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Београд
На основу члана 9. Закона о царинској служби („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 95/2018), а
у циљу једнообразне примене прописа из надлежности Управе царина, директор Управе царина
доноси
ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ
1. ОПШТИ ДЕО
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 националном и
заједничком транзитном поступку.
Поступак за прихватање захтева и издавање одобрења за коришћење обезбеђења за плаћање дуга
који би могао да настане у вези са робом у транзитном поступку прописан је одредбама:
-

Члановима 77. - 87. Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 91/19 - др.
закон) (у даљем тексту Закон) и члановима 135. – 159. Уредбе о царинским поступцима и
царинским формалностима („Службени гласник РС“ бр. 39/20 и 8/20),(у даљем тексту
Уредба), у случају националног транзитног поступка,

-

Члановима 9. – 13. Додатка I, Наслова I, Поглавља IV, 18. - 23, Додатка I, Наслова II,
Поглавља I, 55. - 72, Додатка I, Наслова III, Поглавља I, 74. - 80, Додатка I, Наслова III,
Поглавља II. Конвенције о заједничком транзитном поступку („Службени гласник РС –
Међународни уговори“, бр. 13/15, 2/17 и 11/18) у даљем тексту Конвенција, у случају
заједничког транзитног поступка:

Формалности између носиoца поступка и царинског органа обезбеђења спроводе се помоћу
техника за електронску обраду података, тј. електронским преносом података, у складу са
договореним порукама, између компјутерског система привредног субјекта и Управе царина
Републике Србије и обрнуто, у складу са чланом 5. Царинског закона и чланом 135. Уредбе,
односно чланом 4. став 1. Додатка 1 Конвенције. С тим у вези носилац поступка или гарант је у
обавези да поднесе захтев за електронску комуникацију на обрасцу из Прилога 1 са доказом о
електронском потпису (потписима) које користи, Одсеку за управни поступак царинарнице са
којом ће вршити електронску комуникацију. Царинарница издаје одобрење и обавештење на
обрасцу из Прилога 2.

2. ОБАВЕЗА ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА
2.1.. Циљ полагања обезбеђења
Обезбеђење се полаже ради плаћања дуга у Републици Србији, земљама ЕУ и земљама
заједничког транзита, који може да настане у вези са робом због неправилности начињених у
транзитном поступку.
2.1.1. Осигурани износ
Гарантовани износ обухвата царински дуг, друге трошкове и порезе (акциза, ПДВ, накнада 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 у транзитном
поступку. Казне се због тога не могу наплатити из обезбеђења.
2.1.2. Лице које полаже обезбеђење
Обезбеђење полаже лице које наступа као носилац поступка у транзитном поступку. Носилац
поступка може сам да положи обезбеђење (нпр. у виду готовинског депозита) или се може
прихватити да обезбеђење даје треће лице у корист носиоца поступка (нпр. гаранција банке или
осигуравајућег друштва).
2.1.3. Гарант
Гарант је треће лице које има седиште, регистрован огранак, представништво или место сталног
пословног настањења на царинском подручју Републике Србије у којoj се полаже и одобрава
гаранција од стране царинских органа.
У случају заједничког транзитног поступка, банка или осигуравајуће друштво може бити
прихваћен као гарант након што Управи царина (Одељењу за наплату буџетских прихода у
оквиру Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове) достави Писмо о намерама
(Прилог 3) у коме изјављује да је спреман да издаје гаранције у корист носиоца поступка. У
писму гарант доставља:
1. Личне податке
2.

ПИБ гаранта
Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
Контакт особе (особа надлежна за царинска питања, број телефона, факс, е-маил
адреса)

Контакт адресе (посебно за сваку земљу 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)

Гарант је у обавези да уз Писмо о намерама приложи писмене потврде (изјаве) у којима лица
наведена као контакти потврђују да су сагласне да у име гаранта у писаном правно обавезујућем
облику обављају сву комуникацију са царинским органима.
Гарант може у свом захтеву да одреди максималан износ за који је спреман да полаже гаранције
у заједничком транзиту (укупан износ за све носиоце поступка за које гарантује).
Након што Одељењe за наплату буџетских прихода прихвати гаранта и унесе потребне податке
у Систем за управљање гаранцијама (ГМС), о томе обавештава гаранта.
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2.2. Случајеви када је полагање обезбеђења обавезно
Опште правило је да је носилац поступка дужан да положи обезбеђење за сваки транзитни
поступак са циљем обезбеђења плаћања дуга који може да настане у вези са робом стављеном у
транзитни поступак, у складу са чланом 77. Закона, односно чланом 10. Конвенције.
2.3. Ослобођење од обавезе полагања обезбеђења
У складу са чланом 77. став 9. Закона, односно чланом 13. Конвенције, полагање обезбеђења није
потребно за:
а)

б)
в)

за робу која се превози реком Рајном, пловним путевима Рајне, Дунавом и
пловним путевима Дунава, односно међународним и међудржавним водним
путевима;
за робу која се преноси фиксном транспортном инсталацијом;
превоз робе ваздухом ако се користи транзитни поступак заснован на
електронском манифесту за робу која се превози ваздухом;
3. ВРСТЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обезбеђење може бити појединачно када је положено за једну транзитну операцију, или
заједничко за више транзитних операција, у складу са чланом 158. Уредбе, у случају
националног транзитног поступка, односно у складу са чланом 55. тачка а) Конвенције, у случају
заједничког транзитног поступка.
3.1. Појединачно обезбеђење
Појединачно обезбеђење може бити положено у облику:
-

готовинског депозита,
у облику гаранције коју издаје гарант или
у облику купона.

3.1.1. Обезбеђење готовинским депозитом (НЦТС шифра обезбеђењa „3“)
3.1.1.1. Полагање и важење обезбеђења готовинским депозитом
Обезбеђење које се полаже у облику готовинског депозита уплаћује се на депозитни рачун
царинарнице.
Носилац поступка подноси транзитну декларацију и Захтев за полагање готовинског депозита
полазној царинској испостави. Захтев за полагање готовинског депозита подноси се на обрасцу
из прилога 4. овог Објашњења. У захтеву наводи потребне податке о роби као и процењен износ
дажбина за робу коју намерава да стави у поступак транзита. Након што провери наведене
податке и уколико су исправни, царински службеник прихвата транзитну декларацију и уписује
MRN број у Захтев за полагање готовинског депозита. Носилац поступка уплаћује процењени
износ дажбина на депозитни рачун надлежне Царинарнице и у позиву на број наводи МRN број.
Носилац поступка у свом захтеву за полагање готовинског обезбеђења наводи број рачуна на
који ће готовински депозит бити уплаћен након окончања транзита. Након што утврди да је
одговарајући износ уплаћен на депозитни рачун, царински орган обезбеђења оверава Потврду о
уплаћеном готовинском депозиту. Готовинским депозитом се сматра и полагање сваког другог
еквивалентног законског средства плаћања.
Обезбеђење у виду готовинског депозита важи у свим земљама укљученим у заједничку
транзитну операцију.
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3.1.1.2. Подаци који се уносе у транзитну декларацију
Приликом коришћења готовинског депозита у рубрику 52 транзитне декларације се уноси
шифра „3“, а у део „гарантовани износ“ се уноси укупан износ обезбеђења. Носилац поступка
подноси оверену Потврду о уплаћеном готовинском депозиту полазној царинској испостави која
након тога пушта робу у транзит.
3.1.1.3. Раздужење или наплата из обезбеђења
Обезбеђење дато у готовини у полазној царинској испостави раздужиће се када се транзитни
поступак оконча редовним путем или када носилац поступка достави алтернативни доказ о
раздужењу декларације и када нису утврђене неправилности од стране одредишне царинске
испоставе.
У случају када транзитни поступак није окончан редовним путем и када царински дуг и друге
дажбине нису плаћене од стране носиоца поступка или другог лица одговорног за плаћање,
готовински депозит се користи за плаћање насталог царинског дуга.
Враћање обезбеђења у готовини ће извршити полазна царинарница у складу са упутствима
носиоца поступка. Пре повраћаја положеног обезбеђења потребно је утврдити да ли је окончан
транзитни поступак у НЦТС апликацији и након тога ослободити обезбеђење у облику
готовинског депозита, односно пренети готовински депозит на рачун који је доставио носилац
поступка при подношењу захтева.
3.1.2. Појединачно обезбеђењу у облику гаранције (НЦТС шифра обезбеђењa „2”)
3.1.2.1. Полагање и прихватање појединачног обезбеђења у облику гаранције
Гаранција за појединачно обезбеђење издаје се на обрасцу из Прилога 18. Уредбе у случају
националног поступка транзита - Прилог 5. овог Објашњења и Прилога В1 Додатка III
Конвенције у случају заједничког поступка транзита – Прилог 6. овог Објашњења. У случају
заједничког транзитног поступка у обрасцу гаранције наведене су контакт адресе у земљама у
којима обезбеђење важи.
Појединачно обезбеђење за једну транзитну декларацију у заједничком/националном
транзитном поступку може бити употребљено за обезбеђење царинског дуга насталог у оквиру
једне транзитне операције која је извршена од стране једног носиоца поступка и у оквиру једне
полазне царинске испоставе која има улогу царинског органа обезбеђења. Носилац поступка
полаже обезбеђење у износу који је довољан да обезбеди плаћање дуга на основу највише стопе
царина која се примењује на робу исте врсте, а који може да настане у вези са робом стављеном
у транзитни поступак, у складу са чланом 77. Закона, односно чланом 10. Конвенције. Када је
од стране носиоца поступка поднето појединачно обезбеђење у облику гаранције за једну
транзитну декларацију и исто је примљено, царински орган обезбеђења попуњава Део II –
Прихватање од стране царинског органа обезбеђења, гаранције за појединачно обезбеђење који
исту евидентира у Систему за управљање гаранцијама (ГМС).
3.1.2.2. Подаци који се уносе у декларацију
Приликом подношења декларације, када се користи гаранција за појединачно обезбеђење у
транзиту, носилац поступка у транзитну декларацију у рубрику 52 уноси шифру „2“. Такође, у
рубрику „износ обезбеђења“ уноси укупан износ обезбеђења, референтни број обезбеђења и
гарантну приступну шифру.
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 Северну 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.
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3.1.2.3. Раздужење или наплата из обезбеђења
Гаранција се задужује од тренутка евидентирања транзитне декларације до тренутка када се
транзитни поступак заврши и све док транзитна декларација не буде раздужена, односно до
окончања транзитног поступка. У овом случају царински орган обезбеђења може на захтев
носиоца поступка да изда обавештење о раздужењу појединачног обезбеђења и обавештење за
гаранта да је ослобођен својих обавеза.
У случају када транзитна декларација није раздужена, односно транзитни поступак није окончан,
гаранција може да се раздужи само ако се изврши наплата царинског дуга од носиоца поступка
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.
3.1.3. Појединачно обезбеђење од стране гаранта за вишеструку употребу (НЦТС гарантна
шифра “9”)
У случају процедуре у оквиру заједничког транзита и привремене забране употребе заједничког
обезбеђења са умањеним износом или употребе заједничког обезбеђења у складу чланом 84.
Царинског закона и са чланом 77. Додатка 1 Конвенције, носиоцу поступка се може дозволити
да користи појединачно обезбеђење за вишеструку употребу. У том случају, користиће се
процедура описана у Поглављу 4 Додатка 1 Конвенције о заједничком транзитном поступку.
3.1.4. Појединачно обезбеђење у облику купона (НЦТС шифра обезбеђењa “4”)
3.1.4.1. Подношење и важење обезбеђења у облику купона
Гаранција коју издаје гарант за потребе појединачног обезбеђења у облику купона полаже се на
обрасцу из Прилога 19. Уредбе у случају националног поступка транзита – Прилог 7 овог
Објашњења и Прилога В2 Додатка III Конвенције у случају заједничког поступка транзита Прилог 8. овог Објашњења. Та гаранција се задржава у царинском органу обезбеђења током
периода важења.
Купоне подноси гарант на обрасцу из Прилога 21 Уредбе и Прилога В3 Додатка III Конвенције
и доставља их лицима која намеравају да буду носиоци поступка. Ти купони важе у свим
уговорним странама. (Прилог 9 Објашњења)
Сваки купон покрива износ од 10.000 евра за који је гарант одговоран. Период важења купона је
годину дана од дана издавања.
Гарант доставља царинском органу обезбеђења све потребне податке о купонима за појединачну
гаранцију које је издао.
Лице која намерава да буде носилац поступка подноси полазној царинарници онолики број
купона колико пута се износ од 10.000 евра може помножити да би се покрио укупан износ дуга
који би могао да настане.
Када је транзитна декларација у папирном облику прихваћена у складу са чланом 317. Уредбе
односно чланом 26. став 1. тачка б) Поглавља II, Наслова II Додатка I Конвенције, купони се
достављају у папирном облику и њих задржава полазна царинарница. Та царинарница доставља
идентификациони број сваког купона царинском органу обезбеђења који је назначен на купону.
Појединачно обезбеђење у облику купона у поступку заједничког/националног транзита, мора
бити поднето царинском органу обезбеђења за евидентирање купона, односно Сектору за
финансијске, инвестиционе и правне послове - Одељењу 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.
Гаранција за појединачно обезбеђење у облику купона за заједнички транзитни поступак мора
да важи у свим земљама које су приступиле Конвенцији о заједничком транзитном поступку и у
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складу са наведеним у гаранцији за појединачно обезбеђење у облику купона за поступак
заједничког транзита ни једна земља не може бити искључена.
Обрасци који се користе за гарантне купоне морају бити штампани од стране одобреног гаранта
који ће омогућити да они директно буду доступни носиоцу поступка заједно са гарантном
приступном шифром, где је сваки појединачни купон у вези са једном појединачном гарантном
приступном шифром.
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.
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. Купони у Републици Србији штампају се на српском језику.
3.1.4.2. Употреба појединачних гарантних купона (TC32)
Гарантни купон може се користити само за једну транзитну декларацију од стране једног
носиоца поступка, и он се наводи на купону.
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 носиоца поступка и од
стране гаранта. Укупан износ царинског дуга мора бити обезбеђен употребом гарантних купона.
Може се поднети више купона за једну транзитну декларацију (на пример ако је за једну
транзитну декларацију процењен износ царинских дажбина 22.600 ЕУР, три појединачна
гарантна купона - укупно 30.000 ЕУР, подносе се полазној царинарници).
3.1.4.3. Подаци који се уносе у декларацију
Када се користи појединачно обезбеђење у облику купона, у рубрику 52 декларације уноси се
шифра „4“. Такође се наводи референтни број обезбеђења из купона који је од стране гаранта
дат носиоцу поступка и у делу „гарантни износ“ наводи се укупан износ обезбеђења. Обезбеђење
за сваки поднет купон је 10.000 ЕУР у динарској противвредности и користи се гарантна
приступна шифра за сваки купон који се наводи у електронски поднетим транзитним
декларацијама.
3.1.4.4. Раздужење и наплата обезбеђење
Гаранција ће бити раздужена оног тренутка када транзитна операција буде окончана. Завршетак
транзитног поступка мора бити потврђен од стране одредишне царинарнице на захтев носиоца
поступка (или његовог заступника) на ТЦ11 документу (образац је дат у прилогу 31 Уредбе и
Анексу Б10 Додатка 3 Конвенције - Прилог 10. Објашњења). Када је појединачно обезбеђење
у облику купона раздужено од стране полазне царинарнице, коришћени купони неће бити
враћени носиоцу поступка, а гарант ће то сматрати као ослобађање својих обавеза када су ти
купони у питању.
У случају да транзит није окончан, полазна царинарница шаље обавештење гаранту.
По престанку важења гаранције, царински орган обезбеђења не враћа документ гаранту и не
одобрава ослобађање од обавезе гаранта, све док нема доказе да су раздужени сви купони који
су издати и коришћени од стране носиоца поступка. Такође, гарант даје царинском органу
обезбеђења све издате купоне који нису коришћени од стране носиоца поступка.
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Престанак важења гарантне обавезе царински орган обезбеђења региструје у ГМС.
4. ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Употребу заједничког обезбеђења одобрава месно надлежна царинарница. У заједничком
транзитном поступку коришћење заједничког обезбеђења у облику гаранције представља вид
поједностављеног транзитног поступка. Ово одобрење се може одобрити носиоцу поступка
уколико испуњава услове који су прописани одредбама члана 83. Закона, у случају националног
транзита, односно чланом 57. Конвенције, у случају заједничког транзитног поступка.
4.1. Услови за давање одобрења за коришћење заједничке гаранције
Потребни услови за добијање одобрења су да:
а) подносилац захтева мора бити пословно настањен у Републици Србији,
б) подносилац захтева није починио никакав озбиљан прекрашај или учестало кршио
царинске или пореске прописе, нити је починио тешка кривична дела која се односе
на његову привредну делатност,
в) подносилац захтева редовно користи национални/заједнички транзитни поступак или
има практичне стандарде оспособљености или стручне квалификације који се
непосредно односе на делатност коју обавља.
4.2. Референтни износ
Референтни износ заједничке гаранције је једнак износу дуга који би могао да настане у вези са
сваким националним/заједничким транзитним поступком за који се полаже гаранција, у периоду
између стављања робе у национални/заједнички транзитни поступак и тренутка када је тај
поступак окончан.
Ако подаци потребни за одређивање референтног износа нису доступни месно надлежној
царинарници, тај износ се одређује на 10.000 евра за сваку транзитну операцију.
Месно надлежна царинарница утврђује референтни износ у сарадњи са носиоцем поступка. Тај
износ се утврђује на основу података о роби која је стављена у национални/заједнички транзитни
поступак у претходних 12 месеци, и на основу процене обима планираних поступака, пре свега
према пословној документацији и књиговодственој евиденцији носиоца поступка. Референтни
износ треба да омогући носиоцу поступка довољно средстава за обезбеђења царинског дуга за
период од тренутка пуштања робе у национални/заједнички транзитни поступак до тренутка
његовог окончања. Тај период треба да представља уобичајене транзитне активности носиоца
поступка. Приликом одређивања референтног износа треба укључити и превоз робе у периоду
највећег оптерећења или робу коју носилац поступка редовно не декларише за транзит, како би
висина референтног износа била довољна за све могуће ситуације, односно како не би довела до
ситуације да носилац поступка не може да поднесе транзитну декларацију због недовољне
гаранције.
Обрачун висине референтног износа врши се на основу највиших стопа царинског дуга за робу
у транзитном поступку.
Месно надлежна царинарница преиспитује висину референтног износа на сопствену
иницијативу или на захтев носиоца поступка и по потреби га прилагођава.
Носилац поступка обавештава месно надлежну царинарницу ако референтни износ није више
довољан да би покрио своје поступке.
Праћење референтног износа којим се покрива износ дуга који може да доспе у вези са робом
која је стављена у национални/заједнички транзитни поступак обезбеђује се путем електронског
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система из члана 5. Закона и 135. Уредбе, односно члана 4. став 1. Додатка 1 Конвенције за сваки
национални/заједнички транзитни поступак у тренутку стављања робе у национални/заједнички
транзитни поступак.
Месно надлежна царинарница је у обавези да најмање једном годишње преиспитује висину
референтног износа укључујући и финансијску анализу. Имајући у виду потребу израде
финансијске анализе месно надлежна царинарница ће тражити од носиоца поступка да достави
неопходне податке и исте доставити Одељењу за наплату буџетских прихода у Сектору за
финансијске инвестиционе и правне послове, ради финансијске анализе.
4.3. Одређивање износа заједничке гаранције
Утврђени референтни износ је износ за који је носилац одобрења у обавези да положи гаранцију.
У случају када се подноси гаранција која покрива 100 % референтног износа месно надлежна
царинарница врши само проверу општих услова.
Носиоцу поступка може да се одобри коришћење заједничке гаранције у умањеном износу или
ослобођење од полагања гаранције, у складу са члановима 153. – 154. Уредбе у случају
националног поступка транзита или чланом 75. Конвенције, у случају заједничког транзитног
поступка.
Износ заједничке гаранције се умањује на:
-

50% референтног износа,

-

30% референтног износа или

-

0% референтног износа (ослобођење од полагања гаранције).

4.3.1. Потребни услови за умањење гаранције на 50% референтног износа:
1. подносилац захтева води рачуноводствени систем у складу са општеприхваћеним
рачуноводственим начелима који се примењују у Републици Србији на тај начин да
омогућава накнадне царинске контроле и води архиву о подацима којом се омогућава
ревизорски траг од тренутка уноса података у евиденцију;
2. подносилац захтева има административну организацију која одговара врсти и обиму
пословања и која је погодна за управљање прометом робе и има унутрашњу контролу која
омогућава спречавање, откривање и исправљање грешака, као и спречавање и откривање
незаконитих или непрописних трансакција;
3. над подносиоцем захтева се не води стечајни поступак;
4. током последње три године пре подношења захтева, подносилац захтева је испунио своје
финансијске обавезе у погледу плаћања царинских дажбина и свих осталих дажбина,
пореза или накнада које се наплаћује на увоз или извоз робе или у вези са увозом и
извозом робе;
5. подносилац захтева докаже на основу евиденције и података доступних за три године које
претходе подношењу захтева да je довољнo финансијски солвентан да испуни своје
обавезе имајући у виду врсту и обим пословне делатности, као и да нема негативну нето
имовину, осим ако располаже довољним средствима да је може покрити;
6. подносилац захтева може да докаже да има довољно финансијских средстава да испуни
своје обавезе за референтни износ који није покривен гаранцијом.
4.3.2. Потребни услови за умањење гаранције на 30% референтног износа:
1. подносилац захтева води рачуноводствени систем у складу са општеприхваћеним
рачуноводственим начелима који се примењују у Републици Србији на тај начин да
омогућава накнадне царинске контроле и води архиву о подацима којом се омогућава
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ревизорски траг од тренутка уноса података у евиденцију;
2. подносилац захтева има административну организацију која одговара врсти и обиму
пословања и која је погодна за управљање прометом робе и има унутрашњу контролу која
омогућава спречавање, откривање и исправљање грешака, као и спречавање и откривање
незаконитих или непрописних трансакција;
3. подносилац захтева обезбеђује услове да одговарајући запослени добију налог да
обавесте царински орган кад год открију потешкоће при испуњавању постављених услова
и утврђује процедуре за обавештавање царинских органа о таквим потешкоћама;
4. над подносиоцем захтева се не води стечајни поступак;
5. током последње три године пре подношења захтева, подносилац захтева је испунио своје
финансијске обавезе у погледу плаћања царинских дажбина и свих осталих дажбина,
пореза или накнада које се наплаћује на увоз или извоз робе или у вези са увозом и
извозом робе;
6. подносилац захтева докаже на основу евиденције и података доступних за три године које
претходе подношењу захтева да је довољно финансијски солвентан да испуни своје
обавезе имајући у виду врсту и обим пословне делатности, као и да нема негативну нето
имовину, осим ако располаже довољним средствима да је може покрити;
7. подносилац захтева може да докаже да има довољно финансијских средстава да испуни
своје обавезе за део референтног износа који није покривен гаранцијом
4.3.3. Потребни услови за умањење гаранције на 0% референтног износа:
1. подносилац захтева води рачуноводствени систем у складу са општеприхваћеним
рачуноводственим начелима који се примењују у Републици Србији на тај начин да
омогућава накнадне царинске контроле и води архиву о подацима којом се омогућава
ревизорски траг од тренутка уноса података у евиденцију;
2. подносилац захтева омогућава царинском органу физички приступ својим
рачуноводственим системима и, по потреби, својим пословним евиденцијама и
евиденцијама о превозу робе;
3. има логистички систем којим се идентификује робу као домаћу и страну робу и, по
потреби, наводи где се она налази;
4. подносилац захтева има административну организацију која одговара врсти и обиму
пословања и која је погодна за управљање прометом робе и има унутрашњу контролу која
омогућава спречавање, откривање и исправљање грешака, као и спречавање и откривање
незаконитих или непрописних трансакција;
5. по потреби, подносилац захтева има успостављене задовољавајуће поступке за руковање
дозволама и одобрењима издатим у складу са мерама трговинске политике или које се
односе на промет пољопривредним производима;
6. подносилац захтева има задовољавајуће процедуре за архивирање своје евиденције и
информација, као и за заштиту од губитка информација;
7. подносилац захтева обезбеђује услове да одговарајући запослени добију налог да
обавесте царински орган кад год открију потешкоће при испуњавању постављених услова
и утврђује процедуре за обавештавање царинских органа о таквим потешкоћама;
8. подносилац захтева има успостављене одговарајуће безбедносне мере за заштиту свог
рачунарског система од неовлашћеног упада и за обезбеђење своје документације;
9. над подносиоцем захтева се не води стечајни поступак;
10. током последње три године пре подношења захтева, подносилац захтева је испунио своје
финансијске обавезе у погледу плаћања царинских дажбина и свих осталих дажбина,
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пореза или накнада које се наплаћује на увоз или извоз робе или у вези са увозом и
извозом робе;
11. подносилац захтева докаже на основу евиденције и података доступних за три године које
претходе подношењу захтева да је довољно финансијски солвентан да испуни своје
обавезе имајући у виду врсту и обим пословне делатности, као и да нема негативну нето
имовину, осим ако располаже довољним средствима да је може покрити;
12. подносилац захтева може да докаже да има довољно финансијских средстава да испуни
своје обавезе за део референтног износа који није покривен гаранцијом.
4.4. Провера критеријума
У овом делу ближе су објашњени начини спровођења поступка провере напред наведених
критеријума. Скрећемо пажњу да уколико подносилац захтева има статус овлашћеног
привредног субјекта, није потребно поново вршити контролу испуњености потребних услова за
умањење или ослобођење од полагања гаранције, за оне услови који су већ проверени у поступку
добијања статуса.
4.4.1. Провера општих услова
а) Подносилац захтева мора бити пословно настањен у Републици Србији.
У случају када је подносилац захтева физичко лице, овај услов се сматра испуњеним, ако је то
лице које на царинском подручју Републике Србије има пребивалиште или центар пословних и
животних интереса, а уколико је подносилац захтева правно лице, то лице мора имати седиште,
регистровани огранак, представништво или сталну пословну јединицу на територији Републике
Србије;
б) Подносилац захтева није починио никакав озбиљан прекрашај или учестало кршио царинске
или пореске прописе, нити је починио тешка кривична дела која се односе на његову привредну
делатност. Ако подносилац захтева није физичко лице, овај критеријум се сматра испуњеним
ако, у последње три године, није правоснажно оглашено одговорним за озбиљан или поновљен
прекрашај царинских и пореских прописа, нити је починило тежа кривична дела у вези са својом
привредном делатношћу, неко од следећих лица:
1. подносилац захтева,
2. одговорно лице подносиоца захтева или лице које врши контролу над његовим
управљањем,
3. запослени одговоран за царинска питања.
Приликом провере испуњености овог услова треба узети у обзир следеће:
- под појмом „поновљена повреда царинских прописа“, која се односи на транзитни
поступак, сматра се када је издато 3 и више прекршајних налога у 12 месеци који
претходе дану подношења захтева или донете 3 одлуке за исти прекршај у 12 месеци
који претходе дану подношења захтева,
- под појмом „озбиљна повреда царинских прописа“, која се односи на транзитни
поступак, сматра се свако чињење прекршаја из члана 265. до 267. Закона, који су
санкционисани новчаном казном у износу од 300.000 РСД и више и свако чињење
прекршаја из члана 265. до 267. Закона обједињено спојеним процесом које је
санкционисано новчаном казном у износу од 500.000 РСД и више;
в) подносилац захтева редовно користи национални/заједнички транзитни поступак или има
практичне стандарде оспособљености или стручне квалификације који се непосредно односе на
делатност коју обавља.
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Услов да подносилац захтева редовно користи транзитни поступак сматра се испуњеним када
подносилац захтева подноси бар једну транзитну декларацију недељно или не мање од 50
транзитних декларација годишње.
Провера критеријума „практични стандарди стручности или професионалних квалификација"
-

овај критеријум сматра се испуњеним ако је испуњен један од следећих услова:У
случајевима када је подносилац захтева предузеће које се бави пословима
међународне шпедиције, лице (у зависности од величине, може бити и више лица)
одговорно за царинска питања доставило доказ о положеном стручном испиту за
царинске заступнике у Управи царина.

-

у случајевима када подносилац захтева није предузеће које се бави пословима
међународне шпедиције, лице (у зависности од величине, може бити и више лица)
одговорно за царинска питања доставило доказ о одслушаној обуци о царинским
прописима у Управи царина.

4.4.2. Провера критеријума „задовољавајући систем вођења пословне евиденције и
евиденције о превозу робе"
Одредбом члана 28. став 1. тачка 2. Закона за овај критеријум прописано је поседовање високог
нивоа контроле активности и протока робе од стране подносиоца захтева, кроз задовољавајуће
вођење пословне евиденције и, по потреби, евиденције о превозу робе, која омогућава
одговарајуће царинске контроле.
Овај критеријум на основу члана 29. Уредбе сматра се испуњеним, ако подносилац захтева
испуни следеће услове:
1. води рачуноводствени систем у складу са општеприхваћеним рачуноводственим
начелима, што омогућава царинску контролу која се заснива на ревизији и води
архивску евиденцију података којом се обезбеђује ревизорски траг од тренутка уноса
података у евиденцију;
2. евиденције које воде у царинске сврхе интегрисане су у његов рачуноводствени
систем или омогућавају вршење унакрсних провера инфомација са рачуноводственим
системом;
3. омогућава царинском органу физички или електронски приступ својим
рачуноводственим системима, и по могућству, трговачким евиденцијама и
евиденцијама о превозу;
4. има логистички систем којим се идентификује домаћа и страна роба и наводи, по
потреби, локација робе;
5. има административну организацију која одговара врсти и обиму пословања и која је
погодна за управљање прометом робе и има унутрашњу контролу која омогућава
спречавање, откривање и исправљање грешака, као и спречавање и откривање
незаконитих или непрописних трансакција;
6. има, по потреби, задовољавајуће процедуре за управљање дозволама и одобрењима
издатим у складу са мерама трговинске политике или у вези са трговином
пољопривредним дозволама;
7. има задовољавајуће архивирање евиденција и података и заштиту од губитка
података;
8. обезбеђује услове да одговарајући запослени добију налог да обавесте царински орган
кад год открију потешкоће при испуњавању постављених услова и утврђује процедуре
за обавештавање царинских органа о таквим потешкоћама;
9. има одговарајуће мере безбедности за заштиту рачунарског система од неовлашћеног
приступа и за обезбеђење документације;
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У циљу провере, подносилац захтева ће омогућити надлежном царинском органу физички и
електронски приступ царинским и тамо где је то могуће, подацима о превозу робе.
Постојање књиговодственог система кроз разговор са подносиоцем захтева или његовим
заступником утврђује се утврђивањем следећих чињеница:
а) постојање и начин спровођења одређених процеса у књиговодству;
б) проверено познавање релевантног књиговодственог и логистичког софтвера на
конкретним пословима везано за одлуке које је царински орган донео у процесу
царињења;
в) способност да се пронађу конкретни документовани случајеви везано за одлуке које је
царински орган донео;
г) да ли постоји одговарајуће вођење увозних или извозних дозвола или овлашћења
везаних за мере трговинске политике или трговину пољопривредним поризводима;
д) провера да ли постоје интерни прописи везани за књиговодство (у складу са опште
прихваћеним рачуноводственим стандардима);
ђ) проверен начин архивирања царинске и књиговодствене документације подносиоца
захтева (тип архиве, у власништву/изнајмљено) и коришћење услуга архивирања,
провера приступа архиви, провера да ли постоје и начин евидентирања позајмљених и
враћених докумената);
е) проверено постојање и начин спровођења утврђених процеса у области контроле
(интерни прописи/процедуре везане за спровођење интерне провере, проверено
спровођење интерне контроле за период који следи).
Разговор са подносиоцем захтева/заступником, који мора да потврди постојање и
фунцкионисање логистичког система утврђује се на следећи начин:
а) проверено постојање и начин спровођења утврђених логистичких процеса (куповина,
пријем, складиштење, дистрибуција и продаја робе);
б) контрола прилагођених процеса пописивања (постојање интерних прописа / доказа за
решавање разлика у унешеном стању, доказ о спровођењу пописа);
в) проверено познавање релевантног логистичког софтвера у конкретним пословним
случајевима по доношењу одлука од стране надлежних царинских органа у процесу
царињења (евиденција о складиштењу, провера документације везане за
пријем/излаз/складиштење робе/материјала);
г) контрола логистичког система који прави разлику између домаће и стране робе;
ђ) контрола постојања интерних процедура из области логистике.
Напред наведено се утврђује и кроз проверу:
a) података из екстерних извора;
б) информација добијених у току разговора.
4.4.3. Провера критеријума „финансијска солвентност“
У циљу провере финансијске солвентности, утврђивање испуњености овог критеријума мора се
спровести у складу са интерним процедурама прописаних од стране Управе царина.
Провера испуњености услова, врши се на основу обавезујућег мишљења Сектора за финансијске,
инвестиционе и правне послове.
Ако је подносилац захтева пословно настањен у периоду краћем од три године, његова
финансијска ликвидност из члана 28. став 1. тачка 3. Закона проверава се на основу доступних
евиденција и информација.
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V. ОДОБРЕЊЕ
5.1. Подношење захтева и доношење одобрења
Захтев за одобрење коришћења заједничког обезбеђења се подноси месно надлежној
царинарници и мора да буде датиран и потписан (може се користити образац дат у Прилогу 11.
овог објашњења). Подносилац захтева одговоран је, у складу са важећим прописима, за следеће:
а) тачност и потпуност података наведених у захтеву;
б) веродостојност, тачност и важeње свих пратећих исправа
в) поштовање, по потреби, свих обавеза које се односе на стављање дате робе у одређени
царински поступак или спровођење одобрених активности.
Месно надлежна царинарница ће у складу са Интерном процедуром за издавање одобрења за
употребу заједничког обезбеђења, употребу обезбеђења у умањеном износу или ослобођењу од
полагања обезбеђења, а након разматрања релевантих услова, обрачунати или проверити
референтни износ и висину референтног износа који би требало да буде покривен гарантним
износом (за умањење гаранције) и донети одлуку којом носиоцу поступка одобрава употребу
заједничког обезбеђења (Прилог 12.) или ослобођење од полагања обезбеђења (Прилог 13).
Одобрење се доноси у писменој форми. За доношење одобрења могу се користити обрасци из
прилога овог Објашњења. Поступак издавања одобравања или одбијање захтева морају бити у
складу са oдредбама Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/2016 и
95/2018), Царинског закона, Уредбе, као и са одредбама Конвенције.
Одобрење ступа на снагу следећег дана након што царински орган обезбеђења унесе гаранцију
у Систем за управљање гаранцијама.
Месно надлежна царинарница прати услове које носилац одобрења треба да испуни. Они, такође,
прате испуњење обавеза које проистичу из тог одобрења.
5.2. Поништавање, укидање и измена одобрења
Носилац одобрења обавештава месно надлежну царинарницу о свим околностима насталим
после давања одобрења, а које могу да утичу на његово даље важење или садржину.
Месно надлежна царинарница поништава одобрење ако су испуњени сви следећи услови:
a) одобрење је издато на основу нетачних или непотпуних података;
б) носилац одобрења је знао или је оправдано требало да зна да су подаци нетачни или
непотпуни;
в) да су информације биле тачне и потпуне, одлука о одобрењу би била другачија.
Одобрење се може укинути или изменити, осим у случајевима:
а) када један или више услова за давање одобрења нису били или више нису испуњени;
или
б) на захтев носиоца одобрења.
Одобрење се може изменити на захтев носиоца поступка, у следећим случајевима:
-

промена висине референтног износа или

-

проширење/ограничење држава у којима се може користити гаранција, у случају
заједничког транзитног поступка.

У случају када носилац поступка, у зависности од својих активности везаних за транзитни
поступак, поднесе захтев за измену висине референтног износа, месно надлежна царинарница је
у обавези да провери испуњеност услова потребних за издавање одобрења а посебно за одобрења
са умањеним износом обезбеђења или ослобођењем од полагања обезбеђења.
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У случају када је носиоцу поступка одобрена употреба заједничког обезбеђења које је
ограничено за одређене државе, он може тражити од месно надлежне царинарнице да његово
одобрење буде проширено или смањено.
Када се због измене одобрења за употребу заједничког обезбеђења или одобрења за ослобођења
од полагања обезбеђења издаје ново уверење о заједничком обезбеђењу или уверење о
ослобођењу од полагања обезбеђења, замењена уверења се морају вратити месно надлежној
царинарници.
Одлука о поништењу, укидању или изменама доставља се носиоцу одобрења и гаранту без
одлагања.
Поништење одобрења ступа на снагу од дана када је првобитно одобрење ступило на снагу, осим
ако није другачије наведено у одлуци у складу са царинским прописима.
Укидање одобрења за употребу заједничког обезбеђења или ослобођења од полагања обезбеђења
и датум ступања на снагу укидања гаранције или датум ступања на снагу опозива гаранције од
стране гаранта, месно надлежна царинарница обезбеђења уноси у систем ГМС.
Од дана ступања на снагу укидања или опозива одобрења за употребу заједничког обезбеђења
или ослобођења од полагања обезбеђења, уверење о заједничком обезбеђењу или уверење о
ослобођењу од полагања обезбеђења се не може користи за стављање робе у заједнички
транзитни поступак и носилац поступка их без одлагања враћа месно надлежној царинарници.
5.3. Поновна процена одобрења
Царински орган надлежан за издавање одобрења поново процењује одобрење у следећим
случајевима:
а) ако постоје промене у релевантним прописима који утичу на одобрење;
б) ако је то потребно, као резултат извршеног надзора;
в) ако је то потребно због информација које је доставио носилац одобрења или други
органи.
Царински орган надлежан за издавање одобрења обавештава носиоца одобрења о резултатима
поновне процене.
5.4. Суспензија одобрења
Царински орган надлежан за издавање одобрења суспендује одобрење уместо да га поништи,
укине или измени, ако:
а) царински орган сматра да постоји довољан основ за поништење, укидање или измену
одобрења, али још увек нема све потребне податке да одлучи о поништењу, укидању
или изменама;
б) тај царински орган сматра да нису испуњени услови за одобрење или да носилац
одобрења не испуњава обавезе из одобрења, и да је потребно да се дозволи носиоцу
одобрења да предузме мере како би се осигурало испуњавање услова или извршење
обавеза;
в) носилац одобрења захтева такву суспензију, јер привремено није у могућности да
испуни услове за добијање одобрења или за извршење обавеза из тог одобрења.
У случајевима из тач. 1. б) и в), носилац одобрења обавештава царински орган надлежан за
издавање одобрења о мерама на које се обавезао да ће испунити како би обезбедио испуњење
услова или извршење обавеза, као и о временском року који му је потребан да би предузео те
мере.
5.5. Рок суспензије одобрења
Рок суспензије који је одредио надлежни царински орган одговара временском периоду
потребном како би тај царински орган утврдио да ли су испуњени услови за поништење, укидање
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или измене одобрења.
Међутим, ако царински орган сматра да носилац одобрења не може да испуни критеријуме из
члана 57. став 1. тачка б), Конвенције у случају заједничког поступка транзита или члана 83.
Закона, у случају националног поступка транзита, одобрење се суспендује док се не утврди да
ли је дошло до тежег прекршаја или учесталог кршења прописа од стране неког од следећих
лица:
а) носиоца одобрења;
б) лица одговорног за привредно друштво које је носилац одобрења или које врши
контролу над његовим управљањем;
в) лица одговорног за царинска питања у привредном друштву које је носилац датог
одобрења.
Рок суспензије који је утврдио царински орган надлежан за издавање одобрења одговара
временском року који је саопштио носилац одобрења у складу са чланом 14. став 2. Уредбе, у
случају националног поступка транзита или чланом 67. став 2. Конвенције у случају заједничког
поступка транзита. Рок суспензије може, по потреби, да се додатно продужи на захтев носиоца
одобрења.
Рок суспензије може бити додатно продужен за временски рок који је потребан надлежном
царинском органу да провери да ли те мере обезбеђују испуњење услова или извршење обавеза,
с тим да тај временски рок не сме да буде дужи од 30 дана.
Ако, након суспензије одобрења, царински орган надлежан за издавање одобрења намерава да
поништи, укине или измени то одобрење у складу са члановима 19. и 20. Закона у случају
националног поступка транзита или чланом 65. Конвенције у случају заједничког поступка
транзита, рок суспензије, продужава се по потреби, док одлука о поништењу, укидању или
изменама не ступи на снагу.
5.6. Завршетак суспензије одобрења
Суспензија одобрења се завршава по истеку рока суспензије осим ако пре истека тог периода
дође до неке од следећих ситуација:
а) суспензија је повучена на основу тога што, у случајевима из члана 67. став 1. тачка а)
Конвенције, у случају заједничког поступка транзита или члана 14. став 1. тачка 1 Уредбе
у случају националног поступка транзита не постоје разлози за поништење, укидање или
измене одобрења у складу са члановима 19. и 20. Закона у случају националног поступка
транзита или чланом 65. Конвенције, у случају заједничког поступка транзита у ком
случају суспензија одобрења престаје на дан повлачења;
б) суспензија је повучена када у случајевима из члана 14. став 1. тачка 2. и 3. Уредбе у
случају националног поступка транзита или члана 67. став 1. тач. б) и в) Конвенције, у
случају заједничког поступка транзита носилац одобрења доказао царинском органу
надлежном за издавање одобрења да је предузео неопходне мере како би обезбедио
испуњење услова утврђених за давање одобрења или извршење обавеза предвиђених тим
одобрењем, у ком случају ће се суспензија завршити на дан повлачења;
в) суспендовано одобрење се поништава, укида или мења, у ком случају суспензија
престаје даном поништења, укидања или измене.
Царински орган надлежан за издавање одобрења обавештава носиоца одобрења о завршетку
суспензије.
5.7. Гаранција
Гаранција издата од стране одобреног гаранта сачињава се на обрасцу из Прилога 20 Уредбе у
случају националног транзита (Прилог 14. Објашњења) или обрасцу из Анекса В4 Додатка III
Конвенције у случају заједничког транзита (Прилог 15. Објашњења).
У случају заједничког транзита, носилац поступка може да изабере да његово обезбеђење не
важи у свим земљама које користе заједнички транзитни поступак. У том случају, у гаранцији ће
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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 или земље које су чланице
Конвенције о заједничком транзитном поступку, а имају статус земље заједничког транзита
(Турска, Македонија) и тада те земље морају бити избрисане из гаранције и из рубрике 7.
Прихватање гаранције оверава се печатом царинарнице и потписом овлашћеног царинског
службеника царинског органа обезбеђења.
Када је гаранција прихваћена и евидентирана у Систему за управљање гаранцијама, царински
орган обезбеђења издаје носиоцу поступка уверењe о заједничком обезбеђењу и то у броју
колико захтева носилац поступка.
Примери попуњености гаранција за заједничко обезбеђење за национални/заједнички транзит
налазе се у прилозима 18. до 23. овог објашњења
5.8. Одобравање, укидање и опозив гаранције
Гаранцију коју издаје гарант одобрава месно надлежна царинарница, која о томе обавештава
лице које треба да положи гаранцију.
Месно надлежна царинарница може у било ком тренутку да укине одобрење гаранта или
одобрење гаранције коју је издао гарант. Месно надлежна царинарница обавештава гаранта и
лице које треба да положи гаранцију о укидању одобрења. Укидање одобрења гаранта или
гаранције ступа на снагу 16. дана након датума пријема одлуке о укидању или датума када се
сматра да је гарант примио одлуку.
Гарант може да опозове своју гаранцију у било ком тренутку. Гарант обавештава месно
надлежну царинарницу о опозиву. Опозив гаранције не утиче на робу која је, у тренутку ступања
опозива на снагу, већ била стављена и још увек се налази у поступку заједничког транзита на
основу опозване гаранције. Опозив гаранције од стране гаранта ступа на снагу шеснаестог дана
након датума када гарант обавести месно надлежну царинарницу о опозиву. У случају
заједничког транзита царински органи земље одговорни за гаранције бележе у електронском
систему из члана 9. Поглавља III, Наслова I Додатка I Конвенције, информације о сваком
укидању одобрења гаранта, односно одобрењу гаранције или опозиву од стране гаранта, као и
датум када ступају на снагу.
5.9. Уверење о заједничком обезбеђењу (ТЦ31) и уверење о ослобођењу од полагања
обезбеђења (ТЦ33)
На основу издатог Одобрења за употребу заједничког обeзбеђења, месно надлежна царинарница
издаје уверење о заједничком обезбеђењу (ТЦ31) (Прилог 16) или уверење о ослобођењу од
полагања обезбеђења (ТЦ33) (Прилог17), у броју примерака колико је потребно носиоцу
поступка, 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 осигурања континуитета поступка. Образац уверења TЦ31 је дат у Анексу В5 Додатка
III Конвенције и Прилогу 36. Уредбе, а образац TЦ33 се налази у Анексу В6 Додатка III
Конвенције и Прилогу 37. Уредбе.
Месно надлежна царинарница на уверења ТЦ31 и ТЦ33 уноси референтни број обезбеђења
према растућем низу почевши од 1. Тај број се уноси у рубрику 2 сваког примерка уверења.
На задњој страни уверења, носилац поступка може да овласти особу да, у његово име поднесе
транзитну декларацијe, за коју он остаје одговоран. Носилац поступка уноси име, презиме и
потпис особе/заступника и то мора бити потписано од стране носиоца поступка у време издавања
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уверења или у било ком тренутку важења уверења. Свако лице које је наведено на полеђини
уверења поднетог у полазној царинарници, сматраће се као заступник носиоца поступка.
У НЦТС-у поменути заступници могу да шаљу поруке електронске транзитне декларације, након
што су добили гарантну приступну шифру (за конкретни референтни број обезбеђења).
За Одобрења за коришћење заједничког обезбеђења која нису опозвана или укинута, а сви
услови и критеријуми су и даље испуњени, на захтев носиоца поступка царински орган
обезбеђења може продужити важност уверења ТЦ31 или ТЦ33 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.
Уколико истиче важење уверења TЦ31 или ТЦ33 (укључујући могућност продужења), а
одобрење је још увек на снази, царински орган обезбеђења ће на захтев носиоца поступка издати
ново уверење. Уверења TЦ31 или ТЦ33 која нису важећа носилац поступка мора вратити
царинском органу обезбеђења.
У ГМС царински орган обезбеђења води евиденцију издатих уверења TЦ31 и ТЦ33 (датум
издавања, број копија, датум важења и продужење истог).
5.10. Употреба заједничког обезбеђења
Одобрења за употребу заједничког обезбеђења се евидентирају у Систему за управљање
гаранцијама и додељује им се референтни број обезбеђења (ГРН).
Референтни број обезбеђења има следећу структуру:
-

Последње две цифре године издавања (пример „20“),

-

ISO-3166 алфа 2 шифра земље (пример RS),

-

Шифра царинског органа обезбеђења 6 цифара (видети Прилог 8 Правилника),

-

Шифра обезбеђење „Cx" или „Nx“ (C – заједнички транзит, N – национални
транзит, x – врстa шифрe обезбеђења – 0,1,2,4,9)

-

Редни број - Број који се састоји од 4 цифре дате од стране царинског органа
обезбеђења

-

Контролну цифру даје модул „Обезбеђење ГМС“

5.11. Подаци који се уносе у декларацију
Када се користи заједничко обезбеђење шифра „1“ онда GRN (референтни број обезбеђења)
мора бити уписан у рубрику 52.
Када носилац поступка има Одобрење за коришћење заједничког обезбеђења без обавезе
полагања гаранције у рубрику 52 уноси се шифра „0“ и GRN (референтни број обезбеђења).
Уколико заједничко обезбеђење није важеће за неку државу, принципал мора да напомене у делу
„гаранција није важећа за ............ (шифра државе или држава)“ у рубрици 52. У ове сврхе се
употребљавају следеће шифре: CH - Швајцарска, AD - Андора, NO - Норвешка, SM – Сан
Марино, IS - Исланд, МК – Северна Македонија и TR – Турска.
5.12. Вођење евиденције код царинских органа
Царински органи чувају захтеве и приложене пратеће исправе, заједно са примерком сваког
издатог одобрења.
Ако је захтев одбијен или одобрење поништено, укинуто, измењено, или суспендовано, захтев и
одлука о одбијању захтева или поништењу, укидању, изменама или суспензији одобрења, по
потреби, и све приложене пратеће исправе чувају се најмање три године од краја календарске
године у којој је захтев одбијен или одобрење поништено, укинуто, измењено или суспендовано.
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Ово објашњење почиње да се примењује од 10.07.2020. године. Ступањем на снагу овог
објашњења престаје да важи акт Управе царина број 148-04-030-13-2/2015 од 23.01.2015.
године.
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Захтев за одобрење електронске комуникације у поступку транзита
Одобрење и обавештење за електронску комуникацију
Писмо о намерама
Захтев за полагање појединачног обезбеђења у виду готовинског депозита и
Потврда о уплаћеном готовинском депозиту
Гаранција за појединачно обезбеђење у националном поступку транзита
Гаранција за појединачно обезбеђење у заједничком поступку транзита
Гаранција за појединачно обезбеђење у облику купона за национални поступак
транзита
Гаранција за појединачно обезбеђење у облику купона за заједнички поступак
транзита
Купон појединачног обезбеђења
ТЦ11 – Потврда о пријему
Захтев за издавање одобрења за употребу заједничког обезбеђења, употребу
заједничког обезбеђења у умањеном износу или ослобађању од полагања
обезбеђења у поступку транзита
Одобрење за употребу заједничког обезбеђења и овлашћење гаранта у поступку
националног/заједничког транзита
Одобрење за ослобођење од полагања обезбеђења у поступку
нацоналног/заједничког поступка транзита
Гаранција за заједничко обезбеђење за национални поступак транзита
Гаранција за заједничко обезбеђење за заједнички поступак транзита
ТЦ31 – Уверење о заједничком обезбеђењу
ТЦ33 – Уверење о ослобођењу од полагања обезбеђења
Пример гаранције за заједничко обезбеђење за национални поступак транзита за
30% референтног износа
Пример гаранције за заједничко обезбеђење за национални поступак транзита за
50% референтног износа
Пример гаранције за заједничко обезбеђење за национални поступак транзита за
100% референтног износа
Пример гаранције за заједничко обезбеђење за заједнички поступак транзита за
30% референтног износа
Пример гаранције за заједничко обезбеђење за заједнички поступак транзита за
50% референтног износа
Пример гаранције за заједничко обезбеђење за заједнички поступак транзита за
100% референтног износа
в.д. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОР –
КООРДИНАТОР
Душко Маринковић
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