
ђ) да ли је у рубрици 8 наведена полазна царинарница, тако да заједничко обезбеђење
може бити употребљено само у поменутој царинарници.
(9) Полазна царинарница мора такође бити сигурна да је поднета транзитна декларација
потписана од стране принципала или од стране овлашћеног лица које је наведено на
полеђини уверења.
(10)

После прихватања транзитне декларације, полазна царинарница ће вратити уверење.

(11)
Износ царине и осталих дажбина које се примењују на робу која ће бити
транспортована на основу поднете транзитне декларације, не може бити већи од
референтног износа наведеног на уверењу TC31.
(12)
У прилогу 7.5 наведено је шта треба контролисати када се захтева употреба
заједничког обезбеђења и подношење уверења TC31 заједничког обезбеђења.

5.14.

ЖАЛБА ГАРАНТУ

5.14.1. Износ за који гарант може бити одговоран
(1) Максималан износ за који гарант може бити одговора за транзитне декларације које нису

раздужене, је гарантни износ заједничког обезбеђења.
(2) То не значи да се гаранту за сваку нераздужену транзитну декларацију може наложити да

плати пун износ обезбеђења.
5.14.2. Поновљена жалба гаранту
(1) Када је гарант одговоран за плаћање више нераздужених транзитних декларација, његова
одговорност на основу клаузуле из гарантне исправе за заједничко обезбеђење је
ограничена на максимални износ.
5.14.3. Жалба гаранту од стране различитих царинских органа
(1) Исти принцип важи и уколико би се гаранту обратили два или више царинских органа
Републике Србије или царински органи две државе са захтевом за наплату. Ако је гарант
платио једном царинском органу, он нема више обавезу плаћања према другом царинском
органу, уколико је гарантни износ потпуно искоришћен или ће бити у обавези да плати само
део преосталог износа.
5.15.
УКИДАЊЕ ИЛИ ОПОЗИВ ГАРАНТНЕ ИСПРАВЕ ИЛИ РАЗДУЖЕЊЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
5.15.1. Укидање или опозив гарантне исправе
(1) Гарантна исправа може бити укинута и од стране гаранта или од стране царинских органа.
(2) У складу са чланом 397. Уредбе престанак важности обезбеђење ступа на снагу 16 ог дана
након датума обавештења царинских органа или гаранта.

(3) Гарантна исправа увек може да буде опозвана уколико је царински орган дао мишљење да
постоји сумња да доспели царински дуг неће бити плаћен у прописаном року. То значи да
када царински орган утврди да гарант за неколико транзитних декларација на први позив
одбија да плати износ царинског дуга, износ за који нема наплате (нпр. зато што је пронађено
и доказано да је царински дуг настао, на пример када је роба повучена из поступка транзита
или када је наплата од стране принципала и гаранта већ отпочела) царински орган обезбеђења
може опозвати одобрење гаранту.
5.15.2. Раздужење обезбеђење
(1) На захтев принципала или гаранта, царински орган обезбеђења може да изда потврду о
раздужењу обезбеђења у складу са следећим тачкама, али царински орган обезбеђења неће
вратити гарантну исправу заједничког обезбеђења ни принципалу ни гаранту.
(2) Гарант може да буде ослобођен своје обавезе када све транзитне декларације, где је
коришћена његова гарантна исправа, буду раздужене од надлежне полазне царинарнице.
Информацију да гарантна исправа може да се раздужи, царински орган обезбеђења ће добити
из ГМС када се ова гарантна исправа премести у фолдер “раздужено обезбеђење“. Иако се
гаранцијама управља разменом порука употребом ГМС-а, не може се искључити могућност
коришћења заједничког обезбеђења у резервном поступку.
(3) Ако у тренутку престанка важења гарантне исправе нема нераздужених транзитних
операција, и у периоду од годину дана од дана престанка важења гарантне исправе није
послато обавештење гаранту о нераздуженим транзитним декларацијама, он се више не може
сматрати одговорним за плаћање за дато заједничко обезбеђење. У том случају на захтев
главног обвезника или гаранта, царински орган обезбеђења може да изда писмену потврду.
(4) У складу са чланом 484. став 1. Уредбе у националном транзиту или чланом 118. Анекса 1
Конвенције у заједничком транзиту када поступак транзита није раздужен на прописан
начин, полазна царинарница, најкасније у року од 9 месеци од датума какоји је био одређен
за допремање робе одредишној царинарници, писмено обавештава гаранта да поступак није
раздужен. Ово обавештење мора да садржи референтни број пошиљке (МРН) и датум
декларације, име полазне царинарнице, име принципала и референтни број обезбеђења
(ГРН). Ово обавештење може послати и царински органи државе одговорне за наплату
царинског дуга који је настао у заједничком транзитном поступку.
(5) У складу са чланом 484. став 2.Уредбе у националном или чланом 118. Анекса 1 Конвенције
у зајендичком транзиту, када поступак транзита није раздужен на прописани начин, царински
орган надлежан за наплату, у року од 3 године од датума прихватања транзитне декларације,
писмено обавештава гаранта да је настао или може настати дуг за који је одговоран у вези с
одобреним поступком транзита. Обавештење мора да садржи референтни број пошиљке
(МРН) и датум декларације, име полазне царинарнице, име принципала и референтни број
обезбеђење (ГРН) и износ царинског дуга.
(6) Ако је у тренутку отказивања гарантне исправе, гаранту послато обавештење о нераздужењу
(период од 9 месеци) или је обавештен да је и даље одговоран за плаћање (период од 3
године) или је наплата већ била у току, гарантна исправа престаје да важи тек када конкретна
транзитна декларација буде раздужена или када царински дуг буде плаћен.
(7) Гарант се ослобађа обавеза из гарантне исправе ако му једно од обавештења наведених у
тачкама 4 и 5 није достављено у наведеном року.

5.15.3. Нема раздужења или враћања гарантне исправе
(1) Пошто користи заједничко обезбеђење, принципал има могућност да користи гарантну
исправу како у царинском органу обезбеђења, тако и у полазним царинарница. У том смислу
царински орган обезбеђења може имати проблем да утврди да ли су све транзитне
декларације за које се користи заједничко обезбеђење раздужене на прописан начин. Иако
се у НЦТС-у обезбеђењима управља путем размене порука, могућност коришћења
заједничког обезбеђења у резервном поступку се не може искључити.
(2) У складу са чланом 430. Уредбе или чланом 52. Анекса 1 Конвенције, гарант ће проверити
да ли је он и даље обавезан да плати износе у вези са транзитним декларацијима у којима су
приложене гарантне исправе издате од гаранта.
(3) Гарант ће бити ослобођен својих обавеза ако он, после истека важности гарантне исправе, не
прими обавештење о нераздужењу транзитних декларација и уколико у периоду од годину
дана након престанка важења гарантне исправе не прими обавештење о нераздужењу
транзитних декларација за које он може бити одговоран.
(4) Гарантна исправа због тога неће бити враћена гаранту ни принципалу и њему неће бити
одобрено ослобођење од озвршавања обавеза.
5.15.4. Изузетак
(1) Изузетак је у случајевима када принципал подноси све своје транзитне декларације у једној
одређеној полазној царинарници. (видети у делу 5.8 тачка 5). У том случају царински орган
обезбеђења може да провери да ли су све транзитне операције које се односе на ту гарантну
исправу раздужене. (као и транзитне операције у резервном поступку).

5.16.

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

(1) У прилогу 7.3. дат је образац захтева за поједностављени поступак за коришћење
заједничког обезбеђења.
(2) Образац захтева налази се на сајту Управе царина ради преузимања од стране принципала
који желе да користе заједничко обезбеђење. Такође, овај захтев се може користити уколико
је потребна измена постојећег одобрења за употребу заједничког обезбеђења.
(3) Тражени подаци из обрасца захтева могу се поднети и на другом обрасцу који одговара
принципалу.

6.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ТИП 0)
6.1. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ
(1) Ослобађање од обавезе полагања обезбеђења за национални или заједнички транзит значи
да је проценат референтног износа за који се мора издати гарантна исправа нула.
(2) Ослобађање од обавезе полагања обезбеђења може се одобрити само за транзит неосетљиве
робе. Ово правило се користи и у националном и заједничком транзитном поступку.
(3) Принципал који превози обе врсте робе и које су покривене једним одобрењем за употребу
заједничког обезбеђења и уколико жели да ово одоврење замени одобрењем за ослобађање
од обавезе полагања обезбеђења, не може добити ово ослобођење.

(4) Принципал који превози обе врсте робе које су покривене са два одобрења за употребу
заједничког обезбеђења, може бити ослобођен од обавезе полагања обезбеђења само за не
осетљиву робу. У том случају подносилац ће добити одобрење за заједничко обезбеђење за
осетљиву робу и одобрење за ослобођење од обавезе полагања обезбеђења за неосетљиву
робу.
(5) Референтни износ се обрачунава на исти начин као у случају заједничког обезбеђења.
6.2. УСЛОВИ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
(1) Принципал који жели да добије ослобађање од обавезе полагања обезбеђења за неосетљиву
робу, мора да испуни исте услове као принципал који може да добије смањење до 30 %
референтног износа за превоз осетљиве робе.
(2) У табели су наведени услови.
Ослобођење од обезбеђења
Критеријуми
Основан у Републици Србији
Редовна
употреба
транзитног
поступка
Нема озбиљне или поновљене
прекршаје
Финансијска солвентност
Довољно искуства (број година)
Висок ново сарадње
Контрола сопственог транспорта
Финансијски капацитет главног
обвезника

не осетљива
роба
X

осетљива роба

X
X
X
X (2) *
X
X

не примењује
се

X

6.3. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
(1) Принципал који превози само неосетљиву робу или принципал који превози обе врсте роба,
али који испуњава посебне услове прописане за обе врсте робе и којем је одобрено умањење
заједничког обезбеђења на 30% референтног износа, може да затражи одобрење за
ослобађање од обавезе полагања обезбеђења.
(2) Принципал мора да поднесе извештај екстерне ревизије који показује да је он солвентан.
(3) Принципал који испуњава услов да превози обе врсте робе и који испуњава услове и
критеријуме да добије смањење гарантног износа на 30 % референтног износа, аутоматски се
сматра да испуњава услове за одобрење за ослобађање од обавезе полагања обезбеђења за
неосетљиву робу, с тим што ће морати да обезбеди извештај екстерне ревизије о својој
солвентности.
(4) Царински орган обезбеђења води посебну евиденцију за свако одобрење (за заједничко
обезбеђење са смањењем на 30 % референтног износа и за ослобођење од обавезе полагања
обезбеђења )

6.4. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊА ОД ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА–
УВЕРЕЊЕ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
(1) Принципал који испуњава услове и критеријуме за ослобођење од обавезе полагања
обезбеђења добиће одобрење од стране царинског органа обезбеђења.
.
(2) Царински орган обезбеђења издаје уверење о ослобађању од обавезе полагања обезбеђења
TC33. Ако принципал тражи издавање уверење у више примерака, мора да оправда разлоге
због којих то тражи ( напр. истовремена употреба на различитим полазним
царинарницама).
(3) Образац уверења TC33 налази се у прилогу 36 Уредбе за национални транзит или у Анексу
Ц6 Додатка 3 Конвенције у заједничком транзиту.
(4) Царински орган обезбеђења на уверењу TC33 уписује ГРН гарантни референтни број. Тај
број је уписан у рубрику 2 примерка уверења TC33 Пример: 3 примерка уверења ће
имати број GRN + 0000003 (“14RS011002N000010 000 000 3“)
(5) Остале рубрике уверења TC33 попуњавају се на следећи начин:
a) Уверење ослобођења од обавезе полагања обезбеђења се може издати само са
роком важности које није дуже од 2 године. Царински орган обезбеђења уписује
датум истека рока у рубрику 1. Пример: у колико је период важења 2 године, рок
важења уверења TC33 који је издат 01.12.2014 биће 01.12.2016.
б) У рубрику 3 царински орган обезбеђења уписује ПИБ заједно са именом и адресом
принципала.
в) У рубрику 5 царински орган обезбеђења уноси референтни износ са шифром валуте
која се користи (динари-РСД).
г)

У рубрици 6, ЕФТА државе које су потписнице Конвенције о заједничком
транзитном поступку, Сан Марино или Андора за које у складу са одредбама
гарантне исправе уверење није важеће, морају бити избрисане. Сан Марино и
Андора увек морају бити прецртане на уверењима издатим у Републици Србији.
Подразумева се да гаранција мора да важи у свим државама ЕУ.

д)

Ако принципал подноси своје транзитне декларације само у једној полазној
царинарници, референтни број и назив царинарнице морају бити унети у рубрику 7
уверења TC33.

(6) Када је уверење TC33 издато од стране царинског органа обезбеђења, подаци се не могу
додавати у рубрике од 1 до 7.
(7) На полеђини уверења TC33, принципал може да овласти лице(а) да у његово име подноси
транзитну декларацију за које принципал остаје одговоран. У овлашћење уноси се име,
презиме и потпис лица/заступника и мора бити потписано од стране принципала. Сва лица
наведена на полеђини уверења TC33 поднетог у полазној царинарници, сматраће се као
заступници принципала.
(8) Наведени представници у НЦТС могу да шаљу поруке електронске транзитне декларације
након што су добили гарантни приступни код који је регистрован од стране главног
обвезника у ГМС (односно за конкретни ГРН).
(9) Уверење о ослобађању од обавезе полагања обезбеђења може се издати на период који није
дужи од 2 године. Уколико одобрење није отказано или укинуто и сви услови и

критеријуми за добијање ослобађање од обавезе полагања обезбеђења су још увек
испуњени, на захтев принципала царински орган обезбеђења може продужити важност
уверења само једном у периоду који није дужи од 2 године. У том случају царински орган
обезбеђења у рубрику 8 уверења уноси податке о продужењу и евидентира се и у ГМС .
(10)
Када царински орган обезбеђења има сазнања да ће одобрење о ослобађању од обавезе
полагања обезбеђења бити са роком важности краћим од две године, уверење ТЦ33 биће
ограничено на познати рок важења.
(11)
Уколико је по истеку важења уверења ТЦ33 (укључујући могуће продужење) одобрење
још увек на снази, царински орган обезбеђења ће на захтев главног обвезника издати ново
уверење. Принципал мора уверења која су истекла или која су неважећа вратити царинском
органу обезбеђења.
(12)
Царински орган обезбеђења води евиденцију о свим издатим уверењима ТЦ33(датум
издавања, број копија, датум важења и продужење).
6.5. Употреба одобрења за ослобођење од обавезе полагања обезбеђења
(1) Принципал коме је одобрено да користи ослобођење од обавезе полагања обезбеђења до
одређеног референтног износа може да подноси:
националне транзитне декларације у полазним царинарницама у Републици Србији
или
транзитне декларације у полазним царинарницама у свим ЕУ-ЕФТА државама где је
његово одобрење важеће.
(2) Приликом коришћења ослобођења од обавезе полагања обезбеђења у рубрику 52 уноси се
шифра „0“ и GRN (гарантни референтни број) нпр „14RS011002N000010“)
(3) У случајевима када за Сан Марино,Андору,или неку другу државу ослобођење од обавезе
полагања обезбеђење није важеће, принципал у рубрику 52 мора да унесе напомену у делу „
гаранција није важећа за ............“ у рубрику 52 шифра земље или земаља. У ове сврхе следеће
шифре се употребљавају: CH - Швајцарска, AD - Андора, NO - Норвешка, SM – Сан Марино,
IS - Исланд, МК-Македонија и TR – Турска.
(4) У НЦТС-а и након приступања Конвенцији о заједничком транзитном поступку, принципал
мора да достави податке путем поруке IE 015 са електронском декларацијом.
(5) Уверење TC33 мора бити поднето полазној царинарници заједно са транзитном декларацијом.
(6) У НЦТСу, принципал у својој поруци доставља све неопходне податке o обезбеђењу (GRN и
гарантну приступну шифру).
(7) Уверење ТС33 подноси се полазној царинарници у случају резервног поступка и када се
користи ослобађање од обавезе полагања обезбеђења.
(8) У случају резервног поступка када се захтева подношење уверења TC33 полазна царинарница
контролише:
a) да ли је важеће уверење TC33 ;
б) да ли је одобрење принципала опозвано или укинуто;

в) да ли одобрење важи за све државе укључене у транзитну операцију и према потреби у
рубрику 52 транзитне декларације уносе се шифра земаља у којим обезбеђење није
важеће.
г) да ли је лице у рубрици 3 уверења исто лице које је и принципал у транзитној декларацији.
д) ако је у рубрику 7 унета полазна царинарница, ослобођење од обавезе полагања
обезбеђења може бити употребљено само у поменутој царинарници.
(9) Полазна царинарница контролише да ли је поднета транзитна декларација потписана од стране
принципала или од стране овлашћеног лица које је наведено на полеђини уверења.
(10) После прихватања транзитне декларације полазна царинарница ће вратити уверење TC33
после прихватања транзитне декларације.
(11) Износ царинског дуга за робу која ће се транспортовати на основу поднете транзитне
декларације, не може бити већи од референтног износа наведеног на уверењу TC33.
(12) Прилог 7.2 садржи табелу са критеријумима које треба проверити када се употребљава
ослобођење од обавезе полагања обезбеђења и када се захтева подношење уверење
ослобођења од обавезе полагања обезбеђењаTC33.
6.6. УТВРЂИВАЊЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РЕФЕРЕНТНОГ ИЗНОСА
(1) За утврђивање и прилагођавање референтног износа за коришћење ослобађања од обавезе
полагања обезбеђења, важе иста правила као и за утврђивање и прилагођавање референтног
износа заједничког обезбеђења.
(2) Референтни износ наведен у уверењу прилагођаваће се у зависности од активности
принципала.
(3) Референтни износ за ослобођење од обавезе полагања обезбеђења, царински орган
обезбеђењааринарница проверава најмање једном годишње.
(4) Уколико је референтни износ значајно повећан услед повећања активности принципала
неопходно је спровести контролу да ли се декларант и даље сматра солвентним да плати
могући царински дуг.
6.7. ИЗМЕНА ОДОБРЕЊА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
6.7.1. Проширење/ограничење држава где могу да се користе одобрења за ослобођење од
обавезе полагања обезбеђења
(1) Принципал чије је одобрење за ослобођење од обавезе полагања обезбеђења ограничено за
одређене државе, може тражити од царинског органа обезбеђења да његово одобрење буде
проширено или смањено.
(2) Ако ће одобрење бити проширено или смањено, царински орган обезбеђења мора донети ново
одобрење за поједностављени поступак коришћења ослобођења од обавезе полагања
обезбеђења и сва стара уверења биће замењена новим уверењима.

6.7.2. Промена референтног износа у складу са смањењем или проширењем активности
главног обвезника.
(1) Уколико су активности принципала у транзиту значајно промењене, принципал ће променити
референтни износ и обавестити царински орган обезбеђења
(2) Стара уверење биће замењена новим уверењима.
6.8. УКИДАЊЕ (ОПОЗИВ) ОДОБРЕЊА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
(1) Царински орган обезбеђења мора опозвати одобрење када се утврди да принципал више не
испуњава све услове и критеријуме за добијање одобрења за ослобођење од обавезе полагања
обезбеђења.
(2) Одобрење ће бити укинуто без одлагања када принципал нема регистровано седиште у
Републици Србији, када је прекршио прописе, када није довољно солвентан да плати могући
царински дуг ( важност његове финансијске анализе је истекла или износ његове финансијске
анализе није довољан) или одбија да на први захтев плати утврђени царински дуг.
(3) Након укидања одобрења за ослобођење од обавезе полагања обезбеђења, принципал може
користити поједностављени поступак за употребу заједничког обезбеђења.
6.9. ВРАЋАЊЕ УВЕРЕЊА ЗБОГ ИЗМЕНЕ ИЛИ УКИДАЊА ОДОБРЕЊА ЗА
ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ОБАВЕТЕ ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ У СЛУЧАЈУ
КРАЂЕ, ГУБИТКА ИЛИ ФАЛСИФИКАТА
(1) Када се због измене одобрења за ослобођења од обавезе полагања обезбеђења издаје ново
уверење TC33, замењена уверења морају се вратити царинском органу обезбеђења.
(2) Такође, у случају укидања одобрења за поједностављене поступке за коришћење ослобођења
од обавезе полагања обезбеђења, сва издата уверења морају бити враћена царинском органу
обезбеђења. Такође, уколико је уверење украдено, изгубљено или фалсификовано, принципал
о томе обавештава царински орган обезбеђења.
(3) Уколико царинском органу обезбеђења нису враћена уверења после измене или укидања или
за уверење за која је пријављено да су украдена, изгубљена или фалсификована, гаранттна
царинарница ће их поништити у ГМС и навести разлоге поништења.
(4) У случајевима када је царински орган обезбеђења обавештена или има сазнања да издата
уверења TC33 више не могу да се користе, у ГМС мора унети датум поништавања.
(5) Свим царинарницима ће ови подаци бити доступни путем ГМС. Полазне царинарнице ће у
ГМС вршити провере у свим случајевима где принципал у току резервног поступка подноси
уверење TC33 које је издато у Републици Србији. У току резервног поступка, полазна
царинарница ће потврдити важење уверењеа TC33 који није издато у Републици Србији
коришћењем електронског help desk-a Републике Србије у царинском органу обезбеђења који
је издао уверење.
(6) У НЦТС-а и приступањeм Републике Србије Конвенцији о заједничком транзитном поступку
управљање заједничким обезбеђењем и ослобођењем од обавезе полагања обезбеђења ће се
вршити путем размењених порука. У случају да је порука послата царинском органу
обезбеђења који није у Србији и уколико од ње није добијен одговор, полазна царинарница
обавештава принципала да мора да поднесе још једну гаранцију пре него што ће његова
транзитна декларација бити пуштена полазној царинарници у Републици Србији.

Ово објашњење почиње да се примењује 25.01.2015. године.
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Прилог 7.1 – Решење за ослобођење од полагања обезбеђења у поступку националног транзита

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство финансија
УПРАВА ЦАРИНА
ЦАРИНАРНИЦА
Управа царина, Царинарница
, на основу члана 310. став 1. Царинског закона („Сл.
гласник РС“ бр. 18/10, 111/12) члана 252. став 2. тачка 7. и члана 253. Царинског закона („Сл.
гласник РС“ бр. 73/03, 61/05 и 85/05- др. закон, 62/06-исправка др. закона, 9/10-одлука Уставног суда
и 18/10-др закон ), члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и
„Сл. гласник РС“ бр. 30/10) поступајући по захтеву привредног друштва «
,
улица
, доноси:

РЕШЕЊЕ
1.

2.

3.
4.
5.

ОДОБРАВА СЕ привредном друштву _____________________________из ___________ (у
даљем тексту: Носилац oдобрења), ОСЛОБОЂЕЊЕ од полагања обезбеђења за плаћање
царинског дуга који би могао настати за робу која се превози у поступку транзита.
Носилац одобрења може користити ослобођење од полагања обезбеђења за плаћање царинског
дуга који би могао настати за робу која се превози у поступку транзита само за робу која није
прописана Прилогом 43 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом.
Гарантни референтни број ( GRN ) овог решења је ____________________
Прихвата се предложени референтни износ у висини од _______________ динара.
У случају да ослобођење од гаранције користи носилац одобрења, он је у обавези да користи
GRN (Гарантни референтни број) и секундарне приступне шифре када је транзитну декларацију
поднео електронски, у складу са чланом 6. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом.

6. Секундарна приступна шифра ће бити постављена од стране носиоца одобрења на основу
примарнe приступне шифре и у складу са правилима и условима који се користе у овлашћењу за
електронску комуникацију у транзиту са царинским органом обезбеђења.
7. Носилац одобрења је у обавези да у року од 30 дана од дана пријема овог решења, царинарници
поднесе потребан број потврда о одустајању од обезбеђења.
8. Рок важења потврде је најдуже две године, с тим да царинарница може да продужи тај рок за
период који не може бити дужи од две године.
9. Носилац одобрења је дужан да осигура да коришћени износи не прелазе висину референтног
износа, рачунајући при томе износ царинског дуга за робу стављену у поступке који нису
завршени.
10. Носилац одобрења је дужан да обавести царинарницу ако је утврђени износ испод потребног
минимума ккоји треба да покрије активности носиоца одобрења у поступку транзита.
11. Евиденцију о свим транзитним декларацијама, по којима је одобрено ослобођење од полагања
обезбеђења за плаћање царинског дуга који би могао настати за робу која се превози у поступку
транзита, води носилац одобрења на основу гарантног референтног броја одобрења.
12. Једном годишње, а најкасније до краја јануара, носилац одобрења је дужан да достави
царинарници писмени извештај о свим транзитним поступцима које је спровео у току протекле
године.
13. На захтев Управе царина, носилац одобрења је дужан да омогући увид у документацију која се
односи на вођење евиденције и достави сву документацију која се односи на издато одобрење.

14. Важење овог решења није ограничено.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Привредно друштво _______________ из__________ , дана ____________ године, поднело је
Царинарници __________захтев за поједностављени поступак за ослобођење од полагања
обезбеђења за плаћање царинског дуга који би могао настати за робу која се превози у поступку
транзита.
Уз захтев приложени су следећи докази:-------------------Царинарница_________ је након разматрања наведеног захтева и увида у приложене доказе,
донела решење број _________________ од____________ , којим је Привредном друштву--------- из----- одобрила поједностављени поступак за ослобођење од полагања обезбеђења за плаћање царинског
дуга који би могао настати за робу која се превози у поступку транзита на основу одредбе члана 121.
став 3. Царинског закона и чл. 423.-429. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за жалбе Управе царина у року од 15
дана од дана пријема истог, а преко ове царинарнице. Жалба не одлаже извршење одлуке на основу
члана 12. став 2. Царинског закона .
Жалба се таксира са 1.580,00 динара у складу са Тарифним бројем 7. Тарифе републичких
административних такси из Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“,
43/03...57/14-усклађени дин. износи), а на рачун број 840-742221843-57.
Доставити: - подносиоцу захтева,
- царинарници
УПРАВНИК

Прилог 7.2 – Контрола коришћења уверења за ослобођење од обавезе полагања
обезбеђења(TC33 )
Контрола коришћења уверења за ослобођење од обавезе полагања обезбеђења у
националном или заједничком транзитном поступку (TC33 )
Рубрика
уверења
1

Контроле које треба да се изврше у тренутку употребе
уверења (TC33 )
У моменту подношења уверење мора бити важеће

2

Број уверења мора бити унет у десном делу рубрике 52
транзитне декларације, као и шифра „0“

3

Назив и пуна адреса принципала мора бити наведена,
укључујући земљу.
Име принципала мора бити исто као и име у рубрици 50
транзитне декларације.
Име царинског органа обезбеђења мора бити наведено,
укључујући и земљу.

4
5

6

7

8
9

Референтни износ мора бити наведен.
Ако се утврди да царина и порез који се односе на робу која
је предмет транзитне декларације прелазе одређени
референтни износ, поднето уверење за ослобођење од обавезе
полагања обезбеђења не може бити прихваћено
У случају заједничког транзита, списак земаља и територија
где је ослобођење од обавезе полагања обезбеђења важеће,
мора бити наведено.
Уколико у некој земљи ослобођење од обавезе полагања
обезбеђења није важеће, та земља мора бити унета у рубрику
52 транзитне декларације.
Ако је наведена полазна царинарница, уверење може бити
коришћено само за транзитну декларацију поднету у тој
царинарници.
-Уверење о ослобођењу од полагања обезбеђења никад не
може да се користи за превоз осетљиве робе.
У тренутку уручења уверења, датум уверења мора бити
важећи
Транзитна декларација мора бити потписана од стране лица
које је овлашћено да потпише транзитну декларацију у име
принципала, што је наведено у рубрици 10 на полеђини TC33
и за које је принципал дао овлашћење у рубрици 11 на
полеђини TC33.

Прилог 7.3 –Захтев за издавање одобрења за употребу заједничког обезбеђења,
употребу заједничког обезбеђења у умањеном износу или ослобађању од
полагања обезбеђења у поступку транзита
Подносилац захтева:
__________________________________
Датум:
_____________________

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА, УПОТРЕБУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У
УМАЊЕНОМ ИЗНОСУ ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА
ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА
Молим, Царинарницу ______________ да ми одобри издавање уверења за употребу
заједничког обезбеђења, употребу заједничког обезбеђења у умањеном износу или
ослобођење од полагања обезбеђења у поступку транзита (потребно заокружити), у
складу са чланом 101. став 7. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/10 и
111/12) и у складу са чланом 423. став 1. тачка 1. и чл. 430. – 435. Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС“, бр. 93/10,63/2013,
145/2014).
I. Подаци о подносиоцу захтева

1.

Привредно друштво:

2.

Адреса:

3.

Порески идентификациони број (ПИБ):

4.

Матични број:

5.

Број запослених:

6.

Одговорна особа:
Контакт особа/радно место:

7.

Телефон:

Телефакс:

Емаил:

8.
9.

Место и адреса где ће се налазити и водити евиденције:
Да ли већ имате овлашћење за употребу заједничког обезбеђења? Уколико имате
наведите царински орган обезбеђења и гарантни износ:
Гарантна царинарница:
…………………………………………………………………
Гарантни износ:
…………………………………………………………………
Број захтеваних копија ТЦ31 (уверења): ……………….

II. ВРСТА РОБЕ ЗА КОЈЕ ЋЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊА БИТИ УПОТРЕБЉЕНО
О
Само за робу без високог ризика од преваре
О
Само за робу високог ризика од преваре наведену у Прилогу 43 Уредбе
О
Обе врсте робе

А. ИСПУЊАВАЊЕ ОСНОВНИХ УСЛОВА
III. Подаци о испуњавању основних услова

1.

2.

Подносилац захтева наступа као
(заокружити):
а) принципал
б) увозник
в) извозник
г) овлашћени
пошиљалац

д) овлашћени прималац
ђ)заступник
е) друго

Подаци о гаранту
Назив:
Контакт особа:

3.

Телефон:
Телефакс:
Навести начин праћења референтног
износа:

е-маил:

4.

Недељни просек:

5.

Изјављујемо да је финансијско пословање наше фирме стабилно

6.

Изјављујемо да у протекле две године нисмо чинили теже нити учестало
вршили повреду царинских ни
пореских прописа.
Ако је било повреда, навести члан
прекршаја, број захтева о покретању
прекршајног посутпка,датум и место
чињења прекршаја

IV.Подаци о предвиђеним транзитним поступцима и роби који су намењени
утврђивању референтног износа и/или висине обезбеђења
Напомена: детаљан преглед података о роби приложити уз захтев
Врста робе трговачки
назив робе

Број транзита
недељно

Бруто маса
по
транзитном
поступку (у
јед. мере)

Вредност робе Референтни износ
по транзиту (подносилац захтева
(валута/динара) рачуна и предлаже
износ)

(напомена: попуњава се онолико колона колико има врста роба)

Б. ПРОВЕРА ИСПУЊЕНОСТИ ДОПУНСКИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА УПОТРЕБУ
УМАЊЕНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПОЛАГАЊА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА РОБУ БЕЗ И РОБУ СА ВИСОКИМ РИЗИКОМ ОД ПРЕВАРЕ
(ПРИЛОГ 43)
При испуњавању следећих критеријума обезбеђење се може умањити за износ, наведен у
првој колони (изражен у % референтног износа). При процени се користе и интерне
информације о подносиоцу захтева, које је прикупила надлежна царинарница.
Умањење (у %)
Референтни износ једнак
висини
обезбеђења
На 50
На 30
100 (ослобођење од
полагања обезбеђења)

Услови
За робу без високог ризика
Испуњење основних услова

а) и б)-0.5
а) и б)-1 и ц)
а) и б)-2 и ц) и д) и е)

Услови
Обе врсте робе
Испуњење основних
услова и
a) и б)-0.5 и в) или г)
а) и б)-1 и в) и г)
а) и б)-2 и в) и г) и д)
Не постоји могућност

Број поред услова б) представља потребне године искуства у складу са Прилогом 32
Уредбе у случају националног транзита

а) Подаци о финансијском стању

Да ли је финансијско стање ваше фирме стабилно?

ДА

НЕ

Да ли су ваше обавезе према царинским и пореским органима
правовремено измирене?

ДА

НЕ

Да ли ваша фирма има дуговања према другим фирмама или
државним органима која би могла довести до финансијске
нестабилности или стечајног поступка?

ДА

Напомена: Приложити потврде о измирењу свих обавеза

НЕ

б) Искуства при спровођењу транзитних поступака
Да ли спроводите редовно транзитне поступке у складу
са прописима као принципал?
Ако је одговор ДА, колико година?.......................................

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Колико сте транзитних декларација поднели прошле
године?
Број
декларација:…………………..…………………………..
Колико сте, као принципал, имали неокончаних
транзитних поступака у прошлој години?
Број:……………………………………………………………
Да ли сте у прошлој години примили захтев за плаћање
царинског дуга у вези неокончаних транзитних
поступака?
Ако је одговор ДА, колико? ………………………………….

в) Сарадња са Управом царина
Да ли ћете ограничити употребу уверења о обезбеђењу
на одређену/е полазну/е царинарницу/е?
Ако је одговор ДА наведите на које?
…………………………………………………………..
………………………………………………………………
Да ли подносите декларације за остале царинске
поступке?
Ако је одговор ДА, наведите за које поступке и где?
………………………………………………………………

Да ли користите нека друга поједностављења
царинских поступака? Ако је одговор ДА наведите
које и упишите бројеве одобрења................................

ДА

НЕ

...............................................................................................
………………………………………………………………
………………………………………………………………

г) Управљање транзитом

Да ли сами обављате превоз робе у транзиту?

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Ако је одговор НЕ, наведите у % колики је део робе који за
вас превозе треће особе?
..................................................................
Да ли са трећим особама имате дугорочне уговоре о
пословној
сарадњи? Навести и приложити копије
уговора:…….…………...
…………………………………………………………………
………………………………………………...........................
Да ли поседујете сертификат ИСО стандард? Ако је
одговор ДА
наведите који и датум важења?
..........................................……………………..………………
…………………………………………………………………
Да ли при транспорту користите ГПС или други
одговарајући систем?

д) Подаци о финансијским средствима за испуњавање
обавеза
Ради увида у финансијско стање, прилажемо биланс
стања и приказ добити (задњи подаци -БОН-1)

ДА

НЕ

Прилажемо друге доказе о финансијском стању:
-детаље о расположивим финансијским средствима
(стање средстава на рачуну/приказ финансијских токоваБОН-2)
-детаље о свим средствима и власништву који би се
могли користити у случају настанка дуга
-податке о основним средствима
-изводе из земљишних књига

ДА

НЕ

ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ

V. На основу података и приложених доказа подносилац захтева предлаже
1. Предлажемо висину референтног износа: ...................................................................
динара
2.Предлажемо да висина генералног обезбеђенјња буде ………...… динара, што
представља 100/ 50 / 30 / 0 % висине референтног износа.
VI.
Уверење за заједничко обезбеђење
Молимо царинарницу (царински орган обезбеђења) да нам се изда ……… уверење о
...................................., које ћемо доставити полазној царинарници/царинарницама:
………………………………………………………………………............……………………
………………………………………………………………………………............……………
………………………………………………………………………………………............……
……………………………………………………………………………………………............

VII.
-

-

Подносилац захтева се обавезује:

да ће водити евиденцију о окончаним транзитним поступцима за које су гарантовали
својим заједничким обезбеђењем и да ће водити надзор употребе референтног износа;
да ће у писаној форми и у најкраћем року обавестити царинарницу о свим
чињеницама насталим након издавања одобрења, које могу утицати на његову даљу
употребу или његова својства;
да ће у писаној форми информисати царинарницу у случају прекорачења референтног
износа;
да ће сваке године, најкасније до краја јануара, доставити месно надлежној
царинарници списак свих транзитних поступака окончаних претходне године са

-

детаљним подацима о полазној испостави, одредишној испостави, описом робе, бруто
маси, вредности робе и висином могућег царинског дуга;
да ће на захтев Управе царина омогућити увид у документацију која се односи на
вођене евиденције;
да ће на захтев царинарнице дати на располагање сву документацију која се односи на
издато одобрење.

Место и датум:
………………………………….
печат привредног друштва

Име, презиме и потпис подносиоца захтева:
…………………………………

Прилог 7.4 – Решење за употребу заједничког обезбеђења и овлашћење за гаранта у
поступку националног транзита

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство финансија
Управа царина
Царинарница
Управа царина, Царинарница
, на основу члана 310. став 1. Царинског
закона („Сл. гласник РС“ бр. 18/10, 111/12) члана 252. став 2. тачка 7. и члана 253.
Царинског закона („Сл. гласник РС“ број 73/03, 61/05 и 85/05- др. закон, 62/06-исправка др.
закона, 9/10-одлука Уставног суда и 18/10-др закон), члана 192. Закона о општем управном
поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97,31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 ) поступајући по
захтеву привредног друштва______________________ из ___________,
улица
________________, доноси:

РЕШЕЊЕ
1. На основу члана 231. Царинског закона ИЗДАЈЕ СЕ
привредном друштву
______________________
(у даљем тексту гарант) овлашћење да поступа као
гарант.
2.

ОДОБРАВА
СЕ
привредном
друштву
______________________________________________ из ___________ (у даљем тексту:
Носилац oдобрења), УПОТРЕБА ЗАЈЕДНИЧКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА за плаћање
царинског дуга који би могао настати за робу која се превози у поступку транзита.

3. Гарантни референтни број ( GRN ) овог решења је ____________________
4. Прихвата се предложени референтни износ у висини од _______________ динара.
5. У случају да заједничко обезбеђење користи носилац одобрења, он је у обавези да
користи GRN (Гарантни референтни број) и секундарне приступне шифре када је
транзитну декларацију поднео електронски у складу са чланом 6. Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом.

6. Секундарна приступна шифра ће бити постављена од стране носиоца одобрења на основу
примарнe приступне шифре и у складу са правилима и условима који се користе у
овлашћењу за електронску комуникацију у транзиту са царинским органом обезбеђења.
7. Носилац одобрења може да употребљава заједничко обезбеђење у поступку транзита зa:
- робу високог ризика од превара наведену у Прилогу 43 Уредбе, и
осталу робу.

8. Референтни износ је одређен у складу са чланом 430. Уредбе. Применом члана 431-432
Уредбе, проценат референтног * износа који треба да буде покривен гарантном исправом
je.




100% референтног износа, или
50% референтног износа, или
30% референтног износа .

9. Носилац одобрења ће поднети гарантну исправу царинском органу обезбеђења у износу
од ..........................................динара који покрива одобрени проценат референтног износа.
10. Носилац одобрења је дужан да осигура да коришћени износи не прелазе висину
референтног износа, рачунајући при томе износ царинског дуга за робу стављену у
поступке који нису завршени.
11. Носилац одобрења је дужан да обавести царинарницу ако је утврђени износ испод
потребног минимума да покрије његове активности у поступку транзита.
12. Евиденцију о свим транзитним декларацијама по којима је одобрена употреба
заједничког обезбеђења за плаћање царинског дуга који би могао настати за робу која се
превози у поступку транзита, води носилац одобрења на основу гарантног референтног
броја одобрења.
13. Једном годишње, а најкасније до краја јануара, носилац одобрења је дужан да достави
царинарници писмени извештај о свим транзитним поступцима које је спровео у току
протекле године.

* Напомена – само једна опција је могућа ( члан 431. се односи на неосетљиву робу и члан 432. се односи на осетљиву
робу)

14. На захтев Управе царина носилац одобрења је дужан да омогући увид у документацију
која се односи на вођење евиденције и достави сву документацију која се односи на
издато одобрење.
15. Важење овог решења није ограничено.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Привредно друштво ____________________________из ________, дана _________.
године, поднело је Царинарници------------- захтев за одобрење поједностављеног поступка за
употребу заједничког обезбеђења у поступку националног транзита.
Уз захтев, приложени су следећи докази:------------------------Царинарница_________ је након разматрања наведеног захтева и увида у доказе
приложене уз захтев, донела решење број _________________ од____________којим је
Привредном друштву------- из ----- одобрен поједностављени поступак за употребу
заједничког обезбеђења у поступку националног транзита на основу одредбе чл. 121. став 3.
Царинског закона и чл. 423-429 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за жалбе Управе царина у року
од 15 дана од дана пријема истог, а преко ове царинарнице. Жалба не одлаже извршење одлуке
на основу члана 12. став 2. Царинског закона .
Жалба се таксира са 1.580,00 динара у складу са Тарифним бројем 7. Тарифе
републичких административних такси из Закона о републичким административним таксама
(„Сл. гласник РС“, 43/03...57/14-усклађени дин. износи), а на рачун број 840-742221843-57.
Тaкса на ово одобрење по Тарифном броју 9. Тарифе републичких
административних такси у износу од 490,00 динара у складу са одредбом члана 9. Закона о
републичким административним таксама је наплаћена.
Доставити: - подносиоцу захтева,
- царинарница
УПРАВНИК

Прилог 7.5 – Контрола употребе уверења заједничког обезбеђења TC31
Контрола употребе уверења заједничког обезбеђења (TC31) у националном или
заједничком транзиту
Рубр
ика
увере
ња
1

Контроле које треба да се изврше у тренутку употребе
уверења (TC31 )
У моменту подношења, уверење TC31 мора бити важеће

2

Број уверења мора бити унет у десном делу рубрике 52 транзитне
декларације као и шифра „1“

3

Назив и пуна адреса принципала мора бити наведена, укључујући
земљу.
Име принципала мора бити исто као оно наведено у рубрици 50
транзитне декларације.
Име и адреса гаранта мора бити наведена, укључујући и земљу
Назив и адреса царинског органа обезбеђења мора бити наведена,
укључујући и земљу

4
5
6

7

8

9
10

Референтни износ мора бити наведен.
Ако се утврди да износ царине и пореза за робу која је у поступку
транзита прелази одређени референтни износ, поднето уверење за
заједничко обезбеђење не може бити прихваћено
У случају заједничког транзита, списак земаља и територија у којима
је заједничко обезбеђење важеће, мора бити наведено.
Уколико је нека земља била обрисана, она мора бити унета у рубрику
52 транзитне декларације.
Ако је назив полазне царинарнице наведен, уверење може бити
коришћено само за транзитну декларацију поднету у тој царинарници.
Уколико је обавештење „ОГРАНИЧЕНА ВАЖНОСТ“ наведено, онда
се уверење за заједничко обезбеђење не може употребити за транзитне
декларације по којима је декларисана роба са високим ризиком од
преваре.
У тренутку уручења уверења, датум уверења мора бити важећи
Транзитна декларација мора бити потписана од стране лица које је
овлашћено да потпише транзитну декларацију у име принципала, што
је наведено у рубрици 11 на полеђини TC31 и за које је принципал дао
овлашћење у рубрици 12 на полеђини TC33.

Прилог 7.6 – Списак лица овлашћених да продају купоне за заједнички транзитни
поступак
СПИСАК ГАРАНАТА
ОВЛАШЋЕНИХ ДА ИЗДАЈУ TC 32 ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У ФОРМИ
КУПОНА
Списак је сачињен на основу подзака добијених од земаља чламица ЕУ и ЕФТА земаља.
ЗЕМЉА
BELGIUM
DENMARK

GERMANY
GREECE

ГАРАНТ
Danske Speditører
BØRSEN
DK – 1217 København K
Ομοζπονδία Φορηηγών
Ασηοκινηηιζηών Ελλάδος
Διεθνών Μεηαθορών
Παηηζίων 351
111 41 Αθήνα.
ΕΛΛΑΔΑ

Greek Federation of International
Road
Transport Carriers
(O.F.A.E)
Patision 351
111 41 Athens
GREECE
SPAIN
ASTIC – Asociación del Transporte
Internacional por Carretera
C/ López de Hoyos, 322 – 2ª planta
28043 Madrid
FRANCE
ITALY
NETHERLANDS
AUSTRIA
PORTUGAL
FINLAND
SWEDEN
Sveriges Transportindustriförbunds
Service AB
Ansgariegatan 10
Box 17114
S- 104 62 Stockholm

ДАТУМ
ПРИМЕДБЕ
ПРИХВАТАЊА
22.04.2004
See footnote 1

6.5.2004

extended liability
declared for
vouchers issued
before 1 May 2004
for new Member
States for date of
acceptance
23.12.2002

1.7.2001

See footnote 1

29.4.2004

Liability also for
vouchers No
K226001 - K231000
valid not later than
31.12.2004 and date
of acceptance
1.8.2001

UNITED
KINGDOM

CZECH
REPUBLIC

HUNGARY

ICELAND
NORWAY

POLAND

SLOVAK
Republic
SWITZERLAND
CYPRUS
ESTONIA

Road Haulage Association
35 Monument Hill
Weybridge
Surrey
KT13 8RN
PST Ostrava, a.s.
Nádražní 112/969
CZ-702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava
MERKUR KEY, a.s.
Nad Vývozem 4868
CZ-760 05 Zlín
ROYAL SPED Inc.
H-1151 Budapest
Bogáncs u. 1-3
EUROSPED International Transport
Inc.
H-1138 Budapest
Szekszárdi u. 14
IBUSZ Travel Agency Ltd.
H-1058 Budapest
Ferenciek tere 10
Logistikk- og Transportindustriens
Servicekontor AS
Postboks 5489 Majorstuen
N-0305 OSLO
Bre Bank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa - Poland

1.5.2004

See footnote 1

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa - Poland

31.1.2002

Towarzystwo Ubezpieczeń I
Reasekuracji Cigna Stu S.A.
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa - Poland

19.7.2002

1.5.2004

1.5.2004

1.5.2006

See footnote 1

1.5.2006

See footnote 1

1.5.2006

See footnote 1

1.5.2004

5.12.2001

-

-

-

-

See footnote 1

extended liability
declared for
vouchers issued
before 1 May 2004
for new Member
States
extended liability
declared for
vouchers issued
before 1 May 2004
for new Member
States
extended liability
declared for
vouchers issued
before 1 May 2004
for new Member
States
-

LATVIA
LITHUANIA

MALTA
SLOVENIA
BULGARIA
ROMANIA

Lithuanian National Road Carriers'
Association
LINAVA
J. Basanavičiaus g. 45,
LT-03109 Vilnius - Lithuania
-

26.4.2004

-

-

-

(1) No extended liability declared for vouchers issued before 1 May 2004 which concern transit
operations that end after the date of accession.

