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ОДЛУКА број 1/2016  ЕУ-ЕФТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ОДБОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ТРАНЗИТУ 

од 28. априла 2016. године 

 

о изменама и допунама Конвенције од 20. маја 1987. о заједничком транзитном 

поступку 
 
 
 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ОДБОР 
 

Имајући у виду Конвенцију од 20. маја 1987. о заједничком транзитном поступку
1
, а 

посебно члан 15. став 3. тач. а) и в), 
 
 
с обзиром на то да: 

  
(1) члан 15. Конвенције између Европске економске заједнице, Републике Аустрије, 

Републике Финске, Републике Исланда, Краљевине Норвешке, Краљевине 
Шведске и Швајцарске Конфедерације о заједничком транзитном поступку 
(„Конвенција”) даје овлашћење Заједничком одбору који је установљен том 
конвенцијом („Заједнички одбор”) да одлукама препоручује и усваја измене 
Конвенције и њених додатака;  

 
(2) се Уредба (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета2 и њени 

делегирани и спроведбени акти примењују од 1. маја 2016. године, уводећи 
модернизовани оквир за царинске поступке, као и транзитне поступке;  

 
(3) би се обезбедило несметано функционисање трговине између Уније и уговорних 

страна Конвенције, заједнички транзитни поступак треба ускладити са 
транзитним поступком Уније који је утврђен Уредбом (ЕУ) број 952/2013 и 
њеним делегираним и спроведбеним актима у највећој могућој мери. За ту сврху, 
неопходне су измене Конвенције и њених додатака, у погледу садржаја и 
терминологије;  
 

(4) да би се обезбедило разумевање, неопходно је терминолошко усклађивање са 
Уредбом (ЕУ) број 952/2013 и њеним делегираним и спроведбеним актима. 
Предложене измене су представљене и о њима се расправљало у оквиру ЕУ-
ЕФТА Радне групе о „заједничком транзиту‟ и „поједностављењу формалности 
у трговини робом”, а та Радна група је дала прелиминарно одобрење на предлог 
Одлуке ЕУ-ЕФТА заједничког одбора о изменама Конвенције о заједничком 
транзитном поступку;  

 
(5) стога је у складу са наведеним неопходно извршити измене Конвенције. 
 
 

 

                                                           
1 Сл. лист ЕЗ Л 226, 13.8.1987, стр. 2 

1 Конвенција о заједничком транзитном поступку (Сл. лист ЕЗ L 226, 13.8.1987, стр. 2). 

2 Уредба (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године о утврђивању 

Царинског законика Уније (Сл. лист ЕУ L 269, 10.10.2013, стр. 1). 
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ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ: 

 

Члан 1. 

 
 
1. Текст Конвенције од 20. маја 1987. о заједничком транзитном поступку се мења 

као што је наведено у Прилогу А ове одлуке.  
 
2. Текст Додатка I уз Конвенцију, укључујући и прилоге уз Додатак I, замењује се 

текстом наведеним у Додатку Б уз ову одлуку.  
 
3. Текст Додатка II уз Конвенцију мења се како је наведено у Прилогу В ове одлуке.  

 
4. Текст Додатка III уз Конвенцију мења се како је наведено у Прилогу Г ове 

одлуке. 
 
5. Текстови Прилога А1, А2, А4, А6, Б1, Б2, Б3, Б5, Б6, Б11 и В7 Додатка III 

Конвенцијe мењају се како је наведено у Прилогу Д ове одлуке.  
 
6. Текстови Прилога Б7, Б8, Б9, Б10, В1, В2, В3, В4, В5 и В6 Додатка III Конвенције 

замењују се текстовима наведеним у Прилогу Ђ ове одлуке.  
 
7. Текст Додатка IV Конвенције, укључујући Прилоге Додатка IV мења се како је 

наведено у Прилогу Е ове одлуке.  
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Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Примењује се од 1. маја 2016. године. 
 
Сачињено у Бриселу, 28. априла 2016. године. 
 
 

 

За Заједнички одбор 

Председник 
 
 

 

__________________ 
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ПРИЛОГ А 

 
 
Конвенција од 20. маја 1987. године о заједничком транзиту мења се на следећи начин: 
 
1. Члан 1. мења се на следећи начин: 

 
а) у ставу  1. речи: „између самих земаља ЕФТАˮ  замењују се речима 

„између самих земаља заједничког транзита”; 
 

б) у ставу 2. речи: „транзитни поступак у Заједници” замењују се речима 
„транзитни поступак Уније”. 

 
2. Члан 2. мења се на следећи начин: 

 
а)  став 3. тачка а), подстав 1. замењује се на следећи начин:  
 
„а) у Заједници: 
 
само ако је роба из Уније. Под „робом Уније” подразумева се роба која обухвата 
следеће категорије: 

 
– роба у потпуности добијена на царинском подручју Заједнице, без робе увезене 
из земаља или са територија које нису део царинског подручја Заједнице;  

 
– роба унета у царинско подручје Заједнице из земаља или са територија које не 
чине део царинског подручја Заједнице и која је стављена у слободан промет;  

 
– роба добијена или произведена на царинском подручју Заједнице, или 
искључиво од робе из алинеје друге или од робе из алинеје прве и друге.”  
 
б) у ставу 3. тачка а) подстав 2. речи: „робом из Заједнице” замењују се речима 
„роба Уније”; 
 
в) у ставу 3. тачка б) замењује се следећим: 
 
„б) у земљи заједничког транзита:  

 
Само ако је роба стигла у ту земљу у оквиру поступка Т2 и поново се отпрема у 
складу са посебним условима утврђеним у члану 9.”; 
 
г) у ставу 4. речи: „статус робе из Заједнице” замењују се речима: „царински 
статус робе из Уније”. 
 

3. Члан 3. мења се на следећи начин: 
 
а) у ставу 1. тач. а) и б) замењују се следећим:  
 
„а) „транзитˮ је поступак на основу ког се роба превози под контролом 
надлежних органа једне уговорне стране до друге уговорне стране или до исте 
уговорне стране преко најмање једне границе; 
 
б) „земљаˮ је свака земља заједничког транзита, свака држава чланица Заједнице 
или свака друга држава која је приступила овој конвенцији;”; 
 
б) додаје се следећа тачка: 
 
„г) „земља заједничког транзитаˮ је свака земља која није држава чланица 
Заједнице, која је уговорна страна ове конвенције.ˮ; 
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в) став 2. брише се;  
 
г) у ставу 3. речи: „земље ЕФТА” замењују се речима: „земље заједничког 
транзита”. 
 

4. Члан 7. мења се на следећи начин: 

 

а) ст. 1, 2. и 3. замењују се следећим: 

 

„1. Уз поштовање свих посебних одредаба ове конвенције, надлежне 

царинарнице земаља заједничког транзита су овлашћене да преузму функције 

полазних царинарница, транзитних царинарница, одредишних царинарница и 

гарантних царинарница. 

 

2.  Надлежне царинарнице држава чланица Заједнице су овлашћене да 

прихватају Т1 или Т2 декларације за транзит до одредишне царинарнице у земљи 

заједничког транзита. Уз поштовање свих посебних одредаба ове конвенције, 

оне, такође, за ту робу потврђују статус робе из Уније. 

 

3. Ако се неколико пошиљки робе групише  и утовари у само једно превозно 

средство и затим, отпреми као збирна пошиљка од стране једног носиоца 

поступка само у једном T1 или T2 поступку, од једне полазне царинарнице до 

једне одредишне царинарнице за испоруку једном примаоцу, уговорна страна 

може да захтева да се такве пошиљке, осим у изузетним, оправданим 

случајевима, укључе у једну T1 или T2 декларацију, са одговарајућим товарним 

листовима.”; 

 

б) у ставу 4. речи: „статус робе из Заједнице” замењују се речима: „царински 

статус робе из Уније”.  

 

в) у ставу 5. речи: „статус робе из Заједнице” замењују се речима: „царински 

статус робе из Уније”. 

  

5. Члан 9. мења се на следећи начин: 

 

а) у ставу 1. речи:„земља ЕФТА” замењују се речима: „земља заједничког 

транзита”; 

 

б) у ставу 2. подстав 1. замењује се следећим: 

 

„2. Ако се та роба поново отпрема из земље заједничког транзита пошто је била 

стављена, у тој земљи заједничког транзита, у други царински поступак, а не у 

поступак транзита или складиштења, не може да се примени поступак Т2”; 

 

в) у ставу 3. речи: „из земље ЕФТА” замењују се речима: „из земље заједничког 

транзита”; 

 

г) став 4. замењује се следећим: 

 

„4) Свака прихваћена Т2 декларација или свака друга исправа којом се потврђује 

царински статус робе из Уније који је издала надлежна царинарница у земљи 

заједничког транзита, садржи упућивање на одговарајућу Т2 декларацију или 
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исправу којом се потврђује царински статус робе из Уније под којим је роба 

стигла у ту земљу заједничког транзита и укључује све посебне потврде на 

њима.” 

 

6. Члан 11. мења се на следећи начин: 

 

а) у ставу 2. тачка а) замењује се следећим: 

 

„а)  простор са робом, ако су превозно средство или контејнер већ одобрени на 

основу других прописа или ако их је полазна царинарница признала као погодне 

за стављање пломбе;”; 

 

б) став 3. замењује се следећим: 

 
„3. Полазна царинарница сматра да су превозна средства и контејнери погодни 
за стављање пломбе под следећим условима:  

 
а) пломбе могу једноставно и правилно да се ставе на превозно средство или на 
контејнер;  

 
б) превозно средство или контејнер су конструисани тако да уношење или 
изношење робе оставља видљиве трагове, пломбе су оштећене или указују на 
знаке нестручног руковања, или електронски систем за праћење региструје 
изношење или уношење робе;  

 
в)   превозно средство или контејнер нема прикривених простора у које може да 
се сакрије роба;  

 
г)  простор намењен за робу је лако доступан царинским органима ради 
контроле.”; 
 
в) став 4. односи се на измену енглеске верзије која није од значаја за српски 
текст; 
 

7. Члан 12. мења се на следећи начин:  

 

а) ст. 1. и 2. бришу се; 

 

б) у ставу 3. реч: „принципал” замењује се речима: „носилац поступка”, а реч: 

„декларација” замењује се речју: „декларације”. 

 

8. У члану 13. став 3. речи: „статус робе из Заједнице” замењују се речима: 

„царински статус робе из Уније”. 

 

9. У члану 20. став 1. речи: „на територијама земаља ЕФТА” замењују се речима: 

„на територијама земаља заједничког транзита”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ Б 
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Додатак I уз Конвенцију замењује се следећим: 

 
 

„ДОДАТАК I 
 

 

ПОСТУПЦИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРАНЗИТА 

 

НАСЛОВ I 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

ПОГЛАВЉЕ I 
 

 Предмет и област примене поступка и дефиниције 

  

Члан 1. 

 

Предмет 
 
1. Како је предвиђено чланом 1. став 3. Конвенције, овај додатак утврђује правила 

којима се регулише заједнички транзитни поступак.  
 
2. Осим ако није другачије наведено, одредбе овог додатка примењују се на 

поступке у оквиру заједничког транзитног поступка.  

 

Члан 2. 

 

Непримењивање заједничког транзитног поступка на поштанске пошиљке 
 
Заједнички транзитни поступак се не примењује на поштанске пошиљке (укључујући 
поштанске пакете) које се превозе у складу са актима Светске поштанске уније, када се 
та роба превози од стране или за носиоце права и обавеза утврђених тим актима.  

 

Члан 3. 

 

Дефиниције 
 
 
У смислу ове конвенције примењују се следеће дефиниције: 

 
 
а) „надлежни органи”  су 

 
царински органи одговорни за примену ове конвенције или било који други 
органи који су овлашћени у складу са националним прописима да примењује 
Конвенцију; 

 
 
 б)  „лице” је 
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физичко лице, правно лице, и свако удружење лица које није правно лице, али 
којем се прописима Уније, националним прописима или прописима земље 
заједничког транзита, признаје способност да обавља правне радње; 

 
в)       „транзитна декларација” је  

 
радња којом лице у прописаном облику и на прописани начин изражава намеру 
да робу стави у заједнички транзитни поступак; 

 
г)        „пратећи транзитни документ” је  

 
документ одштампан путем техника за електронску обраду података који прати 
робу и који се заснива на подацима из транзитне декларације; 

 
д)        „декларант” je 

 
лице које подноси транзитну декларацију у своје име или у име лица чија 
декларација се подноси;  

 
ђ)        „носилац поступка” je 

 
лице које подноси транзитну декларацију или у чије име се подноси декларација; 

 
е)        „полазна царинарница” je  
 

царинарница код које је прихваћена транзитна декларација; 
 
ж)        „транзитна царинарница” је  

 
царинарница надлежна за место уласка у царинско подручје уговорне стране када 
се роба креће по поступку заједничког транзита, или 

 
царинарница надлежна за место изласка из царинског подручја уговорне стране 
где роба напушта то подручје у току поступка транзита преко границе између те 
уговорне стране и треће земље; 

 
з)        „одредишна царинарница” је  

 
царинарница у којој се роба стављена у поступак заједничког транзита показује 
у циљу завршетка поступка; 

 
и)         „главни референтни број (MRN)” је 

 
регистарски број додељен транзитној декларацији од стране надлежног 
царинског органа коришћењем техника електронске обраде података; 

 
ј)          „гарантна царинарница” је  

 
царинарница коју су надлежни органи сваке земље одредили као место за 
подношење гаранција; 

 
к)         „дуг” је  

 
обавеза лица да плати износ приспелих увозних или извозних дажбина и других 
накнада које настану за робу стављену у поступак заједничког транзита; 

 
л)          „дужник” је  
 

свако лице које има обавезу да плати дуг; 
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љ)        „пуштање робе” је 

 
радња којом царински орган ставља робу на располагање у сврхе одређене 
заједничким транзитним поступком у који је стављена; 

 
м)      „лице са седиштем у царинском подручју уговорне стране” је  

 

- у случају физичког лица, свако лице које има своје уобичајено пребивалиште 

на царинском подручју те уговорне стране; 

 
- у случају правног лица или удружења лица, свако лице са регистрованим 

седиштем, дирекцијом или сталном пословном јединицом у царинском 
подручју те уговорне стране;  

 
н)        „технике електронске обраде података” су  

 
електронска размена информација између привредних субјеката и царинских 
органа, између царинских органа и између царинских органа и других укључених 
владиних или европских агенција или институција, односно агенција или 
институција земаља заједничког транзита у договореном и дефинисаном формату 
са циљем аутоматске обраде и чувања података након пријема уз употребу неког 
од следећих начина: 

 
(i) електронска размена података;  

 
(ii) размена података између два компјутерска система;  

 
(iii) електронски пренос структурираних података помоћу стандардних 

порука или услуга из једне средине електронске обраде у другу, без 
људске интервенције;  

 
(iv) онлајн увођење података у царинске системе за обраду података за 

складиштење и обраду, које има за резултат онлајн одговоре.  
 
њ)        „електронска размена података” је  

 
електронски пренос података, структуриран у складу са договореним 
стандардима за поруке, између два компјутерска система; 

 
о)        „електронски транзитни систем” је 

 
електронски систем који се користи за електронску размену података у оквиру 
заједничког транзитног поступка; 

 
п)         „стандардна порука” је 
 

унапред дефинисана структура за електронски пренос података; 
 
р)        „лични подаци” су  
 

све информације које се односе на идентификовано лице или лице које је могуће 

идентификовати; 
 
с)        „фиксне превозне инсталације” су 

 
техничка средства (на пример цевоводи и електрични водови) који се користе за 
континуирани транспорт робе; 
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т)        „осигурање континуитета поступка “ је 

 
поступак на основу папирних докумената, предвиђен да омогући подношење 
транзитне декларације и праћење транзитног поступка ако не постоји могућност 
да се спроведе поступак који се заснива на техникама електронске обраде 
података. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ II 

 

Опште одредбе о заједничком транзитном поступку 

 

Члан 4. 

 

Електронски систем који се односи на поступак 
 
1. Електронски транзитни систем се користи за завршетак царинских формалности 

у вези са заједничким транзитним поступком, осим ако није другачије 
предвиђено у овом додатку.  

 
2. Уз узајамну сагласност, уговорне стране усвајају мере за примену електронског 

транзитног система којим се утврђује следеће:  
 

а) правила која дефинишу и уређују поруке које размењују царинарнице, 
потребне за примену царинских прописа;  

 
б) општи скуп података и формат порука са подацима које се размењују у 

складу са царинским прописима.  

 

Члан 5. 

 

Употреба електронског транзитног система 
 
1. Надлежни органи користе електронски транзитни систем за размену 

информација за потребе заједничког транзитног поступка, осим ако није 
другачије предвиђено у овом додатку.  

 
2. Уговорне стране користе Заједничку комуникациону мрежу/Заједнички 

интерфејс система (CCN/CSI) Европске заједнице за размену података описану 
у ставу 1.  

 
Финансијско учешће земаља заједничког транзита, приступ земаља заједничког 
транзита CCN/CSI и друга слична питања договарају се између Уније и сваке 
земље заједничког транзита.  

 

Члан 6. 

 

Безбедност података 
 
1. Уговорне стране прописују услове за обављање формалности путем техника 

електронске обраде података које обухватају, између осталог, мере за проверу 
извора података и њихове заштите од случајног или незаконитог уништавања 
или случајног губитка, мењања или неовлашћеног приступа.  
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2. Поред мера описаних у ставу 1, надлежни органи успостављају и одржавају 

одговарајућа безбедносна решења за правилно, поуздано и безбедно 
функционисање електронског транзитног система.  

 
3. Измене података и брисање података бележе се заједно са информацијама о 

разлозима за измене или брисање, тачним временом измене или брисања и 
идентификацијом особе која је извршила измену или брисање.  

 
Оригинални податак или сваки обрађени податак чува се најмање три 
календарске године од краја године на коју се тај податак односи или дуже ако 
земље тако траже.  

 
4. Надлежни органи редовно прате безбедност података.  
 
5. Сви надлежни органи обавештавају један другог о свим сумњама у погледу 

нарушавања безбедности.  

 

Члан 7. 

 

Заштита личних података 
 

1. Уговорне стране користе личне податке који се размењују у примени 
Конвенције искључиво за потребе заједничког транзитног поступка и сваког 
царинског поступка или привременог складиштења након заједничког 
транзитног поступка.  

 
Ово ограничење, не спречава царинске органе да користе такве податке за 
потребе анализе ризика и истрага током заједничког транзитног поступка, као и 
судских поступака проистеклих из тог заједничког транзитног поступка. У том 
случају, надлежни орган који је дао информације се одмах обавештава о таквом 
њиховом коришћењу.  

 
2. Уговорне стране ће обезбедити да се обрада личних података размењених у 

примени Конвенције врши у складу са Директивом 95/46/ЕЗ Европског 
парламента и Савета.3  

 
3. Свака уговорна страна предузима све потребне кораке како би гарантовала 

усклађеност са овим чланом.  
 
 
 

ПОГЛАВЉЕ III  
 

Обавезе носиоца поступка, превозника и примаоца робе која 
се креће у оквиру заједничког транзитног поступка 

 

Члан 8. 
 

                                                           
3 Директива 95/46/ЕЗ Европског парламента и Савета од 24. октобра 1995. године о заштити појединаца у 

вези са обрадом података о личности и слободном кретању таквих података (Сл. лист ЕЗ L 281, 23.11.1995, 

стр. 31) 
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Обавезе носиоца поступка, превозника и примаоца робе која се креће у 

заједничком транзитном поступку 

 
 
1. Носилац поступка је одговоран за следеће:  

 

а) да одредишној царинарници преда робу у непромењеном стању заједно са 

потребним информацијама, у прописаном року, уз поштовање мера за 

очување њене истоветности које су утврдили надлежни органи;  
 

б) да поштује царинске прописе који се односе на заједнички транзитни 

поступак;  

 

в) да, уколико није другачије предвиђено Конвенцијом, положи гаранцију 

како би се осигурало плаћање износа дуга који може да настане у вези са 

робом. 
 
 
2. Превозник или прималац робе који прима робу знајући да је она у заједничком 

транзитном поступку, такође је обавезан да одредишној царинарници преда 
робу у непромењеном стању, у прописаном року, уз поштовање мера за очување 
њене истоветности које су утврдили царински органи.  
 

 

ПОГЛАВЉЕ IV 

 

Гаранције 

 

Члан 9. 

 

Електронски систем за гаранције 

 
 

Технике електронске обраде података се користе за размену и чување података који се 
односе на гаранције. 

 

Члан 10. 

 

Обавеза полагања гаранције 

 
 
1. Носилац поступка полаже гаранцију ради плаћања дуга који може да настане у 

вези са робом стављеном у заједнички транзитни поступак.  
 
2. Гаранција је:  
 

а) или појединачна гаранција која покрива једну  радњу;  
 

б) или заједничка гаранција која покрива неколико радњи у облику гарантне 
исправе коју је издао гарант, ако се примењује поједностављење 
предвиђено чланом 55. тачка а).  
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3. Међутим, царински органи могу одбити да прихвате предложену врсту 
гаранције ако она није у складу са правилним функционисањем заједничког 
транзитног поступка.  

 

Члан 11. 

 

Облици појединачне гаранције 

 
 
1. Појединачна гаранција може бити положена у једном од следећих облика:  
 

а) у облику новчаног депозита; или 
 

б) у облику гарантне исправе коју издаје гарант;  
 

в)     у облику купона.  

 
2. У случају из става 1. тачка в), појединачна гаранција се полаже у облику 

гарантне исправе коју издаје гарант.  

 

Члан 12. 

 

Гарант 

 
 
1. Гарант из члана 10. став 2. тачка б), члана 11. став 1. тачка б) и члана 11. став 2. 

је треће лице са седиштем у уговорној страни у којој се полаже и одобрава 
гаранција од стране царинских органа који захтевају гаранцију.  

 
Гарант у својој гарантној исправи наводи адресу за достављање или именује 
заступника у свакој земљи уговорних страна које су укључене у поступак 
заједничког транзита. 

 
2. Гарант се обавезује у писаној форми да плати осигурани износ дуга. Гарантна 

исправа такође покрива, у границама осигураног износа, и износ дуга насталог 
након накнадних контрола.  

 
3. Царински органи могу да одбију да одобре гаранта за ког постоји сумња да неће 

извршити плаћање износа дуга у прописаном року.  

 

Члан 13. 

 

Ослобођење од полагања гаранције 

 
 
1. Полагање гаранције није потребно за:  
 

а) превоз робе ваздухом ако се користи транзитни поступак заснован на 

електронском манифесту за робу која се превози ваздухом;  

б) превоз робе реком Рајном, пловним путевима Рајне, реком Дунав или 

пловним путевима Дунава;  

в) превоз робе фиксним превозним инсталацијама; 

г) превоз робе возом или ваздухом ако се користи транзитни поступак 
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заснован на папирним документима за робу која се превози возом или 

авионом. 
 
2. У случајевима из става 1. тачка г) ослобођење од полагања гаранције се 

примењује само на одобрења за коришћење заједничког транзитног поступка 
заснованог на папирним документима за робу која се превози возом или 
ваздухом, издата пре 1. маја 2016. године.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ V 

 

Разне одредбе 

 

Члан 14. 

 

                                             Правни статус исправа и евиденција 
 
 
1. Издате исправе и евиденција која се води у складу са правилима земље у којој 

су издати или се она води, без обзира на технички формат и мере уведене или 
прихваћене од стране надлежних органа једне земље, имају исто правно дејство 
на територији друге земље, као и у земљи у којој су издате односно у којој се 
евиденција води.  

 
2. Резултати контроле спроведене у оквиру заједничког транзитног поступка од 

стране надлежних органа једне земље имају исту снагу у другим земљама, као и 
резултати контроле извршене од стране надлежних органа сваке од тих земаља.  

  

Члан 15. 

 

Списак царинарница надлежних за спровођење транзитних поступака 

 
 

Свака земља уноси у компјутерски систем који одржава Европска комисија (Комисија) 
списак царинарница надлежних за заједничке транзитне поступке, наводећи своје 
идентификационе бројеве и надлежности, као и дане и сате када су отворене. Све 
промене уносе се у компјутерски систем.  
 
Комисија користи компјутерски систем за достављање тих информација другим 
земљама.  

 

Члан 16. 

 

Централна царинарница 

 
 
Земља је дужна да обавести Комисију када успостави централну царинарницу којој је 
додељено управљање и праћење заједничког транзитног поступка и пријема и преноса 
докумената у вези са тим поступком. 
 
Комисија ове информације прослеђује другим земљама.   
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Члан 17. 

 

Прекршаји и казне 

 
 
Земље предузимају све потребне кораке за третирање свих прекршаја или 
неправилности и уводе ефикасне, одговарајуће и одвраћајуће казне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛОВ II 
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СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

 

ПОГЛАВЉЕ I 

 

 Појединачна гаранција 

 

Члан 18. 

 

Обрачун износа појединачне гаранције 

 
 

Појединачна гаранција која се полаже у складу са чланом 10. став 2. тачка а) покрива износ дуга 
који може да настане, обрачунат на основу највиших стопа које важе за робу исте врсте. За потребе 
тог обрачуна, са робом  Уније која се превози у складу са Конвенцијом поступа се као са робом 
која нема статус робе Уније.  

 

Члан 19. 

 

Појединачна гаранција у облику новчаног депозита 

 
 
1. Појединачна гаранција положена у облику новчаног депозита, или било ког другог еквивалентног 

средства плаћања се даје у складу са одредбама на снази у полазној земљи у којој се тражи 
гаранција.  

 
2. Појединачне гаранције у облику новчаног депозита, положене у једној од уговорних страна важе 

у свим уговорним странама. Оне се враћају када је поступак окончан.  
 
3. Ако се гаранција полаже у облику новчаног депозита или неког другог еквивалентног средства 

плаћања, царински органи не плаћују камату на гаранцију.  

 

Члан 20. 

 

Појединачна гаранција у облику гарантне исправе коју издаје гарант 

 
 
1. Исправа коју издаје гарант за потребе појединачне гаранције издаје се на обрасцу из Прилога В1 

Додатка III. Та исправа се задржава у гарантној царинарници током периода њеног важења.  

 

2. Ако то налажу одредбе националних закона и других прописа, или у складу са уобичајеном 
праксом, земља може да дозволи да гарантна исправа из става 1. буде у неком другом облику 
уколико има исто правно дејство као и гарантна исправа дата на обрасцу.  

 
3. За сваку гарантну исправу, гарантна царинарница доставља носиоцу поступка следеће 

информације:  
 

а) референтни број гаранције;  
 

б) приступну шифру повезану са референтним бројем гаранције.  
 

Носилац поступка не сме да измени приступну шифру. 
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Члан 21. 

 

Појединачна гаранција у облику купона 

 
 
1. Гарантна исправа коју издаје гарант за потребе појединачне гаранције у облику купона полаже се 

на обрасцу из Прилога В2 Додатка III. Та гарантна исправа се задржава у гарантној царинарници 
током периода важења.  

 
Одредбе члана 20. став 2. примењују се mutatis mutandis. 

 
2. Купоне подноси гарант на обрасцу из Прилога В3 Додатка III и доставља их лицима која 

намеравају да буду носиоци поступка. Ти купони важе у свим уговорним странама.  
 

Сваки купон покрива износ од 10.000 евра за који је гарант одговоран. Период важења купона је 
годину дана од дана издавања.  

 
3. Гарант доставља гарантној царинарници све потребне податке о купонима за појединачну 

гаранцију које је издао.  
 
4. За сваки купон, гарант даје лицу које намерава да буде носилац поступка следеће информације:  
 

а) референтни број гаранције;  
 

б) приступну шифру повезану са референтним бројем гаранције.  
 

Лице које намерава да буде носилац поступка не сме мењати ту приступну шифру. 
 
5. 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.  

 
6. Када је транзитна декларација у папирном облику прихваћена у складу са чланом 26. став 1. тачка 

б), купони се достављају у папирном облику и њих задржава полазна царинарница. Та 
царинарница доставља идентификациони број сваког купона гарантној царинарници која је 
назначена на купону.  

 

Члан 22. 

 

Одобравање гарантне исправе 
 

Гарантну исправе коју издаје гарант одобрава гарантна царинарница, која о томе обавештава лице 
које треба да положи гаранцију.  

 

Члан 23. 
 
 

Укидање одобрења гаранта или гарантне исправе и опозив гарантне исправе 
 

 
1. Гарантна царинарница може у било ком тренутку да укине одобрење гаранта или одобрење 

гарантне исправе коју је издао гарант. Гарантна царинарница обавештава гаранта и лице које 
треба да положи гаранцију о укидању одобрења.  

 
Укидање одобрења гаранта или гарантне исправе гаранта ступа на снагу 16. дана након датума 
пријема одлуке о укидању или датума када се сматра да је гарант примио одлуку.  
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2. Гарант може да опозове своју гарантну исправу у било ком тренутку. Гарант обавештава гарантну 
царинарницу о опозиву.  

 
Опозив гарантне исправе гаранта 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 
гарантне исправе.  

 
Опозив гарантне исправе од стране гаранта ступа на снагу шеснаестог дана након датума када 
гарант обавести гарантну царинарницу о опозиву.  

 
3. Царински органи земље одговорни за надлежну гарантну царинарницу бележе у електронском 

систему из члана 9. информације о сваком укидању одобрења гаранта, односно одобрењу 
гарантне исправе или опозиву од стране гаранта, као и датум када ступају на снагу.  
 

 

ПОГЛАВЉЕ II 

 

Превозна средства и декларације 

 

Члан 24. 

 

Транзитна декларација и превозна средства 

 
 
1. Свака транзитна декларација обухвата само робу која је стављена у заједнички транзитни 

поступак, а која се превози или треба да се превезе из једне полазне царинарнице у једну 
одредишну царинарницу једним превозним средством, у контејнеру или у пакету.  

 
Међутим, једна транзитна декларација може да обухвати робу која се превози или треба да се 
превезе из једне полазне царинарнице у једну одредишну царинарницу у више од једног 
контејнера или у више од једног пакета, када се контејнери или пакети утоварају на једно 
превозно средство.  

 
2. У смислу овог члана сматра се да једно превозно средство чини, под условом да се роба која се 

превози отпрема заједно, следеће:  
 

а) друмско возило са једном или више приколица или полуприколица;  
 

б) композиција железничких кола или вагона;  
 

в)     пловила која чине јединствен ланац.  
 
3. Ако се за потребе заједничког транзитног поступка једно превозно средство користи за утовар 

робе у више полазних царинарница и за истовар у више одредишних царинарница, за сваку 
пошиљку се подносе појединачне транзитне декларације.  

 

Члан 25. 

 

Транзитне декларације уз примену техника електронске обраде података 

 
 

Појединости и структура података транзитне декларације су наведени у прилозима А1, А2 и Б6  
Додатка III. 

 

 

Члан 26. 
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Транзитне декларације у папирном облику 

 
 
1. Царински орган прихвата транзитну декларацију у папирном облику у следећим случајевима:  
 

а) ако робу превозе путници који немају непосредан приступ електронском транзитном 
систему, у складу са поступцима описаним у члану 27;  

 
б) када се примењује осигурање континуитета поступка у складу са Прилогом II, у случају 

привременог пада:  
 

(i) електронског транзитног система;  
 

(ii) компјутерског система који користи носилац поступка за подношење заједничке 
транзитне декларације путем техника електронске обраде података;  

 
(iii) односно прекида електронске везе између компјутеризованог система коју користе 

носиоци поступка за подношење заједничке транзитне декларације путем техника 
електронске обраде података и електронског транзитног система.  

 
в)      ако земља заједничког транзита тако одлучи.  

 
2. За примену става 1. тач. а) и в), царински органи обезбеђују да се транзитни подаци евидентирају 

у електронском транзитном систему и размењују између царинских органа путем тог система.  
 
3. Прихватање транзитне декларације у папирном облику као што је наведено у ставу 1. тачка б) (ii) 

и (iii) подлеже одобрењу од стране царинских органа. 

 

Члан 27. 

 

Транзитна декларација за путнике 

 
 

У случајевима из члана 26. став 1. тачка а), путник попуњава транзитну декларацију у папирном 
облику у складу са чл. 5. и 6. и Прилогом Б6 Додатка III. 

 

Члан 28. 

 

Мешовите пошиљке 

 
 

Пошиљка може да садржи и робу која треба да се стави у поступак Т1 и робу која треба да се стави 
у поступак Т2, под условом да је свако наименовање у складу с тим обележено у транзитној 
декларацији ознакама „Т1”, „Т2” или „Т2F”.  

 

Члан 29. 

 

Овера транзитне декларације и одговорност носиоца поступка 

 
 
1. Транзитну декларацију оверава декларант.  
 
2. Подношење транзитне декларације од стране носиоца поступка царинским органима чини тог 

носиоца одговорним за следеће:  
 

а) тачност и потпуност података наведених у транзитној декларацији;  
 

б) веродостојност, исправност и важење сваке исправе која прати транзитну декларацију;  
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в)    поштовање свих обавеза које се односе на стављање предметне робе у транзитни поступак 
наведен у транзитној декларацији.  

 

           

ПОГЛАВЉЕ III  

 

Формалности у полазној царинарници 

 

Члан 30. 

 

Подношење и прихватање транзитне декларације 

 
 
1. Транзитна декларација се подноси полазној царинарници.  
 
2. Та полазна царинарница прихвата транзитну декларацију, под условом да су испуњени следећи 

услови:  
 

а) да садржи све податке неопходне за потребе заједничког транзитног поступка као што је 
наведено у Додатка III;  

 
б) да су уз њу приложене све потребне исправе;  

 
в)    да се роба на коју се транзитна декларација односи предаје царини током редовног радног 

времена.  
 

Полазна царинарница може, на захтев подносиоца декларације, дозволити да се роба предаје 
ван редовног радног времена или на било ком другом месту. 

 
3. Царински органи могу дозволити да се исправе из става 2. тачка б) не подносе одредишној 

царинарници. У том случају те исправе морају бити у поседу декларанта и доступне царинским 
органима.  

 

Члан 31. 

 

Измена транзитне декларације 

 
 

1. Декларанту се, на захтев, дозвољава да измени једну или више појединости у транзитној 
декларацији коју су прихватили царински органи. Измена не сме да има за последицу да се 
декларација преправи тако да се односи на другу робу, а не на робу која је првобитно пријављена.  

 
2. Ниједна таква измена није дозвољена ако се тражи након неке од следећих ситуација:  
 

а) царински органи су обавестили декларанта о намери да прегледају робу;  
 

б) царински органи су утврдили да су подаци у царинској декларацији нетачни;  
 

в)      царински органи су пустили робу.  

 

Члан 32. 

 

Поништење транзитне декларације 

 
 
1. Полазна царинарница, на захтев декларанта, поништава транзитну декларацију која је већ 

прихваћена у неком од следећих случајева:  
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а) ако се увери да роба одмах треба да се стави у други царински поступак;  

 
б) ако се увери да, као резултат посебних околности, стављање робе у царински поступак за 

који је пријављена више није оправдан.  
 

Међутим, ако полазна царинарница обавести декларанта о својој намери да прегледа робу, захтев 
за поништење царинске декларације се не прихвата пре него што се преглед изврши. 

 
2. Транзитна декларација се не може поништити након пуштaња робе, осим ако је:  
 

а) роба у слободном промету у уговорној страни грешком пријављена за заједнички транзитни 
поступак, а њен царински статус као робе која је у слободном промету у истој уговорној 
страни касније доказан;  

 
б) роба погрешно пријављена под више од једном царинском декларацијом.  

 

Члан 33. 

 

План пута у оквиру заједничког транзитног поступка 

 
 
1. Роба стављена у заједнички транзитни поступак превози се до одредишне царинарнице 

економски оправданим путем.  
 
2. Ако полазна царинарница или декларант то сматрају потребним, та царинарница прописује план 

пута робе у заједничком транзитном поступку, узимајући у обзир све релевантне податке које је 
декларант саопштио.  

 
Приликом прописивања плана пута, царинарница уноси у електронски транзитни систем барем 
oзнаку земаља преко којих транзит треба да се обави.  

 

Члан 34. 

 

Рок за предају робе 

 
 
1. Полазна царинарница одређује рок у коме се роба предаје одредишној царинарници, узимајући у 

обзир следеће:  
 

а) план пута;  

б) превозно средство;  

в)   саобраћајне или друге прописе који могу утицати на одређивање рока;  

г)     све релевантне информације које је саопштио носилац поступка.  
  
2. Када полазна царинарница одређује рок, он је обавезујућ за царинске органе земаља на чију 

територију се роба унесе током заједничког транзитног поступка, и они не могу мењати тај рок.  

 

Члан 35. 

 

Овера транзитне декларације и преглед робе 

 
 
1. Полазна царинарница може, ради провере тачности података наведених у транзитној декларацији 

која је прихваћена:  
 

а)  прегледати декларацију и пратеће исправе;  
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б)  захтевати од декларанта да приложи и друге документе;  

 
в)       извршити преглед робе;  

 
г)       узети узорке за анализу или за детаљно испитивање робе.  

 
2. Полазна царинарница утврђује постојање и важење гаранције.  
 
3. Преглед робе предвиђен у ставу 1. тачка в) врши се на местима које одреди полазна царинарница 

за ту сврху и током редовног радног времена. Међутим, царински органи могу, на захтев 
декларанта, да изврше преглед робе ван редовног радног времена или на било ком другом месту.  

 

Члан 36. 

 

Идентификовање пломби 

 
 
Полазна царинарница евидентира број пломби које је ставила та царинарница и појединачне 
идентификационе ознаке пломби у електронском транзитном систему. 

 

Члан 37. 

 

Погодност за пломбирање 

 
 

Друмска возила, приколице, полуприколице и контејнери одобрени за превоз робе под царинском 
пломбом у складу са међународним споразумом, чије су Европска унија и земље заједничког транзита 
уговорне стране, сматра се погодним за пломбирање. 

 

Члан 38. 

 

Карактеристике царинских пломби 

 
 
1. Царинске пломбе имају најмање следеће основне карактеристике и испуњавају следеће техничке 

услове:  
 

а) основне карактеристике пломби:  
 

(i) да остану непромењене и добро причвршћене приликом редовне употребе;  
 

(ii) да се могу лако проверити и препознати;  
 

(iii) да буду тако израђене да свако ломљење, оштећење или уклањање оставља трагове 
видљиве голим оком;  

 
(iv) да буду направљене за једнократну употребу или, ако су намењене за вишекратну 

употребу, да су направљене тако да им се код сваког поновног коришћења може 
ставити јасна, појединачна идентификациона ознака;  

 
(v) да имају појединачне идентификационе ознаке пломби које су трајне, лако читљиве и 

јединствено нумерисане;  
 

б) технички услови:  
 

(i) облик и димензије пломби могу да варирају у зависности од начина на који се 
постављају, али димензије треба да буду такве да се осигура лако очитавање 
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идентификационих ознака;  
 

(ii) да се идентификационе ознаке пломби не могу фалсификовати и да се тешко могу 
репродуковати;  

 
(iii) употребљени материјал мора да буде отпоран на случајно ломљење и такав да се 

спречи неопажено фалсификовање или поновну употребу.  
 
2. Ако је пломбе оверио надлежни орган у складу са ИСО међународним стандардом 17712:2013 

„Теретни контејнери - Механичке пломбе”, сматра се да те пломбе испуњавају услове наведене у 
ставу 1.  

 
За контејнерски превоз користе се пломбе са високим безбедносним функцијама у највећој 
могућој мери.  

 
3. Царинска пломба има следеће ознаке:  
 

а) реч „царина” на једном од службених језика Уније или земаља заједничког транзита или 
одговарајућу скраћеницу; 

 
б) шифру земље, у облику ИСО-алфа-2 шифре земље, којом се идентификује земља у којој је 

стављена пломба.  
 

Уговорне стране могу уз узајамну сагласност да одлуче да користе заједничке безбедносне 
функције и технологију. 

 
4. Свака земља обавештава Комисију о својој врсти царинске пломбе која се употребљава. Комисија 

те информације чини доступним свим земљама.  
 
5. Кад год пломбу треба уклонити како би се омогућила царинска контрола, царински орган настоји 

да, по потреби, поново стави пломбу која садржи барем једнаке безбедносне функције и унесе 
податке о извршеној радњи, наводећи и нови број пломбе у теретну документацију.  

 
6. Царинске пломбе у складу са Прилогом II овог додатка који је измењен Одлуком број 1/20081 од 

16. јуна 2008. године могу наставити да се користе до трошења залиха или до 1. маја 2019. године, 
у зависности од тога који датум је ранији.  

 

 

                                                           
1 Одлука број 1/2008 ЕЗ-ЕФТА Заједничког одбора о заједничком транзиту од 16. јуна 2008. године о измени Конвенције о 

заједничком транзитном поступку од 20. маја 1987. године (Сл. лист  ЕУ L 274, 15.10.2008, стр. 1) 
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Члан 39. 

 

Алтернативне мере за очување истоветности робе  

 
 
1. Одступајући од члана 11. став 1. Конвенције, полазна царинарница може да 

одлучи да не пломбира робу која jе стављена у поступак заједничког транзита и 
уместо тога да се ослони на опис робе у транзитној декларацији или у пратећим 
исправама под условом да је опис довољно прецизан да омогући лако 
утврђивање истоветности робе и да садржи њену количину и природу као и 
посебне карактеристике, као што су серијски бројеви робе.  

 
2. Одступајући од члана 11. став 1. Конвенције, осим ако полазна царинарница 

одлучи другачије, ни превозна средства ни појединачна паковања која садрже 
робу се не пломбирају уколико се:  

 
а) роба превози авионом, и свака пошиљка је означена бројем пратећег 

ваздухопловног товарног листа, или пошиљка чини јединицу товара на 
којој може бити означен број пратећег ваздухопловног товарног листа;  

 
б) роба превози железницом, и железничке компаније примењују мере за 

очување истоветности.   

 

Члан 40. 

 

Пуштање робе у заједнички транзитни поступак 

 
 
1. У складу са чланом 11. ст. 1, 2. и 3. Конвенције само роба која је пломбирана, 

или у односу на коју су предузете алтернативне мере за очување истоветности, у 
складу са чланом 11. став 4. Конвенције и чланом 39. овог додатка пушта се у 
заједнички транзитни поступак.  

 
2. По пуштању робе, полазна царинарница доставља податке о заједничком 

транзитном поступку:  
 

а) најављеној одредишној царинарници;  
 

б) најављеној транзитној царинарници.  
 

Ти подаци заснивају се на подацима добијеним из транзитне декларације, са 
изменама које се уносе по потреби. 

 
3. Полазна царинарница обавештава носиоца поступка о пуштању робе у 

заједнички транзитни поступак. 

 

Члан 41. 

 

Пратећи транзитни документ 

 
 
1. Полазна царинарница издаје декларанту пратећи транзитни документ. Пратећи 

транзитни документ се издаје на обрасцу из Прилога 3 Додатка III и садржи 
податке из Прилога А4 Додатка III.  

 
2. Уколико је потребно, пратећи транзитни документ се допуњује списком 

наименовања на обрасцу из Прилога А5 Додатка III и треба да садржи податке 
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наведене у Прилогу А6 Додатка III. Списак наименовања је саставни део 
пратећег транзитног документа. 
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ПОГЛАВЉЕ IV 

 

Формалности у току превоза 

 

Члан 42. 

 

Давање на увид пратећег транзитног документа 

 
 
Пратећи транзитни документ и другe исправе које прате робу дају се на увид царинским 
органима на сваки њихов захтев.  

 

Члан 43.  
 
 

Предаја робе која се превози у оквиру заједничког транзитног поступка 
транзитној царинарници 

 
 
1. Роба се заједно са пратећим транзитним документом и одговарајућим MRN 

предаје свакој транзитној царинарници.  
 
2. Транзитна царинарница евидентира провоз робе преко границе на основу 

података о заједничком транзитном поступку које је добила од полазне 
царинарнице. Транзитна царинарница обавештава о том провозу полазну 
царинарницу.  

 
3. Транзитне царинарнице могу извршити преглед робе. Саки преглед робе врши 

се углавном на основу података о заједничком транзитном поступку добијених 
од полазне царинарнице.  

 
4. Ако се роба превози преко транзитне царинарнице која није најављена 

царинарница, стварна транзитна царинарница захтева податке у вези са 
заједничким транзитним поступком од полазне царинарнице и обавештава 
полазну царинарницу о провозу робе преко границе. 

 
5. Ст. 1, 2. и 4. не примењују се на превоз робе железницом, под условом да 

транзитна царинарница може да другим средствима провери провоз робе преко 
границе. Таква провера се обавља само у случају потребе. Провера може да се 
спроведе накнадно.  

 

Члан 44. 

 

Непредвиђени догађаји током превоза робе у оквиру заједничког транзитног 

поступка 

 
 

1. Превозник је у обавези да у пратећи транзитни документ унесе потребне податке 
и да, након непредвиђеног догађаја, без одлагања да на увид робу заједно са тим 
документом најближем царинском органу земље на чијој територији се налази 
превозно средство:  

 
а) ако је превозник у обавези да одступи од плана пута у складу са чланом 33. 

став 2. због околности које су изван његове контроле;  
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б) ако су пломбе током превоза сломљене или оштећене из разлога на које 
превозник није могао да утиче;  

 
в)   ако је роба, под надзором царинског органа, претоварена са једног превозног 

средства на друго;  
 

г)    ако је због непосредне опасности потребан хитан, делимичан или потпуни 
истовар робе са пломбираног превозног средства;  

 
д)    у случају непредвиђеног догађаја који би могао да утиче на способност 

носиоца поступка или превозника да изврши своје обавезе;  
 

ђ)      ако се мења било који елемент који чини једно превозно средство као што 
је наведено у члану 24. став 2.   

 
Ако царински органи на чијој територији се налази превозно средство сматрају 
да заједнички транзитни поступак може да се настави, пошто предузму све 
неопходне мере, они оверавају податке које је унео превозник у пратећи 
транзитни документ. 

 
2. У случају непредвиђеног догађаја из става 1. тачка в), царински органи не 

захтевају предају робе и пратећег транзитног документа на увид са унесеним 
потребним подацима ако се роба претовара из превозног средства које није 
пломбирано.  

 
3. У случају непредвиђеног догађаја из става 1. тачка ђ), превозник може, након 

уношења неопходних података у пратећи транзитни документ, да настави 
поступак транзита ако су једна или више кола или вагона повучени из 
композиције железничких кола или вагона због техничких проблема.  

 
4. У случају непредвиђеног догађаја из става 1. тачка ђ), ако се замени вучно возило 

без промене приколице или полуприколице, царински орган не захтева предају 
робе и пратећег транзитног документа са унетим потребним подацима на увид.  

 
5. У случајевима из ст. 2, 3. и 4, превозник се ослобађа обавезе предаје на увид робе 

и пратећег транзитног докумената са унетим потребним подацима царинском 
органу из става 1.  

 
6. Одговарајуће податке у пратећем транзитном документу који се односе на 

непредвиђене догађаје из става 1. царински органи уносе у електронски 
транзитни систем у транзитној царинарници или одредишној царинарници, у 
зависности од случаја. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V 

 

Формалности у одредишној царинарници 

 

Члан 45. 
 
 

Предаја робе у оквиру заједничког транзитног поступка у одредишној  
 
 

царинарници 
 

 
1. Када роба стављена у заједнички транзитни поступак стигне у одредишну 
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царинарницу, у тој царинарници се на увид даје следеће:  
 

а) роба;  
 

б) пратећи транзитни документ;  
 

в)     све информације које захтева одредишна царинарница.  

 
Предаја се врши током редовног радног времена. Међутим, одредишна 
царинарница може, на захтев заинтересованог лица, да одобри предају ван 
редовног радног времена или на неком другом месту. 

 
2. Ако је предаја извршена по истеку рока који је прописала полазна царинарница 

у складу са чланом 34. став 1, сматра се да је носилац поступка испоштовао рок 
ако он или превозник докажу одредишној царинарници да нису одговорни за 
кашњење.   

 
3. Одредишна царинарница задржава пратећи транзитни документ и контрола робе 

се углавном врши на основу података из декларације заједничког транзита која 
је примљена од полазне царинарнице.  

 
4. Када се заједнички транзитни поступак заврши, одредишна царинарница не 

утврди ниједну неправилност, а носилац поступка преда пратећи транзитни 
документ, та царинарница оверава тај документ на захтев носиоца поступка у 
сврху пружања алтернативног доказа у складу са чланом 51. став 1. Овера се 
састоји од печата те царинарнице, потписа службеног лица, датума и следеће 
напомене:  

 
– Алтернативни доказ – 99202  

 
5. Заједнички транзитни поступак може да се заврши и у царинарници која није 

назначена у транзитној декларацији. Та царинарница се тада сматра одредишном 
царинарницом.  

 

Члан 46. 

 

Потврда о пријему робе 

 
 
1. На захтев лица које предаје робу одредишној царинарници, та царинарница 

оверава потврду о пријему којом се потврђује давање робе и пратећег транзитног 
документа на увид у тој царинарници.  

 
2. Потврда се издаје на обрасцу из Прилога Б10 Додатка III, а унапред је попуњава  

заинтересовано лице.  
 
3. Потврда се не сме користити као алтернативни доказ о завршетку заједничког 

транзитног поступка у смислу члана 51. став 1.  

 

Члан 47. 

 

Обавештење о доласку робе у оквиру заједничког транзитног поступка и 

резултати контроле 

 
 
1. Одредишна царинарница обавештава полазну царинарницу о доласку робе на 

дан када су роба и пратећи транзитни документ предати у складу са чланом 45. 
став 1.  
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2. Када се заједнички транзитни поступак заврши у царинарници која није 
назначена у транзитној декларацији, царинарница која се сматра одредишном 
царинарницом у складу са чланом 45. став 5. обавештава о доласку робе полазну 
царинарницу на дан када су роба и пратећи транзитни документ предати у складу 
са чланом 45. став 1.  

 
Полазна царинарница обавештава одредишну царинарницу наведену у 
транзитној декларацији о доласку. 

 
3. Обавештење о доласку из ст. 1. и 2. не сматра се доказом да је заједнички 

транзитни поступак уредно завршен.  
 
4. Одредишна царинарница обавештава полазну царинарницу о резултатима 

прегледа најкасније трећег дана од дана када се роба преда одредишној 
царинарници или на неком другом месту, у складу са чланом 45. став 1. У 
изузетним случајевима, рок може бити продужен до шест дана.  

 
5. Одступајући од става 4. овог члана, ако робу прима овлашћени прималац као 

што је наведено у члану 87, полазна царинарница се обавештава најкасније 
шестог дана од дана када је роба достављена овлашћеном примаоцу.  

 

 
 

ПОГЛАВЉЕ VI 

 

Формалности у вези са завршетком поступка 

 

Члан 48. 

 

Завршетак и окончање поступка 

 
 
1. Заједнички транзитни поступак се завршава, а обавезе носиоца поступка су 

извршене, када се роба стављена у поступак и тражени подаци предају 
одредишној царинарници у складу са царинским прописима.  

 
2. Надлежни органи окончавају заједнички транзитни поступак када су у 

могућности да утврде, на основу упоређивања података расположивих у 
полазној царинарници и података расположивих у одредишној царинарници, да 
је поступак уредно завршен.  

 

Члан 49. 

 

Поступак провере за робу која се превози у оквиру заједничког транзитног поступка 

 
 

1. Ако полазна царинарница не добије резултате прегледа у року од шест дана у 
складу са чланом 47. ст. 4. или 5. након пријема обавештења о доласку робе, та 
царинарница одмах тражи резултате прегледа од одредишне царинарнице која је 
послала обавештење о доласку робе.  

 
Одредишна царинарница шаље резултате прегледа одмах након пријема захтева 
из полазне царинарнице.  
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2. Ако царински орган у полазној земљи још увек није добио информације које 
омогућавају окончање заједничког транзитног поступка или наплату дуга, он ће 
затражити одговарајуће информације од носиоца поступка или, ако је довољно 
података доступно на одредишту, од одредишне царинарнице, у следећим 
случајевима:  

 
а) ако полазна царинарница није добила обавештење о доласку робе до истека 

рока за предавање робе утврђеног у складу са чланом 34; 
 

б) ако полазна царинарница није добила резултате прегледа тражене у складу 
са ставом 1;  

 
в)   ако полазна царинарница утврди да су обавештење о доласку робе или 

резултати прегледа послати грешком.  
 
3. Царински орган полазне земље шаље захтеве за доставу информација у складу 

са ставом 2. тачка а) у року од седам дана од истека поменутог рока, као и захтеве 
за доставу информација у складу са ставом 2. тачка б) у року од седам дана од 
истека одговарајућег рока из става 1.  

 
Међутим, ако, пре истека тих рокова, царински орган у полазној земљи добије 
информацију да заједнички транзитни поступак није уредно завршен, или ако 
сумња да је то случај, он без одлагања упућује захтев.  

 
4. Одговори на захтеве сачињене у складу са ставом 2. достављају се у року од 28 

дана од дана када је захтев упућен.  
 
5. Ако, након захтева у складу са ставом 2, одредишна царинарница није дала 

довољно информација за окончање заједничког транзитног поступка, царински 
орган полазне земље захтева од носиоца поступка да достави те информације, 
најкасније 28 дана од дана покретања поступка провере.  

 
Носилац поступка је дужан да одговори на тај захтев у року од 28 дана од дана 
када је исти упућен.  

 
6. Ако информације дате у одговору носиоца поступка у складу са ставом 4. нису 

довољне да се оконча заједнички транзитни поступак, али их царински орган у 
полазној земљи сматра довољним да се настави поступак провере, тај орган 
одмах упућује захтев за додатним информацијама предметној царинарници.  

 
Та царинарница одговара на захтев у року од 40 дана од дана када је он упућен.  

 
7. Ако се током поступка провере из ст. 1. до 6. утврди да је заједнички транзитни 

поступак уредно завршен, царински орган полазне земље окончава заједнички 

транзитни поступак и о томе одмах обавештава носиоца поступка а, по потреби, 

и сваки царински орган који је евентуално покренуо наплату.  

 

8. Ако се током поступка провере из ст. 1. до 6. утврди да заједнички транзитни 
поступак не може да се оконча, царински орган полазне земље утврђује да ли је 
дуг настао.  

 
Ако је дуг настао, царински орган полазне земље предузима следеће мере:  

 
а) идентификује дужника;  

 
б) утврђује царински орган одговоран за обавештење о дугу.  

 

Члан 50. 

 



31 

Захтев за пренос наплате дуга 

 
 
1. Ако царински орган полазне земље у поступку провере и пре истека рока из 

члана 114. став 2. прибави доказе да се место настанка дуга налази у другој 
земљи, тај царински орган одмах, а најкасније у наведеном року, доставља све 
расположиве информације надлежном царинском органу у том месту.  

 
2. Надлежни царински орган у том месту потврђује пријем информације и 

обавештава царински орган у полазној земљи да ли је надлежан за наплату. Ако 
царински орган у полазној земљи не прими ту информацију у року од 28 дана, 
он одмах наставља са поступком провере или започиње наплату.  

 

Члан 51. 

 

Алтернативни доказ о завршетку заједничког транзитног поступка 

 
 

1. Сматра се да је заједнички транзитни поступак уредно завршен, ако носилац 
поступка поднесе царинском органу полазне земље једну од следећих исправа 
којом се потврђује истоветност робе:  

 
а) исправу оверену од стране царинског органа земље одредишта којом се 

потврђује истоветност робе и утврђује да је роба предата одредишној 
царинарници, или да је испоручена овлашћеном примаоцу како је наведено 
у члану 87;  

 
б) исправу или царинску евиденцију оверену од стране царинског органа 

земље, којом се утврђује да је роба физички напустила царинско подручје 
уговорне стране;  

 
в)   царинску исправу издату у трећој земљи у којој је роба стављена у царински 

поступак;  
 

 г)    исправу издату у трећој земљи, оверену печатом или на други начин од 
стране царинског органа те земље, којом се потврђује да се сматра да је 
роба у тој земљи у слободном промету.  

 
2. Уместо исправа из става 1, као доказ могу да се доставе њихове копије оверене 

као верне оригиналу од стране органа који је оверио оригиналне исправе, од 
стране органа треће укључене земље или органа неке друге земље.  

 

Члан 52. 

 

Провера и административна помоћ 

 
 
1. Надлежни царински органи могу извршити накнадне контроле достављених 

информација и свих исправа, образаца, одобрења или података о заједничком 
транзитном поступку ради провере веродостојности унетих података, 
размењених информација и печата. Такве провере се врше ако се појави сумња у 
тачност и веродостојност достављених информација или ако се сумња на 
превару. Такође, оне могу да се врше на основу анализе ризика или случајног 
избора.  



32 

 
 
 
2. Надлежни царински орган који добије захтев за спровођење накнадне контроле 

поступа без одлагања.  
 
3. Ако надлежни царински орган у полазној земљи поднесе надлежном царинском 

органу захтев за накнадну контролу информација о заједничком транзитном 
поступку, сматра се да услови из члана 48. став 2. за окончање транзитног 
поступка нису испуњени док се не потврди веродостојност и тачност података.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ VII  

 

Заједнички транзитни поступак при кретању робе фиксним 

превозним инсталацијама 

 

Члан 53. 

 

Заједнички транзитни поступак при кретању робе фиксним превозним 

инсталацијама 

 
 
1. Ако роба која се креће фиксним превозним инсталацијама улази у царинско 

подручје једне уговорне стране кроз те инсталације, сматра се да је та роба 
стављена у заједнички транзитни поступак приликом уласка у то подручје.  

 
2. Ако се роба већ налази у царинском подручју једне уговорне стране и креће се 

фиксним превозним инсталацијама, сматра се да је стављањем у фиксне 
превозне инсталације та роба стављена у заједнички транзитни поступак .  

 
3. За потребе заједничког транзитног поступка, код кретања робе фиксним 

превозним инсталацијама, носилац поступка је оператер фиксне превозне 
инсталације са седиштем у уговорној страни преко чије територије роба улази у 
царинско подручје уговорних страна у случају из става 1. односно оператер 
фиксне превозне инсталације у уговорној страни у којој кретање почиње у 
случају из става 2.  

 
Носилац поступка и царински орган се договарају о начинима царинског надзора 
над робом која се превози.  

 
4. У смислу члана 8. став 2, превозником се сматра оператер фиксне превозне 

инсталације са седиштем у земљи преко чије територије се роба креће фиксном 
превозном инсталацијом.  

 
5. Не доводећи у питање одредбе става 8, сматра се да је заједнички транзитни 

поступак завршен када се у пословну евиденцију примаоца или оператера 
фиксне превозне инсталације унесу одговарајући подаци којима се потврђује да 
је роба која се креће фиксним превозним инсталацијама:  

 
а) стигла у фабрику примаоца;  

 
б) примљена у дистрибутивну мрежу примаоца; или 

 
в)      напустила царинско подручје уговорних страна.  
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6. Када се сматра да је роба која се креће фиксним превозним инсталацијама 

између две уговорне стране стављена у заједнички транзитни поступак у складу 
са одредбама става 2. и, у току поступка, прелази преко територије земље 
заједничког транзита у којој се за кретање фиксним превозним инсталацијама 
поступак не користи, наведени поступак се обуставља за време преласка робе 
преко те територије.  

 
7. Ако се роба креће фиксним превозним инсталацијама од земље заједничког 

транзита у којој се поступак заједничког транзита не користи за кретање 
фиксним превозним инсталацијама до одредишта у уговорној страни у којој се 
поступак користи, сматра се да наведени поступак почиње уласком робе на 
територију те уговорне стране.  

 
8. Ако се роба креће фиксним превозним инсталацијама из уговорне стране у којој 

се заједнички транзитни поступак користи за кретање фиксним превозним 
инсталацијама до одредишта у земљи заједничког транзита у којој се поступак 
не користи, сматра се да је наведени поступак завршен изласком робе са 
територије уговорне стране у којој се користи наведени поступак.  

 

Члан 54. 
 

 
Опциона примена заједничког транзитног поступка на кретање робе фиксним 

превозним инсталацијама 
 

 
Земља заједничког транзита може да одлучи да не примењује заједнички транзитни 
поступак на кретање робе фиксним превозним инсталацијама. Такве одлуке се 
достављају Комисији која обавештава остале земље. 
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НАСЛОВ III  

ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У  

 

ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРАНЗИТНОГ 

ПОСТУПКА 

 

ПОГЛАВЉЕ I 

 

Опште одредбе о поједностављењима 

 

Члан 55. 

 

Врсте транзитних поједностављења 

 
 

На основу захтева, царински органи могу да одобре неко од следећих поједностављења, 

а то су: 
 
а) коришћење заједничке гаранције или ослобођења од полагања гаранције;  

б) употреба посебне врсте пломби, где је пломбирање потребно како би се 

обезбедило очување истоветности робе стављене у заједнички транзитни 

поступак;  

в) статус овлашћеног пошиљаоца, који носиоцу одобрења омогућава да стави робу 

у заједнички транзитни поступак без њеног предавања царини; 

г) статус овлашћеног примаоца, који носиоцу одобрења омогућава да прими робу 

која се креће у оквиру заједничког транзитног поступка на месту одобреном за 

завршетак поступка у складу са чланом 48. став 1; 

д) употреба заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која се 

превози ваздухом или заједничког транзитног поступка на основу електронског 

манифеста за робу која се превози ваздухом; 

ђ)  употреба заједничког транзитног поступка у папирном облику специфичног за  

робу која се превози железницом; 

е) употреба других поједностављених поступака на основу члана 6. Конвенције. 

 

Члан 56. 

 

Територијални обим примене одобрења за поједностављења 

 
 

1. Поједностављења из члана 55. тач. б) и в) примењују се само на заједничке 
транзитне поступке који почињу у уговорној страни где су одобрења за 
поједностављења издата.  

 
2. Поједностављење из члана 55. тачка г) примењује се само на заједничке 

транзитне поступке који се завршавају у уговорној страни где је одобрење за  
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поједностављења издато.  
 
3. Поједностављење из члана 55. тачка д) примењује се у уговорним странама 

наведеним у одобрењу за поједностављење.  
 
4. Поједностављење из члана 55. тач. а) и ђ) примењује се у свим уговорним 

странама.  
 

Члан 57. 

 

Општи услови за давање одобрења за поједностављења 

 
 

1. Одобрење из члана 55. тачка а) даје се подносиоцима захтева који испуњавају 
следеће услове:  

 
а) подносилац захтева има седиште на царинском подручју уговорне стране;  

 
б) подносилац захтева није починио никакав озбиљан прекршај 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 заједнички транзитни поступак или 

има практичне стандарде оспособљености или стручне квалификације који 
се непосредно односе на делатност коју обавља.  

 
2. Одобрења из члана 55. тач. б), в) и г) дају се подносиоцима захтева који 

испуњавају следеће услове:  
 

а) подносилац захтева има седиште на царинском подручју уговорне стране;  
 

б) подносилац захтева изјављује да ће редовно користити заједничке 
транзитне поступке;  

 
в)    подносилац захтева није починио никакав озбиљан прекршај или учестало 

кршио царинске и пореске прописе, нити је починио тешка кривична дела 
која се односе на његову привредну делатност;  

 
г)   подносилац захтева показује висок ниво контроле својих операција и протока 

робе, путем система управљања пословном и, по потреби, транспортном 
евиденцијом, које омогућавају вршење одговарајућих царинских 
контрола;  

 
д)    подносилац захтева има практичне стандарде оспособљености или 

стручне квалификације који се непосредно односе на делатност коју 
обавља.  

 
3. Одобрења из члана 55. тачка д) се издају подносиоцима захтева који испуњавају 

следеће услове:  
 

а) у случају заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која 
се превози ваздухом, подносилац захтева је ваздухопловно предузеће са 
седиштем на царинском подручју уговорне стране;  

 
б) у случају заједничког транзитног поступка на основу електронског 

манифеста за робу која се превози ваздухом, подносилац захтева је 
ваздухопловно предузеће које обавља значајан број летова између 
аеродрома у уговорним странама и основано је на царинском подручју 
уговорне стране или има регистровану канцеларију,  седиште или сталну 
пословну јединицу тамо;  
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в)   подносилац захтева редовно користи заједничке транзитне поступке, односно 
надлежни царински орган има сазнања да може испунити обавезе из тих 
поступака;  

 
г)     подносилац захтева није починио никакве озбиљне или учестале прекршаје 

царинских или пореских прописа.  
 
4. Одобрења из члана 55. тачка ф) одобравају се подносиоцима захтева који 

испуњавају следеће услове:  
 

а) подносилац захтева је железничко предузеће;  

б) подносилац захтева има седиште на царинском подручју уговорне стране;  

в) подносилац захтева редовно користи транзитни поступак, односно 

надлежни царински орган има сазнања да може испунити обавезе из тог 

поступка; и 

г) подносилац захтева није починио никакве озбиљне или учестале прекршаје 

царинских или пореских прописа. 
 
 
5. Одобрења се издају само под условом да царински орган може да надзире  

заједнички транзитни поступак и спроведе контролу уз административне мере 
које нису у несразмери са захтевима заинтересованог лица.  

 

Члан 58. 

 

Праћење услова за одобрења 

 
 
Царински органи прате услове које носилац одобрења треба да испуни. Они, такође, 
прате испуњење обавеза које проистичу из тог одобрења. Ако носилац одобрења има 
седиште мање од три године, царински орган пажљиво прати носиоца у првој години 
након издавања одобрења. 

 

Члан 59. 

 

Садржај захтева за одобрење 

 
 

1. Захтев за одобрење коришћења поједностављења мора да буде датиран и 
потписан. Уговорне стране одређују на који начин се захтев за одобрење 
подноси.  

 
2. Захтеви обухватају све чињенице које омогућавају царинским органима да 

провере да ли су се стекли услови на основу којих може да се изда одобрење за 
употребу таквих поједностављења.  

 

Члан 60. 

 

Одговорност подносиоца захтева 

 
 
Лице које подноси захтев за поједностављење одговорно је, у складу са прописима 
важећим у уговорним странама и не доводећи у питање могућу примену казнених 
одредаба, за следеће: 
 
а) тачност и потпуност података наведених у захтеву;  
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б) веродостојност, тачност и важeње свих пратећих исправа уз захтев.  

 

Члан 61. 

 

Надлежни царински органи за издавање одобрења 

 
 
1. Захтеви за поједностављење из члана 55. тачка в) подносе се царинским 

органима надлежним за давање одобрења у земљи у којој  започињу заједнички 
транзитни поступци.  

 
2. Захтеви за поједностављење из члана 55. тачка г) подносе се царинским 

органима надлежним за давање одобрења у земљи у којој се заједнички 
транзитни поступци завршавају.  

 
3. Захтеви за поједностављење из члана 55. тач. а), б), г) и ђ) подносе се царинским 

органима надлежним према месту где се води или је доступна главна 
књиговодствена евиденција подносиоца захтева за царинске сврхе, и где се 
спроводи бар део активности обухваћен одобрењем.  

 
Главна књиговодствена евиденција подносиоца захтева односи се на евиденцију 
и документацију која омогућава царинским органима да дају одобрење.  

 

Члан 62. 

 

Прихватање и одбијање захтева и давање одобрења 

 
 

1. Захтеви се прихватају или одбијају, а одобрења дају у складу са прописима 
важећим у уговорним странама.  

 
2. Одлуке којима се одбијају захтеви садрже разлоге за одбијање и достављају се 

подносиоцу захтева у складу са роковима и прописима важећим у датој 
уговорној страни.  

 

Члан 63. 

 

Садржина одобрења 

 
 
1. Одобрење и једна или више оверених копија, по потреби, дају се носиоцу 

одобрења.  
 
2. Одобрење садржи услове за коришћење поједностављења и прописује мере 

начина рада и контроле.  

 

Члан 64. 

 

Датум ступања на снагу одобрења  
 
1. Одобрење ступа на снагу од дана када га подносилац захтева прими, или се 

сматра да га је примио, а царински орган га спроводи од тог дана.  
 

Осим ако је другачије предвиђено царинским прописима, одобрење важи без 
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временског ограничења. 
 
2. Одобрење ступа на снагу од дана који је различит у односу на дан када га 

подносилац прими или се сматра да га је примио у следећим случајевима:  
 

а) ако ће одобрење повољно утицати на подносиоца захтева па је подносилац 
захтева затражио други датум ступања на снагу, у ком случају одобрење 
ступа на снагу од датума који је тражио подносилац захтева под условом 
да је он каснији од датума од ког би био примењив у складу са ставом 1;  

б) ако је претходно одобрење издато са временским ограничењем и једини 
циљ тренутне одлуке је да се продужи његово важење, у ком случају 
одобрење ступа на снагу од дана након истека рока важења претходног 
одобрења; 

в) ако је ступање на снагу одобрења условљено завршетком одређених 
формалности од стране подносиоца захтева, у ком случају одобрење ступа 
на снагу од дана када подносилац прими, или се сматра да је примио, 
обавештење од надлежних царинских органа у ком се наводи да су 
формалности успешно завршене. 

 
 

Члан 65. 

 

Поништавање, укидање и измена одобрења 

 
 
1. Носилац одобрења обавештава царинске органе о свим околностима насталим 

после давања одобрења, а које могу да утичу на његово даље важење или 
садржину.  

 
2. Царински органи поништавају одобрење ако су испуњени сви следећи услови:  
 

а) 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.  

 
3. Одобрење се може укинути или изменити, осим у случајевима из става 2:  
 

а)  један или више услова за давање одобрења нису били или више нису 
испуњени; или 

 
б) на захтев носиоца одобрења.  

 
4. Носилац одобрења се обавештава о поништењу, укидању или изменама 

одобрења у складу са роковима и прописима важећим у уговорној страни.  
 
5. 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.  

 
6. Укидање или измена одобрења ступа на снагу од дана када их подносилац 

захтева прими или се сматра да их је примио. Међутим, у изузетним случајевима 
када оправдани интереси носиоца одобрења то налажу, царински орган може 
одложити датум када укидање или измена ступа на снагу у складу са роковима 
важећим у уговорним странама. Датум кад одлука ступа на снагу мора бити 
наведен у решењу о укидању или измени одобрења.  
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Члан 66. 

 

Поновна процена одобрења 

 
 
1. 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 у 

складу са чланом 65. став 1. или други органи. 
 
 
2. Царински орган надлежан за издавање одобрења обавештава носиоца одобрења 

о резултатима поновне процене.  

 

Члан 67. 

 

Суспензија одобрења 

 
 
1. 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. 

 
2. У случајевима из тач. б) и в) става 1, 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.  

 

Члан 68. 

 

Рок суспензије одобрења 
 
1. 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 или измене одобрења.  

 
Међутим, ако царински орган сматра да носилац одобрења не може да испуни 
критеријуме из члана 57. став 1. тачка б), одобрење се суспензује док се не 
утврди да ли је дошло до тежег прекршаја или учесталог кршења од стране неког 
од следећих лица:  
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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. 
 
2. У случајевима из члана 67. став 1. тач. б) и в), рок суспензије који је утврдио 

царински орган надлежан за издавање одобрења одговара временском року који 
је саопштио носилац одобрења у складу са чланом 67. став 2. Рок 
суспензијеможе, 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.  

 
3. Ако, након суспензије одобрења, царински орган надлежан за издавање 

одобрења намерава да поништи, укине или измени то одобрење у складу са 
чланом 65., рок суспензије, како је утврђено у складу са ст. 1. и 2. овог члана, 
продужава се по потреби, док одлука о поништењу, укидању или изменама не 
ступи на снагу.  

 

Члан 69. 

 

Завршетак суспензије одобрења 

 
 

1. Суспензија одобрења се завршава по истеку рока обуставе, осим ако пре истека 
тог периода дође до неке од следећих ситуација: 

 
а) суспензијаје повучена на основу тога што, у случајевима из члана 67. став 

1. тачка а), не постоје разлози за поништење, укидање или измене одобрења 
у складу са чланом 65, у ком случају суспензија одобрења престаје на дан 
повлачења;  

 
б) суспензија је повучена када у случајевима из члана 67. став 1. тач. б) и в), 

носилац одобрења доказао царинском органу надлежном за издавање 
одобрења да је преузео 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)    суспензија одобрења се поништава, укида или мења, у ком случају 

суспензија престаје даном поништења, укидања или измена.  
 
2. Царински орган надлежан за издавање одобрења обавештава носиоца одобрења 

о завршетку суспензије.  

 

Члан 70. 

 

Важење одобрења 

 
 
Царински органи могу прихватити захтеве за давање одобрења као што је наведено у 
члану 55. и издавати одобрења пре 1. маја 2016. године. Та одобрења издају се у складу 
са условима наведеним у овом додатку и не важе пре 1. маја 2016. године.  
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Члан 71. 

 

Поновна процена одобрења која су већ на снази 1. маја 2016. године 

 
 
1. Одобрења дата на основу члана 55. тач. а), б), г) и д) Конвенције измењене 

Одлуком број 1/2008 од 16. јуна 2008. године, која важе 1. маја 2016. године и 
која немају ограничен рок важења, се поново процењују до 1. маја 2019. године.  

 
2. Одобрења дата на основу члана 55. тач. а), б), г) и д) Конвенције измењене 

Одлуком број 1/2008 од 16. јуна 2008. године, која важе 1. маја 2016. остају на 
снази као што следи:  

 
а) за одобрења која имају ограничени рок важења, до краја тог периода или 

1. маја 2019. године, који год датум је ранији;  
 

б) за сва остала одобрења, док се одобрење поново не процени.  
 
3. Одлукама донетим након поновне процене укидају се поново процењена 

одобрења и, по потреби, издају нова одобрења. Ове одлуке се без одлагања 
достављају носиоцима одобрења.  

 
4. Без обзира на став 1, одобрења дата на основу члана 55. тачка ђ) подтачкe (i) и 

(ii) Конвенције измењене Одлуком број 1/2008 од 16. јуна 2008. године, која важе 
1. маја 2016. године остају на снази после тог датума и не треба се поновно 
процењивати.  

 

Члан 72. 

 

Вођење евиденције код царинских органа 

 
 
1. Царински органи чувају захтеве и приложене пратеће исправе, заједно са 

примерком сваког издатог одобрења.  
 
2. 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.  

 

Члан 73. 

 

Важење пломби које се већ користе 1. маја 2016. године 

 
 
Царинске пломбе из члана 38. и посебне врсте пломби из члана 82. у складу са Прилогом 
А2 Конвенције измењене Одлуком број 1/2008 од 16. јуна 2008.године могу наставити да 
се користе до трошења залиха или до 1. маја 2019. године, у зависности од тога који 
датум је ранији.  
 
 

      ПОГЛАВЉЕ II  

Заједничка гаранција и ослобођење од полагања гаранције 
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Члан 74. 

 

Референтни износ 

 
 
1. Осим ако није другачије предвиђено у члану 75, износ заједничке гаранције 

треба да буде једнак висини референтног износа који је утврдила гарантна 
царинарница.  

 
2. Референтни износ заједничке гаранције је једнак износу дуга који би могао да 

настане у вези са сваким заједничким транзитним поступком за који се полаже 
гаранција, у периоду између стављања робе у заједнички транзитни поступак и 
тренутка када је тај поступак окончан. 

 
За потребе тог обрачуна, треба узети у обзир највише стопе дуга које су 
примењиве на робу исте врсте у земљи гарантне царинарнице, а роба која има 
статус робе Уније која се превози у складу са Конвенцијом, сматра се робом без 
статуса робе Уније.  

 
Ако подаци потребни за одређивање референтног износа нису доступни 
гарантној царинарници, тај износ се одређује на 10.000 евра за сваки транзитни 
поступак.  

 
3. Гарантна царинарница утврђује референтни износ у сарадњи са носиоцем 

поступка. Када се утврђује референтни износ, гарантна царинарница тај износ 
утврђује на основу података о роби која је стављена у заједнички транзитни 
поступак у претходних 12 месеци, и на основу процене обима планираних 
поступака, пре свега према пословној документацији и књиговодственој 
евиденцији носиоца поступка.  

 
4. Гарантна царинарница преиспитује висину референтног износа на сопствену 

иницијативу или на захтев носиоца поступка и по потреби га прилагођава.  
 
5. Сваки носилац поступка обезбеђује да износ који се плаћа или може да доспе на 

напплату не прелази висину референтног износа.  
 

То лице обавештава гарантну царинарницу ако референтни износ није више 
довољан да би покрио своје поступке.  

 
6. Праћење референтног износа којим се покрива износ дуга који може да доспе у 

вези са робом која је стављена у заједнички транзитни поступак обезбеђује се 
путем електронског система из члана 4. став 1. за сваки заједнички транзитни 
поступак у тренутку стављања робе у заједнички транзитни поступак.  

 

Члан 75. 

 

Износ заједничке гаранције 

 
 
1. Носиоцу поступка може да се одобри коришћење заједничке гаранције у 

умањеном износу или ослобођење од полагања гаранције. 
 
2. Износ заједничке гаранције се умањује на:  
 

а) 50% референтног износа утврђеног у складу са чланом 74. ако су испуњени 
следећи услови:  
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(i) подносилац захтева одржава књиговодствени систем који је у складу 
са општеприхваћеним књиговодственим начелима која се примењују 
у уговорној страни у којој се води књиговодствена евиденција, 
омогућава накнадне царинске контроле и води архиву о подацима 
којом се омогућава ревизорски траг од тренутка уноса података у 
евиденцију;  

 
(ii) подносилац захтева има административну организацију која 

одговара врсти и обиму пословања и која је погодна за управљање 
протоком робе, и има интерне контроле којима је могуће спречити, 
открити и исправити грешке, као и спречити и открити незаконите 
или неправилне трансакције;  

 
(iii) подносилац захтева није у стечајном поступку;  

 
(iv) у току три године које претходе подношењу захтева, подносилац 

захтева је испунио своје финансијске обавезе у погледу измирења 
дуга који се наплаћује на увоз или извоз робе или у вези са њима;  

 
(v) 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;  

 
(vi) подносилац захтева може да докаже да има довољно финансијских 

средстава да испуни своје обавезе за референтни износ који није 
покривен гаранцијом.  

 
б) 30% референтног износа утврђеног у складу са чланом 74. ако су испуњени 

следећи услови:  
 

(i) подносилац захтева одржава књиговодствени систем који је у складу 
са општеприхваћеним књиговодственим начелима која се примењују 
у уговорној страни у којој се води књиговодствена евиденција, 
омогућава накнадне контроле и води архиву о подацима којом се 
омогућава ревизорски траг од тренутка уноса података у евиденцију;  

 
(ii) подносилац захтева има административну организацију која 

одговара врсти и обиму пословања и која је погодна за управљање 
протоком робе, и има интерне контроле којима је могуће спречити, 
открити и исправити грешке, као и спречити и открити незаконите 
или неправилне трансакција;
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(iii) подносилац захтева обезбеђује услове да одговарајући запослени 
добију налог да обавесте царинске органе кад год открију потешкоће 
при испуњавању постављених услова и утврђује процедуре за 
обавештавање царинских органа о таквим потешкоћама;  

 
(iv) подносилац захтева није у стечајном поступку;  

 
(v) у току три године које претходе подношењу захтева, подносилац 

захтева је испунио своје финансијске обавезе у погледу измирења 
дуга који се наплаћује за увоз или извоз робе или у вези с њима;  

 
(vi) 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;  

 
(vii) подносилац захтева може да докаже да има довољно финансијских 

средстава да испуни своје обавезе за део референтног износа који 
није покривен гаранцијом.  

 
в)     0% референтног износа утврђеног у складу са чланом 74. ако су испуњени 

следећи услови:  
 

(i) подносилац захтева одржава књиговодствени систем који је у складу 
са општеприхваћеним књиговодственим начелима која се примењују 
у уговорној страни у којој се води књиговодствена евиденција, 
омогућава накнадне царинске контроле и води архиву о подацима 
којом се омогућава ревизорски траг од тренутка уноса података у 
евиденцију;  

 
(ii) подносилац захтева омогућава царинском органу физички приступ 

својим књиговодственим системима и, где је то могуће, својим 
пословним и транспортним евиденцијама;  

 
(iii) подносилац захтева има логистички систем који препознаје робу као 

робу у слободном промету у уговорној страни или као робу трећих 
земаља и наводи, по потреби, локацију те робе;  

 
(iv) подносилац захтева има административну организацију која одговара 

врсти и обиму пословања и која је погодна за управљање протоком 
робе, и има интерне контроле којима је могуће спречити, открити и 
исправити грешке, као и спречити и открити незаконите или 
неправилне трансакција;  

 
(v) ако је примењиво, подносилац захтева има задовољавајуће процедуре 

за управљање дозволама и одобрењима издатим у складу са мерама 
трговинске политике или која се односе на трговину 
пољопривредним производима;  

 
(vi) подносилац захтева има задовољавајуће процедуре за архивирање своје 

евиденције и информација, као и за заштиту од губитка информација;  
 

(vii) подносилац захтева обезбеђује услове да одговарајући запослени 

добију налог да обавесте царинске органе кад год открију потешкоће 

при испуњавању постављених услова и утврђује процедуре за 

обавештавање царинских органа о таквим потешкоћама;  
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(viii) подносилац захтева спроводи одговарајуће безбедносне мере у циљу 
заштите компјутерског система подносиоца захтева од неовлашћеног 
упада и обезбеђивања документације подносиоца захтева;  

 
(ix) подносилац захтева није у стечајном поступку;  

 
(x) у току три године које претходе подношењу захтева, подносилац 

захтева је испунио своје финансијске обавезе у погледу измирења 
дуга који се наплаћује за увоз или извоз робе или у вези са њима;  

 
(xi) 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;  

 
(xii) подносилац захтева може да докаже да има довољно финансијских 

средстава да испуни своје обавезе за део референтног износа који 
није покривен гаранцијом.  

 

Члан 76. 

 

Начини употребе заједничке гаранције и ослобођења од полагања гаранције 

 
 
Гарантна царинарница доставља носиоцу поступка следеће податке: 
 
а) референтни број гаранције;  
 
б) приступну шифу повезану са референтним бројем гаранције.  
 
На захтев лица које је положило гаранцију, гарантна царинарница додељује једну или 
више додатних приступних шифара тој гаранцији да би је користило то лице или његови 
заступници. 

 

Члан 77. 
 
 

Привремена забрана употребе заједничке гаранције или заједничке гаранције у 
умањеном износу, као и  ослобођења од полагања гаранције 

 
 
Употреба заједничке гаранције и заједничке гаранције у умањеном износу, као и 
ослобођења од полагања гаранције, може бити привремено забрањена у следећим 
случајевима: 
 
а) у посебним околностима;  
 
б) за робу за коју је доказана превара великих размера која је укључивала 

коришћење гаранције.  
 
Посебне околности, превара великих размера и процедурална правила за привремену 
забрану употребе заједничке гаранције и заједничке гаранције у умањеном износу, као и 
ослобођења од полагања гаранције утврђени су у Прилогу I. 
 

 

 

Члан 78. 
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Гарантна исправа 

 
 
1. Заједничка гаранцију полаже се у облику гарантне исправе на обрасцу из 

Прилога В4 Додатка III. Гарантну исправу задржава гарантна царинарница у 
току периода важења гаранције.  

 
2. Члан 20. став 2. и члан 22. примењују се mutatis mutandis.  

 

Члан 79. 

 

Уверење о заједничкој гаранцији и уверење о ослобођењу од полагања гаранције 
 
1. На основу одобрења, гарантна царинарница издаје носиоцу поступка једно или 

више уверења о заједничкој гаранцији на обрасцу из Прилога В5 Додатка III или 
једно или више уверења о ослобођењу од полагања гаранције, на обрасцу из 
Прилога В6 Додатка III како би се омогућило носиоцу поступка да пружи доказ 
о заједничкој гаранцији или ослобођењу од полагања гаранције у смислу члана 
26. став 1. тачка б).  

 
2. Рок важења уверења не сме бити дужи од две године. Међутим, гарантна 

царинарница може да продужи тај рок за још један рок не дужи од две године.  

 

Члан 80. 
 

 

Укидање и опозив одобрења за употребу заједничке гаранције или гарантне исправе 

 
1. Члан 23. ст. 1. и 2. примењују се mutatis mutandis на укидање и опозив одобрења 

за употребу заједничке гаранције или гарантне исправе.  
 
2. Укидање одобрења за употребу заједничке гаранције или ослобођења од 

полагања гаранције од стране царинских органа и датум ступања на снагу 
укидања гарантне исправе или датум ступања на снагу опозива гарантне исправе 
од стране гаранта, гарантна царинарница уноси у систем из члана 9. 

 
3. Од дана ступања на снагу укидања или опозива из става 1, ниједно уверење о 

заједничкој гаранцији нити уверење о ослобођењу од полагања гаранције издато 
за примену члана 26. став 1. тачка б) не може да се користи за стављање робе у 
заједнички транзитни поступак и носилац поступка их без одлагања враћа 
гарантној царинарници.  

 
Свака земља обавештава Комисију о начину на који уверења која остају важећа, 
али нису још враћена, или која су проглашена украденим, изгубљеним или 
фалсификованим, могу да се идентификују. Комисија обавештава друге земље.  

 
 
 
 
 
 
 

ПОГЛАВЉЕ III  
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Употреба посебне врсте пломби 

 

Члан 81. 

 

Одобрење за употребу посебне врсте пломби 

 
 

1. Одобрења у складу са чланом 55. став б) за употребу посебне врсте пломби на превозним 
средствима, контејнерима или пакетима који се користе за заједнички транзитни поступак се 
издају ако царински органи одобре пломбе наведене у захтеву за одобрење.  

 
2. Царински орган прихвата у оквиру одобрења посебне врсте пломби које су одобрили  царински 

органи друге земље осим ако има информацију да одређена врста пломби није погодна за 
царинске сврхе.  

 

Члан 82. 

 

Формалности за употребу посебне врсте пломби 

 
 
1. Посебне врсте пломби морају да испуњавају услове прописане у члану 38. став 1.  
 

Ако су пломбе потврдили надлежни органи у складу са ИСО међународним стандардом бр. 
17712:2013 „Теретни контејнери – механичке пломбе”, сматраће се да те пломбе испуњавају 
наведене услове.  

 
За контејнерски превоз се у највећој могућој мери користе пломбе са високим безбедносним 
карактеристикама.  

 
2. Посебне врсте пломби имају нека од следећих обележја:  
 

а) име лица овлашћеног у складу са чланом 55. тачка б) за употребу пломбе;  
 

б) одговарајућу скраћеницу или шифру на основу које царински орган у полазној земљи може 
да идентификује дато лице.  

 
3. Носилац поступка уписује у транзитну декларацију број и јединствену идентификациону ознаку 

посебне врсте пломбе и ставља пломбу најкасније када је роба стављена у заједнички транзитни 
поступак.  

 
4. Посебне врсте пломби у складу са са Прилогом II овог додатка измењеног Одлуком број 1/2008 

од 16. јуна 2008. године могу наставити да се користе до трошења залиха или до 1. маја 2019. 

године, у зависности од тога који датум је ранији. 

 

Члан 83. 

 

Царински надзор за употребу посебне врсте пломби 

 
 
Царински орган чини следеће: 
 
а) обавештава Комисију и царинске органе других уговорних страна о посебној врсти пломби у 

употреби и посебној врсти пломби коју је одлучио да не одобри због неправилности или техничких 
недостатака. 

б) разматра посебне врсте пломби које је одобрио и које су у употреби, када прими информације да је 
други орган одлучио да не одобри одређену пломбу посебне врсте; 
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в) обавља међусобне консултације како би се дошло до заједничке процене;  
г) прати употребу посебне врсте пломби од стране лица овлашћених у складу са чланом 81.  

 
Ако је то потребно, уговорне стране се могу међусобно договорити да успоставе заједнички систем 
нумерисања, дефинишу употребу заједничких безбедносних и технолошких карактеристика. 

 

ПОГЛАВЉЕ IV  

 

Статус овлашћеног пошиљаоца 

 

Члан 84. 
 
 

Одобрења статуса овлашћеног пошиљаоца за стављање робе у заједнички транзитни поступак 
 
 
Статус овлашћеног пошиљаоца из члана 55. тачка в) одобрава се само подносиоцима захтева којима је 
одобрено полагање заједничке гаранције или употреба ослобођења од полагања гаранције из члана 55. 
тачка а).  

 

Члан 85. 

 

Садржај одобрења за статус овлашћеног пошиљаоца 

 
 
У одобрењу се посебно наводи: 
 
а) полазна царинарница или царинарнице надлежне за будуће заједничке транзитне поступке;  
 
б) рок у ком царински органи, пошто је овлашћени пошиљалац поднео транзитну декларацију, могу 

да изврше контролу пре пуштања робе, уколико је то потребно;  
в) мере за очување истоветности које би требало да се примене, при чему царински органи могу да 

пропишу да превозна средства, пакет или пакети морају да се пломбирају посебним пломбама 
одобреним од царинских органа као пломбе које одговарају карактеристикама утврђеним у члану 
82. и које ставља овлашћени пошиљалац; 

 
в)         забрањене категорије робе или забрањена кретања робе;  
 
г)      оперативне мере и мере контроле које овлашћени пошиљалац мора да поштује. Ако је примењиво 

навести све посебне услове који се односе на транзитни поступак који се обавља изван редовног 

радног времена у полазној царинарници или царинарницама 
 

 

Члан 86. 

 

Стављање робе у заједнички транзитни поступак од стране овлашћеног пошиљаоца 

 
 

1. Ако овлашћени пошиљалац намерава да стави робу у заједнички транзитни поступак, он подноси 
транзитну декларацију у полазној царинарници. Овлашћени пошиљалац не може започети 
заједнички транзитни поступак пре истека рока наведеног у одобрењу из члана 55. тачка в). 

 
2 Овлашћени пошиљалац уноси следеће податке у електронски транзитни систем:  

 
а) план пута прописан у складу са чланом 33. став 2;  
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б) рок прописан у складу са чланом 34. у оквиру ког роба мора да буде предата одредишној 
царинарници;  

 
в)     број и јединствене идентификационе ознаке пломби, по потреби.  

 
3 Овлашћени пошиљалац штампа пратећи транзитни документ тек након пријема обавештења о 

стављању робе у заједнички транзитни поступак од полазне царинарнице.  
 

 

ПОГЛАВЉЕ V 

Статус овлашћеног примаоца 

 

Члан 87. 
 
 

Одобрења за статус овлашћеног примаоца за пријем робе која се превози у оквиру заједничког 
транзитног поступка 

 
 

Статус овлашћеног примаоца из члана 55. тачка г) одобрава се само подносиоцима захтева који дају изјаву 
да ће редовно примати робу која је стављена у заједнички транзитни поступак. 

 

Члан 88. 
 
 

Формалности за робу која се превози у оквиру заједничког транзитног поступка, а коју прима 
овлашћени прималац 

 
 
1. Када роба стигне на место наведено у одобрењу из члана 55. тачка г), овлашћени прималац:  
 

а) одмах обавештава одредишну царинарницу о приспећу робе, као и о свим неправилностима 
или непредвиђеним догађајима током превоза;  

 
б) истовара робу тек након добијања дозволе од одредишне царинарнице;  

 
в)   после истовара одмах уноси у своју евиденцију резултате прегледа и све релевантне 

информације које се односе на истовар;  
 

г)    обавештава одредишну царинарницу о резултатима прегледа робе, као и о свим 
неправилностима најкасније трећег дана од дана када је добио дозволу за истовар робе. 

 
2. Када одредишна царинарница прими обавештење о приспећу робе у просторије овлашћеног 

примаоца, о томе обавештава полазну царинарницу.  
 
3. Када одредишна царинарница добије резултате прегледа робе из става 1. тачка г), она шаље 

резултате прегледа одредишној царинарници најкасније шестог дана од дана када је роба 

испоручена овлашћеном примаоцу. 

 

Члан 89. 

 

Садржина одобрења 

 
 
1. У одобрењу се посебно наводи:  
 

а) одредишна царинарница или царинарнице надлежне за робу коју прима овлашћени 

прималац;  
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б) рок у ком овлашћени прималац треба да од одредишне царинарнице добије одобрење за 

истовар робе ; 

в) искључене категорије робе или кретања робе; 

г) оперативне мере и мере контроле које овлашћени прималац мора да поштује. Ако је 

примењиво навести све посебне услове који се односе на транзитни поступак који се обавља 

изван редовног радног времена у одредишној царинарници или царинарницама. 
 
2. Царински органи наводе у одобрењу да ли је потребна нека радња одредишне царинарнице пре 

него што овлашћени прималац може да располаже примљеном робом.  

 

Члан 90. 

 

Завршетак заједничког транзитног поступка за робу коју прима овлашћени прималац 

 
 
1. Сматра се да је носилац поступка испунио своје обавезе и сматра се да је заједнички транзитни 

поступак завршен у складу са чланом 48. став 1, ако је роба предата овлашћеном примаоцу у 
непромењеном стању, како је то предвиђено у члану 55. тачка г), на месту наведеном у одобрењу 
и у року предвиђеном у члану 34.  

 
2. На захтев превозника, овлашћени прималац издаје потврду о приспећу робе на место наведено у 

одобрењу из члана 55. тачка г) овог додатка и садржи упућивање на MRN заједничког транзитног 
поступка. Потврда о пријему се подноси на обрасцу из Прилога Б10 Додатка III.  

 

ПОГЛАВЉЕ VI  

 Заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се 

превози железницом 

 
 

ОДЕЉАК 1 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРАНЗИТНОГ ПОСТУПКА У ПАПИРНОМ 
ОБЛИКУ ЗА РОБУ КОЈА СЕ ПРЕВОЗИ ЖЕЛЕЗНИЦОМ 

 

Члан 91. 
 
 

Товарни лист CIM као транзитна декларација за заједнички транзитни поступак у папирном 
облику за робу која се превози железницом 

 
 
Товарни лист CIM се сматра транзитном декларацијом за заједнички транзитни поступак у папирном 
облику за робу која се превози железницом под условом да се користи за превоз који спроводе овлашћена 
железничка предузећа у међусобној сарадњи. 

 

Члан 92. 

 

Књиговодство овлашћених железничких предузећа и царинске контроле 

 
 
1. Овлашћена железничка предузећа воде евиденцију у својим књиговодственим службама и 



51 

користе заједнички договорен систем који се користи у тим службама у циљу испитивања 
неправилности.  

 
2. Царински орган земље у којој овлашћено железничко предузеће има седиште има приступ 

подацима у књиговодственој служби тог предузећа.  
 
3. За потребе царинске контроле, овлашћено железничко предузеће у земљи одредишта, све товарне 

листове  CIM употребљене као транзитне декларације за коришење заједничког транзитног 
поступка у папирном облику за робу која се превози железницом, ставља на располагање 
царинском органу у земљи одредишта, у складу са одредбама споразумно утврђеним са овим 
органом.  

 

Члан 93. 
 

Носилац заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која се превози железницом и 

његове обавезе  

 
 

1. Носилац заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која се превози 
железницом је један од следећих:  

 
а) овлашћено железничко предузеће са седиштем у било којој земљи и које прихвата робу за 

превоз обухваћену товарним листом CIM као транзитном декларацијом за коришћење 
заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која се превози железницом и 
које попуњава рубрику 58б товарног листа CIM уписивањем ознаке „да” и уношењем UIC 
шифре;  

 
б) ако поступак превоза почне ван царинског подручја уговорних страна и роба улази на то 

царинско подручје, свако друго овлашћено железничко предузеће које има седиште у земљи 
и у чије име рубрику 58б попуњава железничко предузеће треће земље.  

 
2. Носилац тог поступка сматра се одговорним за имплицитну изјаву да узастопна или заменска 

железничка предузећа укључена у коришћење заједничког транзитног поступка у папирном 
облику такође испуњавају захтеве заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу 
која се превози железницом.  

 

Члан 94. 

 

Обавезе овлашћених железничких предузећа 

 
 
1. Робу сукцесивно преузимају и превозе различита овлашћена железничка предузећа на 

националном нивоу и овлашћена железничка предузећа се изјашњавају као солидарно одговорна 
према царинском органу за сваки могући дуг.  

 
2. Без обзира на обавезе носиоца поступка, како је наведено у члану 8, друга овлашћена железничка 

предузећа која преузму робу током операције превоза и која су означена у рубрици 57 товарног 
листа CIM су такође одговорна за правилну примену заједничког транзитног поступка у 
папирном облику за робу која се превози железницом.  

 
3. Овлашћена железничка предузећа у међусобној сарадњи управљају заједнички договореним 

системом за проверу и истрагу неправилности, кретањем робе и одговорна су за следеће:  
 

а) одвојено измирење трошкова превоза на основу информација које су на располагању за 
сваки заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози 
железницом на месечном нивоу за дата независна овлашћена железничка предузећа у свакој 
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земљи;  
 

б) пресек трошкова превоза за сваку земљу на чију територију роба улази у току коришћења 
заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која се превози железницом;  

 
в)   за плаћање одговарајућег дела трошкова насталих у сваком од овлашћених железничких 

предузећа која сарађују.  

 

Члан 95. 

 

Налепница 

 
 

Овлашћена железничка предузећа обезбеђују да пошиљке које се превозе у оквиру заједничког 
транзитног поступка у папирном облику буду обележене налепницом са пиктограмом, који одговара 
узорку из Прилога Б11 Додатка III. 
 
Налепнице се стављају или непосредно штампају на товарни лист CIM и на одговарајући железнички 
вагон у случају кад је потпуно натоварен или, у другим случајевима, на пакет односно пакете.  
 
Уместо налепнице из става 1. може да се користи жиг којим се, отискује пиктограм приказан у Прилогу 
Б11 Додатка III. 

 

Члан 96. 

 

Измена уговора о превозу 

 
 
Ако се мења уговор о превозу тако: 

 
а) да се превоз који је требало да се заврши ван царинског подручја уговорне стране завршава на 

њеној територији, или  
 
б) да се превоз који је требало да се заврши на царинском подручју уговорне стране завршава ван 

њене територије,  
 
овлашћено железничко предузеће не поступа по измењеном уговору без претходне сагласности полазне 
царинарнице. 
 
У свим другим случајевима, овлашћена железничка предузећа могу да поступе по измењеном уговору. 

Она одмах обавештавају полазну царинарницу о изменама. 

 
 

ОДЕЉАК 2 

 

КРЕТАЊЕ РОБЕ ИЗМЕЂУ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 

Члан 97. 

 

Употреба товарног листа CIM 

 
 
1. Товарни лист CIM се подноси полазној царинарници у случају операције превоза на коју се 

примењује заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози 
железницом и која почиње и завршава се на територији уговорних страна.  
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2. Полазна царинарница уписује у рубрику резервисану за царину на примерцима 1, 2. и 3. товарног 
листа CIM:  

 
а) ознаку „Т1” , ако се роба креће у оквиру поступка Т1;  

 
б) ознаку „Т2” или „T2F”, по потреби, ако се роба креће у оквиру поступка Т2 и ако је, према 

прописима Уније, уписивање ове ознаке обавезно.  
 

Ознака „Т2” или „T2F” се оверава печатом полазне царинарнице. 
 
3. Осим у случајевима из става 2, роба која се креће од једне до друге тачке у Унији преко територије 

једне или више земаља заједничког транзита и роба која се креће од Уније до одредишта у земљи 
заједничког транзита ставља се у поступак Т2, под условима које утврди свака земља чланица 
Уније, за цело путовање од полазне до одредишне станице, без подношења товарног листа CIM 

који покрива робу полазној царинарници.  
 

Ако се роба превози од једне до друге тачке у Унији преко територије једне или више земаља 
заједничког транзита, стављање налепница из члана 95. није обавезно.  

 
4. Ако операција превоза почиње у земљи заједничког транзита, сматра се да се роба креће у оквиру 

поступка Т1. Међутим, ако би роба требало да се креће у оквиру поступка Т2 у складу са 
одредбама члана 2. став 3. тачка б) Конвенције, полазна царинарница означава на примерку 3. 
товарног листа CIM да се роба на коју се лист односи превози у оквиру поступка Т2. У том 
случају, рубрика резервисана за царинску употребу се јасно попуњава ознаком „Т2” или „T2F”, 
по потреби, и оверава печатом полазне царинарнице и потписом одговорног службеника. Ако се 
роба креће у оквиру поступка Т1, није потребно да се унесе ознака „Т1” у документ.  

 
5. Сви примерци товарног листа CIM враћају се заинтересованој страни.  

  
6. Свака земља заједничког транзита може да пропише да роба која се креће у оквиру поступка Т1 

сме да се превози у оквиру тог поступка без подношења товарног листа CIM полазној 
царинарници.  

 
7. За робу из ст. 2, 3. и 5. царинарница на чијем се подручју налази одредишна станица је одредишна 

царинарница. Међутим, ако је роба стављена у слободан промет или је стављена у други царински 
поступак у успутној станици, царинарница на чијем се подручју налази та станица је одредишна 
царинарница.  

 

Члан 98. 

 

Мере за очување истоветности 

 
 
Осим ако полазна царинарница не одлучи другачије, као опште правило и узимајући у обзир мере за 
очување истоветности које примењују овлашћена железничка предузећа, та полазна царинарница не 
ставља пломбе на превозна средства или појединачне пакете који садрже робу. 

 

Члан 99. 

 

Формалности у транзитној царинарници 

 
 
Ако се примењује заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози железницом, 
ниje потребнo обавити никакве формалности у транзитној царинарници. 

 

Члан 100. 
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Формалности у одредишној царинарници 

 
 
1. Ако роба стављена у заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози 

железницом стигне у одредишну царинарницу, овлашћено железничко предузеће предаје у тој 
царинарници следеће:  

 
а) робу;  

 
б) примерке 2. и 3. товарног листа CIM.  

 
Одредишна царинарница враћа примерак 2. товарног листа CIM овлашћеном железничком 
предузећу након оверавања печата и задржава примерак 3. товарног листа CIM. 

 
2. Царинарница надлежна за одредишну станицу представља одредишну царинарницу.  
 

Међутим, ако је роба ставњена у слободан промет или стављена у други царински поступак на 
успутној станици, царинарница која је надлежна за ову станицу представља одредишну 
царинарницу.  

 
3. У случају из члана 97. став 3, ниje потребнo обавити никакве формалности у одредишној 

царинарници. 
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ОДЕЉАК 3 

 

ПРЕВОЗ РОБЕ У ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ ИЛИ ИЗ ЊИХ 

 

Члан 101. 

 

Превоз робе у треће земље 

 
 
1. Чланови 97. и 98. примењују се на поступак превоза који почиње на територији 

једне уговорне стране и који треба да се заврши у некој трећој земљи.  
  
2. Царинарница надлежна за граничну станицу преко које роба стављена у 

заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози 
железницом напушта територију уговорне стране представља одредишну 
царинарницу.  

 
3. Није потребно обављати никакве формалности у тој царинарници.  

 

Члан 102. 

 

       Превоз робе из трећих земаља 
 
1. Царинарница надлежна за граничну станицу преко које роба стављена у 

заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози 
железницом улази на територију уговорне стране представља полазну 
царинарницу за превоз који почиње у трећој земљи и треба да се заврши на 
територији уговорне стране.  

 
Није потребно обављати никакве формалности у тој царинарници.  

 
2. Царинарница надлежна за одредишну станицу је одредишна царинарница. 

Међутим, ако је роба стављена у слободан промет или је стављена у други 
царински поступак у успутној станици, царинарница на чијем се подручју налази 
та станица је одредишна царинарница.  

 
Формлности утврђене у члану 100. обављају се у тој царинарници.  

 

Члан 103. 

 

Превоз робе преко територије уговорних страна 

 
 
1. Царинарнице које поступају као полазна царинарница и одредишна царинарница 

за превоз који почиње и треба да се заврши у трећој земљи су оне из члана 101. 
став 2, односно члана 102. став 1.  

 
2. Није потребно обављати никакве формалности у полазној или одредишној 

царинарници.  

 

Члан 104. 

 

Царински статус робе 
 
За робу коју се превози у складу са чланом 102. став 1. или чланом 103. став 1. сматра се 
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да се креће у оквиру поступка Т1, осим ако роба има царински статус робе Уније у складу 
са одредбама Додатка II.  
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ОДЕЉАК 4 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 105. 

 

Спискови пошиљки 

 
 
1. У случају да товарни лист CIM садржи више од једног вагона или контејнера, 

могу да се користе спискови пошиљки на обрасцу из Прилога Б4 Додатка III.  
 

Списак пошиљки садржи број вагона на који се товарни лист CIM односи или, 
по потреби, број контејнера који садржи робу.  

 
2. У случају да превоз почиње на територији уговорних страна, а који обухвата и 

робу која се креће у оквиру поступка Т1 и робу која се креће у оквиру поступка 
Т2, праве се одвојени спискови пошиљки.  

 
Серијски бројеви спискова пошиљки за сваку од две категорије робе уносе се у 
рубрику резервисану за опис робе на товарном листу CIM.  

 
3. Спискови пошиљки који прате товарни лист CIM чине његов саставни део и 

имају исто правно дејство.  
 
4. Оригинал списка пошиљки оверава се печатом у отпремној станици.  

 

Члан 106. 
 
 

Област примене редовних поступака и поступака у папирном облику у 

комбинованом друмско-железничком превозу 

 

 

1. У случају комбинованог друмско-железничког превоза, одредбе чл. 91. до 105. 

не искључују употребу поступака утврђених у Наслову II. Без обзира на то, 

примењују се одредбе чл. 92. и 95.  

 

2. У случајевима из става 1, упућивање на транзитну декларацију (декларације) у 

употреби се јасно уноси у рубрику предвиђену за податке о пратећим 

документима при изради теретног листа CIM.  

 

То упућивање садржи врсту транзитне декларације, полазну царинарницу, датум 

и евиденциони број сваке коришћене транзитне декларације.  

 

Осим тога, примерак 2 товарног листа CIM оверава железничко предузеће 

одговорно за последњу железничку станицу укључену у заједнички транзитни 

поступак. То предузеће оверава товарни лист CIM пошто се увери да је превоз 

робе обухваћен предметном транзитном декларацијом или декларацијама.  

 

3. Ако пошиљку робе која се превози комбинованим друмско-железничким 

превозом, на основу једне или више транзитних декларација сачињених у 

поступку утврђеном у Наслову II, прихвате железничка предузећа на 

железничком терминалу и утоваре је на вагон, та железничка предузећа 
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преузимају обавезу плаћања дуга у случају прекршаја или неправилности 

насталих током превоза железницом, ако нема довољне гаранције у земљи у 

којој се догодио или се сматра да се догодио прекршај или неправилност и ако 

није могуће да се ти износи наплате од носиоца поступка.  

 

Члан 107. 

 

Овлашћени пошиљалац и овлашћени прималац 

 
 
1. Ако подношење товарног листа CIM као транзитне декларације и предаја робе у 

полазној царинарници нису потребни за робу коју овлашћени пошиљалац треба 
да стави у складу са чланом 55. тачка в) у заједнички транзитни поступак у 
папирном облику за робу која се превози железницом, полазна царинарница 
предузима неопходне мере како би обезбедила да примерци 1, 2 и 3 товарног 
листа CIM, носе ознаке „Т1”, „Т2” или „Т2F”, у зависности од случаја.   

 
2. Ако роба стигне на место овлашћеног примаоца, као што је наведено у члану 55. 

тачка г), царински органи могу да одреде да, одступајући од члана 88, овлашћена 
железничка предузећа или превозници доставе примерке 2 и 3 товарног листа 
CIM непосредно одредишној царинарници.   

 

 
ПОГЛАВЉЕ VII 

 
Заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу 
која се превози ваздухом и заједнички транзитни поступак 
који се заснива на електронском манифесту за робу која се 

превози ваздухом 

 

Члан 108. 
 
 

Манифест као транзитна декларација за коришћење заједничког транзитног 

поступка у папирном облику за робу која се превози ваздухом 

 
 

1. Ваздухопловном предузећу може да се одобри коришћење робног манифеста 
као транзитне декларације, ако његов садржај одговара узорку из Додатка 3 
Прилога 9 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, сачињене у 
Чикагу 7. децембра 1944. године.  

 
2. У одобрењу из члана 55. тачка д) у вези са заједничким транзитним поступком у 

папирном облику за робу која се превози ваздухом се наводи облик манифеста 
и полазни и одредишни аеродром за заједничке транзитне поступке. 
Ваздухопловно предузеће у складу са чланом 55. тачка д) шаље надлежним 
царинским органима на сваком аеродрому одговарајућу оверену копију 
одобрења.  

 
3. Ако превоз укључује робу која се превози у оквиру поступка Т1 и робу која се 

превози у оквиру поступка Т2 између посебног фискалног подручја и другог 
дела царинског подручја Уније које није посебно фисклано подручје, таква роба 
се наводи у одвојеним манифестима.  
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Члан 109. 

 

Формалности које треба да обави ваздухопловно предузеће 

 
 
1. Ваздухопловно предузеће уноси следеће податке у манифест:  

 

а) ознаку „Т1” ако се роба креће у оквиру поступка Т1;  
 

б) ознаку „Т2” или „T2F”, по потреби, ако се роба креће у оквиру поступка 
Т2 и уношење ове ознаке је обавезно према прописима Уније,;  

 
в)      назив ваздухопловног предузећа које превози робу;  

 
г)      број лета;  

 
д)      датум лета;  

 
ђ)      полазни аеродром и одредишни аеродром.  

 
2. Осим података које се траже у ставу 1, ваздухопловно предузеће за сваку 

пошиљку у тај манифест уноси следеће податке:  
 

а) број ваздухопловног товарног листа;  
 

б) број пакета;  
 

в)  трговачки опис робе, укључујући све податке потребне за њену 
идентификацију;  

 
г)      бруто масу.  

 
3. Ако је роба груписана, њен опис се замењује, где је то могуће, речју 

„Консолидација”, која може и да се скрати. У таквим случајевима 
ваздухопловни товарни листови за пошиљке у манифесту укључује уобичајени 
трговачки опис робе, као и све податке потребне за утврђивање њене 
идентификације. Ти товарни листови се прилажу уз манифест.  

 
4. Ваздухопловно предузеће уноси датум и потписује манифест.  
 
5. Најмање два примерка манифеста подносе се надлежним царинским органима 

на полазном аеродрому, који задржава један примерак.  
 
6. Примерак манифеста подноси се надлежним царинским органима на 

одредишном аеродрому.  

 

Члан 110. 
 
 

Оверавање списка манифеста који се користе као транзитна декларација у 
папирном облику за робу која се превози ваздухом 

 
 
1. Једном месечно, надлежни царински органи на сваком одредишном аеродрому 

оверавају списак манифеста који су саставила ваздухопловна предузећа од 
манифеста поднетих тим органима током претходног месеца и прослеђују га 
царинским органима на сваком полазном аеродрому.  

 
2. Тај списак обухвата следеће информације за сваки манифест:  
 

а) број манифеста;  
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б) ознаку која означава манифест као транзитну декларацију у складу са 

чланом 109. став 1. тач. а) и б);  
 

в)      назив ваздухопловног предузећа које је превезло робу;  
 

г)      број лета; и 
 

д)      датум лета.  

 
3. Одобрењем из члана 55. тачка д) у вези са заједничким транзитним поступком у 

папирном облику за робу која се превози ваздухом може такође да буде одређено 
да ваздухопловна предузећа сама шаљу списак из става 1. надлежним царинским 
органима на сваком полазном аеродрому.  

 
4. У случају да се открију неправилности у вези са информацијама из неког од 

манифеста са поменутог списка, надлежни царински органи одредишног 
аеродрома обавештавају надлежне царинске органе полазног аеродрома и 
надлежни царински орган који је дао одобрење, позивајући се на ваздухопловне 
товарне листове за предметну робу.  

 

Члан 111. 
 
 

Електронски манифест као транзитна декларација за употребу заједничког 
транзитног поступка за робу која се превози ваздухом 

 
 
1. Ваздухопловно предузеће доставља одредишном аеродрому манифест сачињен 

на полазном аеродрому преко система за електронску размену података.  
 
2. Ваздухопловно предузеће уноси једну од следећих ознака уз одговарајуће ставке 

у манифесту:  
 

а) ознаку „Т1”, ако се роба креће у оквиру поступка Т1;  
 

б) ознаку „Т2” или „T2F”, по потреби, ако се роба креће у оквиру поступка 
Т2 и уношење ове ознаке је обавезно према прописима Уније;  

 
в)    ознаку „ТD” за робу која је већ стављена у транзитни поступак. У тим 

случајевима ваздухопловно предузеће такође уноси ознаку „ТD” у 
одговарајући ваздухопловни товарни лист, као и упућивање на коришћени 
поступак, број и датум транзитне декларације или превозне исправе и 
назив царинарнице издавања;  

 
г)    ознаку „C” (еквивалентно „Т2L”) или “F” (еквивалентно „Т2LF”), по 

потреби, за робу која има статус робе Уније, која није стављена у 
транзитни поступак;  

 
д)      слово „X” за робу која има статус робе Уније, која се извози и која није 

стављена у транзитни поступак.  
 
3. Манифест, такође, треба да садржи информације из члана 109. став 1. тач. в) до 

ђ) и став 2.  
 
4. Заједнички транзитни поступак сматра се завршеним када је манифест из 

система за електронску размену података доступан надлежним царинским 
органима одредишног аеродрома и када му је предата роба.  

 
5. Евиденција коју води ваздухопловно предузеће и која омогућава надлежним 

царинским органима да изврше ефикасне контроле мора да садржи бар 
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информације из ст. 2 и 3.  
 

Надлежни царински органи на одредишном аеродрому, по потреби, шаљу 
релевантне податке из манифеста примљеног преко система електронске 
размене података на проверу надлежним царинским органима на полазном 
аеродрому.  

 
6. Ваздухопловно предузеће обавештава надлежне царинске органе о свим 

прекршајима и неправилностима.  
 
7. Надлежни царински органи на одредишном аеродрому обавештавају надлежне 

царинске органе на полазном аеродрому и надлежне царинске органе који су 
издали одобрење о свим прекршајима и неправилностима, у најкраћем року.
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НАСЛОВ IV 

 

ДУГ И НАПЛАТА 

 

ПОГЛАВЉЕ I 

 

Дуг и дужник 

 

Члан 112. 

 

Настанак дуга 

 
 
1. У смислу члана 3. став 1. дуг настаје:  
 

а) изузимањем робе из заједничког транзитног поступка;  
 

б) неиспуњавањем услова за стављање робе у заједнички транзитни поступак 
или  за употребу заједничког транзитног поступка.  

 
2. Дуг се гаси на следећи начин:  
 

а) ако је дуг настао у складу са чланом 1. тач. а) или б) и ако су испуњени 
следећи услови:  

 
(i) пропуст који је довео до настанка дуга није имао значајан утицај на 

исправност поступка и није представљао покушај преваре;  
 

(ii) су накнадно испуњене све формалности потребне за регулисање 
ситуације са робом 

 
б) ако изузимање робе из заједничког транзитног поступка или неиспуњавање 

услова за стављање робе у заједнички транзитни поступак или употреба 
заједничког транзитног поступка представља последицу потпуног 
уништења или ненадокнадивог губитка те робе због њене природе, или 
непредвиђених околности, или више силе или последицу одобрења 
надлежних царинских органа.  

 
Роба се сматра неповратно изгубљеном ако је постала неупотребљива од 
стране било ког лица. 

 
3. Дуг настаје у тренутку када:  
 

а) се роба незаконито изузима из заједничког транзитног поступка или када 
нису испуњени услови за коришћење заједничког транзитног поступка или 
се престало са њиховим испуњавањем;  

 
б) је царинска декларација прихваћена за стављање робе у заједнички 

транзитни поступак ако се накнадно утврди да услов за стављање робе у 
тај поступак у ствари није био испуњен.  

 

Члан 113. 

 

Утврђивање дужника 
 



63 

1. Дужник је:  
 

а) лице које је било у обавези да испуни услове за стављање робе у заједнички 
транзитни поступак или коришћење заједничког транзитног поступка;  

б) свако лице које је знало или је могло да зна да услов Конвенције није 
испуњен и које је деловало у име лица које је било дужно да се испуни тај 
услов, или које је учествовало у радњи која је довела до неиспуњавања тог 
услова;  

в) свако лице које је стекло или поседује предметну робу и које је знало или 
је могло да зна у време стицања или пријема робе, да није испуњен услов 
предвиђен Конвенцијом или царинским прописима; 

г) носилац поступка. 
2. У случају из члана 112. став 1. тачка б), дужник је лице које је дужно да испуни 

услове у вези са стављањем или коришћењем робе у оквиру заједничког 
транзитног поступка.  

 
3. Ако је царинска декларација за стављање робе у заједнички транзитни поступак 

сачињена, и ако су царинским органима дате све информације предвиђене 
царинским прописима, у вези са условима за стављање робе у тај царински 
поступак, а које доводе до настанка дуга, лице које је дало информације потребне 
да се сачини декларација и које је знало, или је објективно морало да зна да је 
таква информација била лажна, је такође дужник.  

 
4. Ако је више лица одговорно за плаћање износа који одговара једном дугу, она 

су солидарно одговорна за плаћање тог износа.  

 

Члан 114. 

 

    Место настанка дуга 
 
1. Дуг настаје: 
 

а) на месту догађаја који су довели до настанка тог дуга;  
 

б) ако није могуће да се утврди то место, на месту за које царински органи 
закључе да је роба дошла у ситуацију услед које је настао дуг.  

 
2. Ако је роба стављена у заједнички транзитни поступак који није окончан и место 

где је дуг настао се не може утврдити у складу са ставом 1. тач. а) и б) овог члана 
у следећим роковима:  

 
а) у року од седам месеци од последњег датума када је роба требало да буде 

предата одредишној царинарници, осим ако је пре истека тог рока послат 
захтев за наплату дуга, као што је наведено у члану 50, органу који је 
надлежан за место где су се, према доказима добијеним од стране 
царинског органа полазне земље, десили догађаји из којих је настао дуг, у 
ком случају се рок продужава за највише месец дана;  

 
б) месец дана од истека рока из члана 49. став 4. за одговор носиоца поступка 

на захтев за информацијама потребним за окончање поступка, ако 

царински орган полазне земље није био обавештен о доласку робе, а 

носилац поступка није доставио потпуне информације или их није 

доставио уопште;  
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дуг настаје или у земљи која је регистрована као последња транзитна царинарница 
која је полазној царинарници послала обавештење о провозу преко границе или 
ако то није случај у земљи која надлежна за отпремну царинарницу 

 
 
3.     Царински органи из члана 116. став 1. су органи оне земље у којој је настао дуг            
или у којој се сматра да је дуг настао у складу са овим чланом.  

 

Члан 115. 

 

Захтев за пренос наплате дуга 

 
 
1. Aко надлежни органи који су доставили обавештење о настанку дуга прибаве 

доказе у вези са местом где се десио догађај који је довео до настанка дуга, ти 
органи обустављају поступак наплате и одмах и у сваком случају у року шаљу 
све потребне документе, укључујући оверену копију доказа, надлежним 
органима на том месту.  

 
2. Надлежни органи на том месту потврђују пријем захтева и обавештавају 

надлежне органе који су доставили обавештење о настанку дуга да ли су они 
надлежни за наплату. Уколико не добију одговор у року од 28 дана, надлежни 
органи који су доставили обавештење о настанку дуга одмах настављају 
поступак наплате који су започели.  
 
 

 

ПОГЛАВЉЕ II  

 

 Поступак према дужнику или гаранту 

 

Члан 116. 

 

Поступак према дужнику 

 
 

1. Надлежни царински органи покрећу поступак за наплату дуга чим су у ситуацији 
да могу да:  

 
а) израчунају износ дуга; и 

 
б) утврде ко је дужник.  

 
2. Ти органи обавештавају дужника о износу дуга на начин и у роковима обавезним 

у уговорним странама.  
 
3. Сваки дуг саопштен у складу са ставом 2. плаћа дужник на начин и у роковима 

обавезним у уговорним странама.  

 

Члан 117. 

 

Поступак према гаранту 
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1. У складу са ставом 4. обавеза гаранта траје све док дуг може да доспе.  
 
2. Ако заједнички транзитни поступак није окончан, царински органи полазне 

земље, у року од девет месеци од превиђеног рока када је роба требало да буде 
предата одредишној царинарници, обавештавају гаранта да поступак није 
окончан. 
 

3. Ако заједнички транзитни поступак није окончан, царински органи одређени у 
складу са чланом 114. у року од три године од датума прихватања транзитне 
декларације, обавештавају гаранта да је дужан или би могао да постане дужан за 
дуг за који је одговоран у вези са заједничким транзитним поступком, уз 
навођење MRN и датума транзитне декларације, назива полазне царинарнице, 
назива носиоца поступка и предметног износа.  

 
4. Гарант се ослобађа обавеза, ако му се било које обавештење из ст. 2. и 3. не изда 

у прописаном року.  
 
5. Ако је једно од ових обавештења издато, гарант се обавештава о наплати дуга 

или о окончању поступка.  

 

Члан 118. 

 

Размена података и сарадња ради наплате 

 
 
Не доводећи у питање члан 13а Конвенције и у складу са чланом 114. овог додатка, земље 
помажу једна другој у утврђивању органа надлежних за наплату. 
 
Ти органи обавештавају полазну царинарницу и гарантну царинарницу о свим 
случајевима настанка дуга у вези са транзитним декларацијама које је прихватила 
полазна царинарница и о предузетим радњама за наплату од дужника. Осим тога, они 
обавештавају полазну царинарницу о наплати дажбина и осталих накнада како би 
царинарници омогућили да оконча транзитни поступак.” 
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Прилог I замењује се следећим: 
 
 
 

„ПРИЛОГ I 

 

ПРИМЕНА ЧЛАНА 77. 
 
 

Привремена забрана коришћења заједничке гаранције у умањеном 
износу или заједничке гаранције 

 
 

 
1. Ситуације када може привремено да се забрани коришћење заједничке гаранције 

у умањеном износу или заједничке гаранције  
 
1.1 Привремена забрана коришћења заједничке гаранције у умањеном износу  
 

„Посебне околности” из члана 77. тачка а) су ситуације у којима је утврђено да, 
у великом броју случајева када је укључено више носилаца поступка и када је 
угрожено несметано одвијање поступка, чак и када би се применили чл. 65. или 
80, заједничка гаранција или заједничка гаранција у умањеном износу из члана 
75. тач. а) и б) није више довољна да се, у прописаном року, обезбеди плаћање 
дуга који настаје када се нека врста робе изузме из заједничког транзитног 
поступка.  

 
1.2 Привремена забрана коришћења заједничке гаранције  
 

„Превара широких размера” из члана 77. тачка б) је ситуација када се утврди да, 
чак и када би се применили чл. 65. или 80, заједничка гаранција или заједничка 
гаранција у умањеном износу из члана 75. тач. а) и б), није више довољна да се, 
у прописаном року, обезбеди плаћање дуга који настаје када се нека врста робе 
изузме из заједничког транзитног поступка. Стога треба водити рачуна о 
количини изузете робе и околностима под којима је изузета, нарочито ако оне 
настану као последица међународно организованих криминалних активности.  

 
2. Поступак доношења одлука о привременој забрани коришћења заједничке 

гаранције у умањеном износу или заједничке гаранције  
 
2.1 Поступак усвајања одлука Заједничког одбора о привременој забрани 

коришћења заједничке гаранције у умањеном износу или заједничке гаранције 
када се примењује члан 77. тач. а) или б) (у даљем тексту „одлука”) је следећи:  

 
2.1.1 Одлука може да се усвоји на захтев једне или више уговорних страна.  
 
2.1.2 Ако се такав захтев поднесе, уговорне стране обавештавају једна другу о 

чињеницама које су утврдиле и разматрају да ли су испуњени услови из тач. 1.1 
или 1.2.  

 
2.2 Ако уговорне стране сматрају да су услови испуњени, оне прослеђују нацрт 

одлуке Заједничком одбору на усвајање према писаном поступку описаном у 
тачки 2.3. 
  

2.3 Уговорна страна која председава Заједничким одбором доставља нацрт одлуке 
другим уговорним странама.  

 
Ако уговорна страна која председава Заједничким одбором није добила никакве 
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примедбе у писаном облику од других уговорних страна у року од тридесет дана 
од дана када је послала нацрт, одлука се усваја. Уговорна страна која председава 
Заједничким одбором обавештава остале уговорне стране о усвајању одлуке.  

 
Ако уговорна страна која председава Заједничким одбором прими било какве 
примедбе од једне или више уговорних страна у предвиђеном року, она 
обавештава о томе друге уговорне стране.  

 
2.4 Свака страна треба да обезбеди објављивање одлуке.  
 
2.5 Одлука остаје на снази дванаест месеци. Међутим, Заједнички одбор може да 

одлучи да продужи рок њене важности или да је поништи након што је уговорне 
стране преиспитају.  

 
3. Мере за ублажавање финансијских последица забране коришћења заједничке 

гаранције  
 

Ако је коришћење заједничке гаранције привремено забрањено у складу са 
чланом 77, носиоци заједничке гаранције могу да, на захтев, користе 
појединачну гаранцију. Међутим, тада се примењују следећи посебни услови:  

 
– појединачна гаранција се сачињава као посебна гарантна исправа која 

обухвата само врсте робе наведене у одлуци;  
 

– таква појединачна гаранција може да се користи само у полазној 
царинарници која је наведена у гарантној исправи;  

 
– она може да се користи за неколико истовремених или узастопних 

поступака, под условом да збир износа укључених у текуће операције за 
које поступак још није окончан не прелази референтни износ појединачне 
гаранције. У том случају, гарантна царинарница додељује носиоцу 
поступка једну почетну приступну шифру за гаранцију. Носилац поступка 
може да за ту гаранцију додели једну или више приступних шифара које 
ће користити он сам или његови заступници;  

 
– сваки пут када се оконча заједнички транзитни поступак за који је 

коришћена појединачна гаранција, износ који је био намењен за тај 
поступак ослобађа се и може поновно да се употреби за други поступак до 
највишег могућег износа гаранције.  

 
4. Одступање од одлуке о привременој забрани коришћења заједничке гаранције 

или заједничке гаранције у умањеном износу  
 
4.1 Носиоцима поступка може да се одобри да користе заједничку гаранцију или 

заједничку гаранцију у умањеном износу за стављање у заједнички транзитни 
поступак робе на коју се примењује одлука о привременој забрани таквог 
коришћења, ако могу да докажу да никакав дуг није настао у вези са предметном 
робом у току поступака заједничког транзита које су они предузели у периоду 
од две године пре доношења одлуке или, ако су у том периоду настали дугови, 
ако могу доказати да их је дужник или гарант у целости платио у прописаном 
року.  
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Да би добио одобрење за коришћење привремено забрањене заједничке гаранције, носилац 
поступка мора да испуни и услове утврђене у члану 75. став 2. тачка б).  

 
 
4.2 Чланови 59. до 72. се примењују mutatis mutandis на захтеве и одобрења за одступања наведена у 

тачки 4.1.  
 
4.3 Када надлежни органи одобре одступање, они оверавају рубрику 8 уверења о заједничкој 

гаранцији и стављају следећу напомену:  
 

–     НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА – 99209.”  
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ПРИЛОГ II замењује се следећим: 

 

 

„ПРИЛОГ 

 

 II 

 

ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ 

 

ДЕО I 

 

                                           ПОГЛАВЉЕ I 

 

     Опште одредбе 
 
 
1. Овим прилогом утврђују се посебне одредбе за употребу осигурања 

континуитета поступка , на основу члана 26. став 1. Додатка I, за носиоце 
поступка, укључујући и овлашћене пошиљаоце, у случају привременог пада:  

 
– електронског транзитног система;  

 
– компјутерског система који користе носилоци поступка за подношење 

заједничке транзитне декларације путем техника електронске обраде 
података, или  

 
– електронске везе између компјутерског система који користе носиоци 

поступка за подношење заједничке транзитне декларације путем техника 
електронске обраде података и електронског транзитног система.  

 
2. Транзитне декларације 
 
2.1 Транзитна декларација која се користи у осигурању континуитета поступка мора 

бити препознатљива свим странама укљученим у транзитни поступак како би се 
избегли проблеми у трантизној царинарници, одредишној царинарници и по 
доласку код овлашћеног примаоца. Из тог разлога, користе се само следеће 
исправе:  

 
–   јединствена царинска исправа (ЈЦИ), или 

 
– јединствена царинска исправа (ЈЦИ) одштампана на обичном папиру из 

компјутерског система привредног субјекта, као што је наведено у Прилогу 
Б6  Додатка III, или  

 
– транзитни пратећи документ (ТПД), по потреби, допуњен Списком 

наименовања.  
 
2.2 Транзитна декларација може бити допуњена са једним или више додатних 

листова на обрасцу из Додатка 3 Прилога I Конвенције о поједностављењу 
формалности у трговини робом сачињеној у Интерлакену 20. маја 1987. године 
(ЈЦИ конвенција). Обрасци су саставни део декларације. Спискови пошиљки у 
складу са Прилогом Б5 Додатка III, а који се достављају на обрасцу из Прилога 
Б4 Додатка III, могу се користити уместо додатних листова као описни део 
папирне транзитне декларације, чији су саставни део.  
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2.3 За примену тачке 2.1 овог прилога, транзитна декларација се попуњава у складу 

са Прилогом Б6 Додатка III.  
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ПОГЛАВЉЕ II 

 

Правила за спровођење 

 

3. Недоступност електронског транзитног система 
 
3.1 Правила се спроводе на следећи начин:  
 

–  транзитна декларација се попуњава и подноси полазној царинарници у 
примерцима 1, 4 и 5 јединственe царинскe исправе у складу са ЈЦД 
конвенцијом или у два примерка ТПД, допуњеног, по потреби, Списком 
наименовања, у складу са Прилозима А3 А4, А5 и А6 Додатка III.  

 
–  транзитна декларација се евидентира у рубрици В, тако што се уноси број 

који се разликује од нумерације која се користи у електронском 
транзитном систему;  

 
–  осигурање континуитета поступка се на примерцима транзитне 

декларације обележава печатом, у складу са узорком из Прилога Б7 
Додатка II, у рубрици А јединствене царинске исправе или на месту MRN 

и бар кода ТПД,  
 

– овлашћени пошиљалац испуњава све обавезе и услове у вези са подацима 
које треба да унесе у декларацију и применом посебног печата из тач. 22. 
до 25. овог прилога, користећи рубрике В и Г;  

 
–  у редовном поступку, полазна царинарница оверава документ печатом, а 

овлашћени пошиљалац ако се примењује члан 84. Додатка I.  
 
3.2 Када се донесе одлука о осигурању континуитета поступка, сви транзитни 

подаци са LRN или MRN који су додељени транзитном поступку се повлаче из 
електронског транзитног система на основу информација које достави лице које 
је унело те транзитне податке у електронски транзитни систем.  

 
3.3 Царински орган прати примену осигурања континуитета поступка како би се 

спречила његова злоупотреба.  
 
4. Недоступност компјутерског система који користе носиоци поступка за 

подношење заједничких транзитних декларација путем техника електронске 
обраде података или електронске везе тог компјутерског система и електронског 
транзитног система  

 
Примењују се одредбе из тачке 3. овог прилога.  

 
Носилац поступка обавештава царински орган када је његов компјутерски 
систем или електронска веза између тог компјутерског система и електронског 
транзитног система поново доступна.  

 
5. Недоступност компјутерског система овлашћеног пошиљаоца или електронске 

везе између тог компјутерског система и електронског транзитног система  
 

Ако је компјутерски систем овлашћеног пошиљаоца или електронска веза 
између тог компјутерског система и електронског транзитног система 
недоступна, примењује се следећи поступак:  

 
–  примењују се одредбе из тачке 4. овог прилога,  

 

 

   



72 

–  ако овлашћени пошиљалац поднесе више од 2% својих декларација годишње 
кроз осигурање континуитета поступка, одобрење се преиспитује како би се 
проценило да ли су услови још увек испуњени.  

 
6. Унос података од стране царинског органа  
 

Међутим, у случајевима наведеним у тч. 4. и 5. овог прилога,  царински орган 
може да дозволи носиоцу поступка да поднесе транзитну декларацију у једном 
примерку (коришћењем јединствене царинске исправе или обрасца ТПД) 
полазној царинарници како би она била обрађена кроз електронски транзитни 
систем.   
 

 

ПОГЛАВЉЕ III 

 

Спровођење поступка 

 

7. Полагање појединачне гаранције од стране гаранта 
 

Ако гарантна царинарница није полазна царинарница за транзитни поступак, она 
задржава примерак гарантне исправе. Носилац поступка подноси полазној 
царинарници оригинал, која га задржава. По потреби, полазна царинарница 
може да затражи превод на службени језик, или на један од службених језика те 
земље.  

 
8. Потписивање транзитне декларације и гарантне изјаве носиоца поступка  
 

Потписивањем транзитне декларације, носилац поступка преузима одговорност 
за следеће:  

 
–     тачност податка наведених у декларацији,  

 
–     веродостојност предатих докумената,  

 
–     поштовање свих обавеза у вези са стављањем робе у транзитни поступак.  

 
9. Мере за очување истоветности 
 

Ако се примењује члан 36. став 7. Додатка I, полазна царинарница у рубрику „Д. 
Kонтрола полазне царинарнице” транзитне декларације, насупрот наслова 
„Стављене пломбе”, уноси следећу напомену:  

 
–     Ослобођено  -  99201.  

 
10. Унос података у транзитну декларацију и пуштање робе  
 

– Полазна царинарница евидентира резултате контроле на сваком примерку 
транзитне декларације.  

 
– Ако су резултати контроле у складу са оним наведеним у декларацији, 

полазна царинарница пушта робу и евидентира тај датум на примерцима 
транзитне декларације.  

 
11. Роба која је стављена у заједнички транзитни поступак се превози на основу 

примерака 4 и 5 јединствене царинске исправе или на основу једног примерка 
ТПД који полазна царинарница даје носиоцу поступка. Полазна царинарница 
задржава примерак 1 јединствене царинске исправе и примерак ТПД.  

 
12. Транзитна царинарница 
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12.1 Превозник подноси обавештење о транзиту на обрасцу из Прилога Б8 Додатка 
III свакој транзитној царинарници, која га задржава. Уместо обавештења о 
транзиту, транзитној царинарници се може поднети фотокопија примерка 4 
јединствене царинске исправе или фотокопија примерка ТПД, коју транзитна 
царинарница може задржати.  

 
12.2 Када се роба превози преко транзитне царинарнице која није наведена као 

транзитна, та транзитна царинарница обавештава полазну царинарницу.  
 
13. Подношење одредишној царинарници 
 
13.1 Одредишна царинарница евидентира примерке транзитне декларације, на њима 

бележи датум приспећа и уноси податке о извршеним контролама.  
 
13.2 Транзитни поступак може да се оконча и у некој другој царинарници која није 

наведена у транзитној декларацији. У том случају та друга царинарница постаје 
одредишна царинарница.  

 
Ако је стварна одредишна царинарница под надлежношћу уговорне стране која 
нема надлежност над првобитно назначеном царинарницом, стварна 
царинарница у рубрику „И. Контрола одредишне царинарнице” у транзитној 
декларацији, поред уобичајених напомена које је у обавези да унесе, уписује и 
следеће:  

 
– Разлике: царинарница у којој је роба била предата …… (референтни број 

царинарнице) - 99203.  
 

13.3 Када се примењује тачка 13.2 овог прилога и ако транзитна декларација садржи 
следећу напомену, одредишна царинарница чува робу под својим надзором и не 
дозвољава да се она изузме, изузев у уговорну страну која је надлежна за полазну 
царинарницу, осим ако не добије посебно одобрење од потоње:  

 
– Излаз из Уније подлеже ограничењима или накнадама на основу 

Уредбе/Директиве/Одлуке бр. ... - 99204.  
 
14. Потврда пријема  
 

Потврда може да се сачини на полеђини примерка 5. јединствене царинске 
исправе, на за то предвиђеном месту или на обрасцу који је наведен у Прилогу 
Б10 Додатка III.  

 
15. Враћање примерка бр. 5 јединствене царинске исправе или примерка ТПД   
 

Надлежни царински органи одредишне уговорне стране одмах враћају примерак 
бр. 5 ЈЦИ царинским органима у полазној уговорној страни, а најкасније у року 
од осам дана од датума када је поступак завршен. Када се користи ТПД, 
примерак поднетог ТПД враћа се под истим условима као и примерак бр. 5.  

 
16. Обавештавање носиоца поступка и алтернативни докази о завршетку поступка  
 

Уколико се примерци наведени у тачки 15. овог прилога не врате царинском 
органу у полазној уговорној страни у року од 30 дана од рока у ком роба мора да 
се преда одредишној царинарници, тај орган обавештава носиоца поступка и 
захтева од њега да поднесе доказ о правилном завршетку поступка.  

 
17. Поступак провере 

 
17.1 Ако полазна царинарница у року од 60 дана од рока за предају робе одредишној 

царинарници не прими доказ да је поступак уредно окончан, царински орган 
полазне уговорне стране ће одмах затражити податке потребне за окончање 
поступка. Ако се током поступка провере утврди да заједнички транзитни 
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поступак не може да се оконча, царински орган полазне уговорне стране утврђује 
да ли је дуг настао.  

 
Уколико је дуг настао, царински орган полазне уговорне стране предузима мере, 
као што су:  

 
– идентификовање дужника,  

 
– одређивање царинских органа одговорних за обавештавање о настанку 

дуга.  
 
17.2 Уколико царински орган полазне уговорне стране добије информације да 

заједнички транзитни поступак није уредно завршен пре истека поменутих 
рокова, или ако сумња да је то случај, он одмах покреће поступак провере. 

 
17.3 Поступак провере се, такође, покреће уколико се накнадно утврди да је доказ о 

завршетку заједничког транзитног поступка био кривотворен, па је неопходно 
да се поступком провере остваре циљеви из тачке 17.1. овог прилога.  

 
18. Гаранција — референтни износ 
 
18.1 За примену члана 74. Додатка I, носилац поступка обезбеђује да тај износ не 

прелази референтни износ, узимајући у обзир и све поступке који још увек нису 
завршени.  

 
18.2 Носилац поступка обавештава гарантну царинарницу када референтни износ 

падне испод нивоа који је довољан да се покрију његови транзитни поступци.  
 
19. Уверења о заједничкој гаранцији, уверења о ослобођењу од обавезе полагања 

гаранције и купони за појединачне гаранције 
 
19.1 Полазној царинарници се подноси следеће:  
 

– уверење о заједничкој гаранцији, на обрасцу из Прилога В5 Додатка III;  
 
– уверења о ослобођењу од полагања гаранције, на обрасцу из Прилога В6 

Додатка III;   
 
– купон за појединачну гаранцију, на обрасцу из Прилога В3 Додатка III;   
 
– подаци из уверења и купона уносе се у транзитне декларације.  

 
20. Посебни спискови пошиљки  
 
20.1 Царински органи могу да прихвате транзитну декларацију допуњену 

списковима пошиљки који не испуњавају све услове из Прилога Б5 Додатка III.  
 

Коришћење таквих спискова се одобрава само ако:  
 

– их сачињавају предузећа која за вођење евиденције користе електронски 
систем обраде података;  

 
– су израђени и попуњени тако да их царински орган може користити без 

потешкоћа;  
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– укључују, за сваку ставку, податке који се захтевају у складу са Прилогом 
Б5 Додатка III.  

 
20.2 Такође може да се одобри да се описни листови, сачињени ради обављања 

формалности у вези с отпремањем/извозом, користе као списак пошиљки из 
тачке 20.1, чак и ако такве листове сачињавају предузећа која не користе 
електронски систем обраде података за вођење евиденције.   

 
20.3 Носилац поступка који користи електронски систем обраде података за вођење 

евиденције или који користи посебне спискове пошиљки, може, такође, да 
користи те листове и за заједничке транзитне поступке који подразумевају само 
једну врсту робе, уколико је та могућност неопходна због система носиоца 
поступка.  

 
21. Употреба посебне врсте пломби 
 

Носилац поступка, у рубрику „Д. Контрола полазне царинарнице” транзитне 
декларације, насупрот наслова „Стављене пломбе”, уноси број и јединствене 
идентификационе ознаке стављених пломби.  

 
22. Овлашћени пошиљалац - претходна овера и формалности приликом отпреме  
 
22.1 За потребе примене тач 3. и 5 овог прилога, одобрењем се прописује да рубрика 

„Ц. Полазна царинарница” транзитне декларације мора да:  
 

– буде унапред оверена печатом полазне царинарнице и потписом 
службеника те царинарнице; или  

 
– буде оверена посебним печатом овлашћеног пошиљаоца који су одобрили 

надлежни органи и који одговара узорку из Прилога Б9 Додатка III. Печат 
може да се и унапред одштампа на обрасцима, ако се штампање повери за 
то овлашћеној штампарији.  

 
Овлашћени пошиљалац у ту рубрику уноси датум када се роба шаље и додељује 
број транзитној декларацији у складу са правилима утврђеним у одобрењу. 

 
22.2 Царински орган може да пропише употребу образаца са препознатљивом 

ознаком, као средством идентификације.  
 
23. Овлашћени пошиљалац - мере безбедности које се односе на печат  
 

Овлашћени пошиљалац предузима све неопходне мере како би обезбедио 
чување посебних печата односно образаца са утиснутим печатом полазне 
царинарнице или посебним печатом.  

 
Он обавештава надлежне органе о мерама безбедности које је предузео у складу 
са ставом 1.  

 
23.1 У случају да неко лице злоупотреби обрасце са унапред одштампаним печатом 

полазне царинарнице или посебним печатом, овлашћени пошиљалац се сматра 
одговорним, без обзира на могуће кривичне поступке, за плаћање дажбина и 
других накнада које се плаћају у тој земљи за робу која се превози на основу тих 
образаца, осим уколико може да докаже надлежним органима који су га 
овластили да је предузео мере које се од њега захтевају у складу са тачком 23.  

 
24. Овлашћени пошиљалац - подаци који се уносе у декларације  
 
24.1 Најкасније до тренутка слања робе, овлашћени пошиљалац попуњава транзитну 

декларацију и, где је потребно, уписује у рубрику 44 транзитне декларације план 

пута прописан у складу са чланом 33. став 2. Додатка I, а у рубрику „Д. Контрола 

полазне царинарнице” рок прописан у складу са чланом 34. Додатка I у ком роба 
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мора да се преда одредишној царинарници, које мере за идентификацију су 

предузете, као и једну од следећих напомена: 
 

–     Овлашћени пошиљалац - 99206  
 
24.2 Када надлежни орган уговорне стране полазне земље изврши контролу пошиљке 

пре њене отпреме, та чињеница се евидентира на декларацији, у рубрици „Д. 
Контрола полазне царинарнице”.  

 
24.3 Након отпреме пошиљке, примерак бр. 1 јединствене царинске исправе или 

примерак ТПД се одмах шаље полазној царинарници у складу са правилима 
утврђеним у одобрењу. Остали примерци прате робу у складу са тачком 11. овог 
прилога.  

 
25. Овлашћени пошиљалац - изузеће од обавезе потписивања 
 
25.1 Овлашћеном пошиљаоцу може бити одобрено да не потписује транзитне 

декларације са посебним печатом наведеним у Поглављу II Дела II овог прилога, 
када су сачињене у електронском систему обраде података. Услов за такво 
изузеће је писана изјава, коју је овлашћени пошиљалац претходно дао царинском 
органу и којом потврђује да је он носилац поступка за све транзитне поступке 
који се спроводе на основу транзитне декларације са посебним печатом.  

 
25.2 Транзитне декларације сачињене у складу са тачком 25.1 овог прилога садрже, у 

рубрици предвиђеној за потпис носиоца поступка, следећу напомену:  
 

–   Ослобођено потписа - 99207.  
 
26. Овлашћени прималац - обавезе  
 
26.1 Када роба стигне у његове просторије или на места која су наведена у одобрењу, 

овлашћени прималац без одлагања обавештава одредишну царинарницу. Он 
наводи датум приспећа робе и стање стављених пломби, као и све евентуалне 
неправилности на примерцима бр. 4 и бр. 5 јединственe царинскe исправе или на 
примерку ТПД који прати робу и доставља исте одредишној царинарници у 
складу са правилима утврђеним у одобрењу.  

 
26.2 Одредишна царинарница уноси напомене из тачке 13. овог прилога на примерке 

бр. 4 и бр. 5 јединствене царинске исправе или на примерак пратећег транзитног 
документа.”
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ПРИЛОГ В 

 
 

Додатак II Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. Наслов Додатка II замењује се следећим:  
 

„ЦАРИНСКИ СТАТУС РОБЕ УНИЈЕ И ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 

НА ЕВРО”  
 
2.          У члану 1. речи „статусу робе из Заједнице” замењују се речима „царински статус 

робе Уније”.  
 
3. Наслов I замењује се следећим:   

               „ЦАРИНСКИ СТАТУС РОБЕ УНИЈЕ” 
 
4. У члану 2. став 1. речи „статусу робе из Заједнице” замењују се речима „царински 

статус робе Уније”.  
 
5.         Умеће се следећи члан:  
 

 

„Члан 2а 
 

Претпоставка царинског статуса робе Уније 

 
 

1. Роба која има царински статус робе Уније која се превози 
железницом може да се креће, иако није предмет 
царинског поступка, из једног места у друго на царинском 
подручју Уније и да се превози преко територије земље 
заједничког транзита без промене њеног царинског 
статуса, ако је:  

 
– превоз робе обухваћен јединственом превозном исправом 

коју је издала држава чланица;  
 

– јединствена превозна исправа садржи следећу напомену: 
„Т2-коридор”;  
 

– транзит кроз земљу заједничког транзита се прати путем 
електронског система у тој земљи заједничког транзита;  
 

– железничко предузеће овлашћено од стране земље 
заједничког транзита преко чије територије је роба у 
поступку транзита „Т2-коридор”.  

 
2. Земља заједничког транзита обавештава Заједнички одбор 

из члана 14. Конвенције или радну групу коју је 
успоставио тај Одбор на основу става 5. тог члана о 
модалитетима који се односе на електронски систем за 
праћење и о железничким предузећима, која су овлашћена 
да користе поступак наведен у ставу 1.”  

 
6. Назив Поглавља II замењује се следећим:  

„Утврђивање царинског статуса робе Уније” 

7. У члану 3. речи  „статуса робе из Заједнице” замењују се речима „царински    

статус робе Уније”. 
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8. У члану 4. ст. 1. и 2. речи „статус робе из Заједнице” замењују се речима 
„царински статус робе Уније”.  

 
9. У члану 5. став 1. речи „статус робе из Заједнице” замењују се речима „царински 

статус робе Уније”.  
10. Члан 6. мења се на следећи начин: 

 

а) у ставу 1, речи „се сачињава на” замењују се речима „подноси се 

коришћењем”; 

б) у ставу 3. реч „сачињени” замењује се речју „поднети”; а испред речи „Додатка 

III” умећу се речи „Прилога Б4” 

в) у ставу 4. испред речи „Додатаком III” умећу се речи „Прилогом Б5” 

 

11. У члану 7. став 3. реч „сачињених” замењују се речју „поднетих”. 

12. Наслов члана 8. замењује се следећим:  

              „Издавање обрасца Т2L”  
 
13. У члану 8. став 1. речи „се сачињава” замењују се речима „подноси се”.  
 
14. Члан 9. мења се на следећи начин: 

 
а) у ставу 1. речи „статус робе из Заједнице” замењују се речима „статус робе 

Уније” 

б) у ставу 4. након речи „надлежна царинарница оверава” умећу се речи „ако је 

вредност робе виша од 15.000 евра” 

в) у ставу 5. речи „искључиво на робу из Заједнице” замењују се речима 

„искључиво на робу Уније” 

15.  Члан 10. мења се на следећи начин: 
 
а) у ставу 1. речи „статусу робе из Заједнице” замењују се речима „царинском 

статусу робе Уније”; 
б) у ставу 2. подстав 2. тачка (ђ), алинеја прва, речи „чији статус робе из 

Заједнице” замењују се речима „чији царински статус робе Уније”. 
 

16. У члану 11. речи „статус робе из Заједнице” замењују се речима „царински 
статус робе Уније”.  

 
17. Члан 12. мења се на следећи начин: 
 

а) у ставу 1. речи „статус робе из Заједнице” замењују се речима „царински статус 

робе Уније”;  

б) у ставу 2. речи „роба из Заједнице” замењује се речима „роба Уније”, а речи 

„роба која није из Заједнице“ замењује се речима „роба која није из Уније“. 

18. Члан 13.  замењује се следећим: 
 
а) измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за српски 
текст;  
б) уводне речи замењују се следећим: 
„Уколико је потребно да се утврди царински статус робе Уније, коју путник носи 
са собом или у свом пртљагу, сматра се да та роба, под условом да није намењена 
за комерцијалну употребу, има царински статус робе Уније када:”; 
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в) у тачки а), речи „роба из Заједнице” замењују се речима „која има царински 
статус робе Уније”. 

 
19. Наслов Одељка 4  замењује се следећим:  

„Доказ о царинском статусу робе Уније који подноси овлашћени издавалац“ 

20. Члан 14. мења се на следећи начин: 

а) наслов се замењује следећим: 

„Овлашћени издавалац”; 

б) у ставу 1. реч „пошиљалац” замењује се речју „издавалац”, а речи „статус робе 

из Заједнице” замењују се речима „царински статус робе Уније”.. 

21. Члан 15. мења се на следећи начин:  

а) у тачки в), реч „забрањене” замењује се речју „искључене”; 

б) у тачки г), реч „пошиљалац” мења се и гласи „издавалац”. 
 
22. Члан 16. мења се на следећи начин: 

а) у ставу 1. уводног дела, реч „сачињавање” замењује се речју „издавање”; 
б) у ставу 1. тачка б), и ст. 2. и 3. реч „пошиљалац” замењује се речју „издавалац”; 
в) у ставу 4. речи „овлашћени пошиљалац” замењују се речима „овлашћени 
издавалац”, а у другој реченици знак „-„ и број „99206” бришу се. 
 

23. Члан 17. мења се на следећи начин: 
а) у ставу 1. реч „пошиљаoцу” замењује се речју „издаваоцу”, а реч „сачињени” 
замењује се речју „поднети”; 
б) у ставу 2., реч „сачињена” замењује се речју „поднета”, а реч „пошиљаоца” 
замењује се речју „издаваоца”, а упућивање „-99207” брише се. 
 

24. Члан 18. мења се на следећи начин: 
а) у ставу 1.,  реч „сачине” замењује се речју „поднесу”, а речи „статус робе из 
Заједнице” замењују се речима „царински статус робе Уније”; 
б) у ставу 3. речи „шездесет дана” замењују се речима „45 дана”. 

25. У члану 19. реч „пошиљалац” замењује се речју „издавалац”, а речи „две године” 
речима „три године”. 

26. Члан 20. мења се на следећи начин: 
а) наслов се замењује следећим: 
„Контроле овлашћеног издаваоца”; 
б) реч „пошиљалаца” замењује се речу „издавалаца”.  

27. У члану 21. речи „статуса робе из Заједнице” замењују се речима „царинског 
статуса робе Уније”. 
 

 
 

______________________ 
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ПРИЛОГ Г 

 
 
Додатак III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. Наслов I замењује се следећим:  
 

„ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА И ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У 
ТЕХНИКАМА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА”  

 
2. У члану 3. речи „да одговара узорку структури и подацима” замењују се речима 

„да буду поднети коришћењем наведеног обрасца”.  
 
3. У члану 4. речи „да одговара узорку и подацима” замењују се речима „да буде 

поднет коришћењем наведеног обрасца”. 
 
4. Наслов II  замењује се следећим:  
 

„ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА:  

–ДОКАЗИВАЊЕ ЦАРИНСКОГ СТАТУСА РОБЕ УНИЈЕ,  

–ТРАНЗИТНУ ДЕКЛАРАЦИЈУ ЗА ПУТНИКЕ,  

– ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА ТРАНЗИТА ”  
 
5. Члан 5. став 1. замењује се следећим:  
 

„Обрасци који се користе као документи за доказивање царинског статуса робе 
Уније треба да буду поднети на обрасцу из Конвенције о јединственој царинској 
исправи, Прилог I, Додаци 1 до 4.” 

 
6. Члан 5. став 2. мења се и гласи:  
 

„Обрасци који се користе као транзитне декларације за осигурање континуитета 
поступка транзита или транзитне декларације за путнике треба да се подносе на 
обрасцу из Конвенције о јединственој царинској исправи, Прилог I,, Додатак 1.”  

 
7. У члану 5. став 4. тачка а) речи „статуса робе из Заједнице” замењују се речима 

„царинског статуса робе Уније”.  
 
8. У члану 5. став 4. тачка б) речи „резервни поступак” замењују се речима 

„осигурање континуитета поступка транзита”.  
 
9. У члану 6. став 2. речи „ТРАНЗИТ У ЗАЈЕДНИЦИ” замењују се речима 

„ТРАНЗИТ УНИЈЕ”.  
 
10. У члану 7. став 1. речи „одговарају узорку” замењују се речима „подносе се на 

обрасцу”.  
 
11. У члану 8. став 1. речи „одговарају узорку” замењују се речима „подносе се на 

обрасцу”. 
 
12. У члану 8. ст. 2. и 3. бришу се.  
 
13. У члану 9. став 1. речи „одговарају” замењују се речима „подносе се на обрасцу 

из”.  
 
14. У члану 9. ст. 2. и 3. бришу се.  

 
 

_____________________ 
 
 
 

ПРИЛОГ Д 
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Измене Прилога А1 Додатка III 

 
 

Прилог А1 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 

1. Наслов I мења се на следећи начин: 
 
а) у ст. 1. и 5. речи „транзитна декларација” замењују се речима „ЕДИ транзитна 
декларација; 
б) у ставу 4. реч „принципалу” замењује се речима „носиоцу поступка”; 
 

2. У Наслову II, Поглавље II мења се на следећи начин: 
 
а)  Одељак А мења се на следећи начин: 

i. речи „ШИФРЕ ЗА ОСЕТЉИВУ РОБУ” бришу се; 
ii. речи „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ принципал” замењују се речима 

„ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ носилац поступка”; 
iii. измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за 

српски текст; 
iv. у групи података ГАРАНЦИЈА, речи „ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ (ЕЗ)” 

замењују се речима „ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ (ЕУ)”, а речи ВАЖНОСТ 
ГАРАНЦИЈЕ (NON-EC) замењују се речима „ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ 
(NON-ЕU)”; 

б)  у Одељку Б, група података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК” се мења на 
следећи начин:  

i. у атрибуту „Врста декларације (рубрика 1)”, речи „члана 23.” замењују се 
речима „члана 28.”, и последња реченица „Користи се атрибут ” брише 
се; 

ii. атрибут „Идентитет код поласка (рубрика 18)” мења се на следећи начин: 
 
1) односи се на измену енглеске верзије која није од значаја за српски 

текст; 
2) у ставу 2. реч „принципалу” замењује се речима „носиоцу поступка”; 
 

iii. атрибут „Националност код поласка (рубрика 18)” мења се на следећи 
начин: 
1) у ставу 2. измена се односи на измену енглеске верзије која није од 

значаја за српски текст; 
2) у ставу 3. реч „принципалу” замењује се речима „носиоцу поступка”; 

iv. у атрибуту „Контејнер (рубрика 19)”, став 1. измена се односи се на 
измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст; 

v. у атрибуту „Идентитет код преласка границе (рубрика 21)”, став 1. 
измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за 
српски текст; 

vi. у атрибуту  „Врста превозног средства на граници (рубрика 25)ˮ, став 1. 
измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за 
српски текст;  

vii.  у атрибуту „Индикатор комуникационог језика код поласкаˮ, измена се 
односи на измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст 

в)  у Одељку Б, група података „НАИМЕНОВАЊЕˮ, атрибут „Врста 
декларације (екс рубрика 1)”, став 1. измена се односи на измену енглеске 
верзије која није од значаја за српски текст; 

г)  у Одељку Б, група података „НАИМЕНОВАЊЕ” мења се на следећи 
начин: 

 
i. Атрибут „Шифра робе (рубрика 33)ˮ, став 2. прва цртица „-ˮ, реч „илиˮ 
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између две алинеје, и алинеја друга бришу се; а у ставу 4. речи „земљи 
ЕФТАˮ замењују се речима „земљи заједничког транзитаˮ; 

ii. наслов и текст у доњој алинеји групе података „ШИФРЕ ЗА ОСЕТЉИВУ 
РОБУ (SGI) (рубрика 31)ˮ бришу се; 

iii. у групи података у доњој алинеји „ПАКОВАЊА (рубрика 31)”, атрибут 
„Број паковања (рубрика 31)” и атрибут „Број комада (рубрика 31)”, реч 
„неупаковано” замењује се речју „Неупаковано”; 

iv. у групи података у доњој алинеји „ПРЕТХОДНА ДОКУМЕНТА 
(рубрика 40)”, став 1. речи „царински одобрен поступак или употребу” 
замењују се речима „царински поступак”, а у ставу 2. измена се односи 
на измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст, док се 
речи „земља ЕФТА” замењују речима „ земља заједничког транзита”; 

v. у групи података у доњој алинеји „ПОДНЕТА ДОКУМЕНТА/ПОТВРДЕ 
(рубрика 44)” речи „серијски број контролног примерка Т5” бришу се; 

vi. у групи података доње алинеје „ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ (рубрика 44)”, 
атрибут „Извоз из ЕЗ (рубрика 44)”, наслов се замењује речима „Извоз из 
ЕУ (рубрика 44)”, а у ставу, реч „ЕЗ” замењује се речју „ЕУ”; 

vii. у групи података доње алинеје „ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ (рубрика 44)”, 
атрибут „Извоз из земље (рубрика 44), реч „ЕЗ” замењује се речју „ЕУ”; 

д)    у Одељку Б, наслов групе података „ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ 
приницпал (рубрика 50)” замењује се речима „НОСИЛАЦ ПОСТУПКА 
(рубрика 50)”; 

ђ)  у Одељку Б, у групи података „ЗАСТУПНИК (рубрика 50)”, став 1. реч 
„принципал” замењује се речју „носилац поступка”; 

е)  у Одељку Б, у групи података „ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА (рубрика 
51)”, став 1. измена се односи на измену енглеске верзије која није од 
значаја за српски текст; 

ж)  у  Одељку Б, у групи података „ОДРЕДИШНА царинарница (рубрика 
53)”, атрибут „Референтни број (рубрика 53)ˮ, став 1, измена се односи 
на измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст; 

з)  у Одељку Б, у групи података „ПОДАЦИ О ЦАРИНСКИМ 
ОБЕЛЕЖЈИМА (рубрика Д)”, став 1. реч „принципалу” замењује се речју 
„носиоцу поступка”; 

и)  Одељак Б, у групи података „ГАРАНЦИЈАˮ мења се на следећи начин: 
i. у групи података доње алинеје „ПОЗИВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈУ”, атрибут 

ГРН (рубрика 52), део измене се односи на измену енглеске верзије која 
није од значаја за српски текст, а речи „компјутерском транзитном 
систему” замењују се речима „елеткронском транзитном системуˮ;  

ii. у групи података доње алинеје „ПОЗИВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈУ” атрибут 
„Приступна шифра”, реч „принципал” замењује се речју „носилац 
поступка”;  

iii. група података доње алинеје „ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ ЕЗ” 
замењује се речима „ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ (ЕУ)ˮ; 

iv. у групи података доње алинеје „ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ ЕЗ”, 
атрибут „Не важи за ЕЗ (рубрика 52)” замењује се речима „Не важи за ЕУ 
(рубрика 52)”; 

v. група података доње алинеје „ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ (НЕ ЕЗ)” 
замењује се речима „ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ (НЕ ЕУ)”; 

vi. у групи података доње алинеје „ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖНОСТИ (НЕ ЕЗ)”, 
реч „Заједница” замењује се речју „Унија”. 

 

 

 

 

Измене Прилога А2 Додатка III 

 
 

Прилог А2 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 
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1. Тачка 4. брише се.  
 

2. Тачка 6. мења се на следећи начин:  
 

а) у Т2, речи „робе Заједнице” замењују се речима „робе Уније”;  
 

б) у T2F, речи „робе Заједнице” замењују се речима „робе Уније”, речи 
„царинског подручја Заједнице” замењују се речима „царинског подручја 
Уније” и речи „правила Заједнице” замењују се речима „правила Уније”;  

 
в)    у Т2 CIM, речи „статус робе из Заједнице” замењују се речима „роба   Уније” 

и речи „или предајног листа ТР” бришу се;  
 

г)    у Т2ТIR, речи „статус робе Заједнице” замењују се речима „роба Уније”; 
 

д)     у Т2АТА, речи „статус робе Заједнице” замењују се речима „роба Уније”;  
 

ђ)     у Т2L, речи „статус робе Заједнице” замењују се речима „царински статус 
робе Уније”;  

 
е)    у Т2LF, речи „статус робе Заједнице” замењују се речима „царински статус 

робе  Уније”, речи „царинског подручја Заједнице” замењују се речима 
„царинског подручја Уније” и речи „правила Заједнице” замењују се 
речима „правила Уније”;  

 
ж)     у Т1, речи „робе која нема статус робе Заједнице” замењују се речима „роба 

која нема статус робе Уније”.  
 
3. Тачка 7. мења се на следећи начин:  
 

а) у дванаестом реду, речи „CIM товарни лист (железница) 720” замењују се 
речима „SMGS товарни лист (железница) 722”;  

 
б) у тринаестом реду, речи „Друмски лист SMGS 722” бришу се;  

 
в)     у 24. реду, речи „Контролна исправа Т5 823” бришу се;   
г)   у 33. реду, речи „Уверење о пореклу, образац GSP” замењују се речима 

„Уверење о пореклу, образац А (GSP)”;  
 

д)   у 39. реду, речи „Уверење о пореклу ЕУР” замењују се речима „Уверење о 
кретању ЕУР 1”.  

 
4. Тачка 9. мења се на следећи начин:  
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а) у DG0, речи „земље чланице ЕФТА” замењују се речима „земље 
заједничког транзита” и реч „ЕЗ” замењује се речју „Уније”;  

 
б) у DG1, речи „земље чланице ЕФТА” замењују се речима „земље 

заједничког транзита” и реч „ЕЗ” замењује се речју „Уније”  
 
5. Тачка 10. мења се на следећи начин:  
 

а) у осмом реду колоне „Ситуација” измена се односи на измену енглеске 
верзије која није од значаја за српски текст;  

 
б) у деветом реду у колони „Ситуација”, речи „Прилог 

 

в)  IV Додатка I” замењују се речима „Прилог I Додатка I”;  
 

в)     у колони „Додатне информације”, последња алинеја, измена се односи на 
измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст. 

 
6. У тачки 11, последња реченица, измена се односи на измену енглеске верзије 

која није од значаја за српски текст.  
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Измене Прилога А4 Додатка III 

 
 
Прилог А4 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. У ставу 1. измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за 

српски текст.  
 
2. У ставу 2. увод се замењује следећим:  
 

„Транзитни пратећи документ се штампа на основу података из транзитне 

декларације, ако га на одговарајући начин измени носилац поступка односно ако 

га овери полазна царинарница, и попуни на следећи начин:” 
 
3. Тачка 1. мења се на следећи начин: 

 
а) у наслову, речи „MRN (референтни број кретања)” замењују се речима „MRN 
(главни референтни број)”;  
 
б) у ставу 3. речи „надлежних органа” замењују се речима „царинских органа”. 

 
4. У тачки 2, алинеја трећа , замењују се речима „не попуњава се кад постоји само 

једно наименовање”.  
 
5. Тачка 3 замењује се следећим: 

 
а) израз „када се примењује резервни поступак” замењује се следећим „када се 
користи осигурање континуитета поступка  транзита”; 
 
б) следећа реченица се додаје као последњи став: 
 
„Сва упућивања на „принципала” тумаче се као упућивања на „носиоца 
поступка”.”. 

 
6. У првој и другој алинеји тачке 4. измене се односе на измену енглеске верзије 

која нису од значаја за српски текст.  
 
7. Тачка 6. мења се на следећи начин:   
 

а) у ставу 1. измене се односе на измену енглеске верзије која нису од значаја 
за српски текст;  

 
б) став 4. замењује се следећим:  

 
„Царински органи у транзитној царинарници или одредишној 
царинарници, као што може бити случај, имају обавезу да унесу у систем 
додатне податке о транзитном пратећем документу. Податке може такође 
унети овлашћени прималац.” 

 
в)    став 5. у оквиру подрубрике Рубрике 55: Претовар мења се и гласи:  

 
„Међутим, ако се роба превози у контејнерима на друмском превозном 
средству, царински органи могу дозволити носиоцу поступка да не 
попуњава рубрику 18 када због логистичких разлога у месту отпреме није 
могуће навести идентитет и националност превозног средства у тренутку 
подношења транзитне декларације, и ако могу обезбедити да ће тачни 
подаци о превозном средству бити накнадно унети у рубрику 55.”
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Измене Прилога А6 Додатка III 

 
 

Прилог А6 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. У тачки 2. измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за 

српски текст.  
 
2. У тачки 4, речи „MRN – референтни број кретања као што је дефинисано у 

Прилогу 4” замењују се речима „MRN – главни референтни број”.  
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Измене Прилога Б1 Додатка III 

 
 
Прилог Б1 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 
 
Друга реченица у рубрици  33: Шифра робе замењује се следећим: 
 
„Међутим, у Унији се уписује осам цифара Комбиноване номенклатуре ако одредбе 
Уније тако налажу.” 
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 Измене Прилога Б2 Додатка III 
 
Прилог Б2 Дoдатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. Наслов Прилога Б2 замењује се следећим:  
 

„УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ЦАРИНСКОГ СТАТУСА РОБЕ УНИЈЕ” 

 
2. У тачки 1. дела А. „Општи опис” мења се на следећи начин: 

 
а) у тачки 1. речи „статус робе Заједнице” замењују се речима „царински статус 
робе Уније”; 
 
б) у тачки 4. речи „подношење нове декларације” замењују се речим 
„подношење новог обрасца”. 

 
3. Део Б. „Подаци који се уписују у различите рубрике” мења се на следећи начин:  
 

а) у рубрици 33 речи „земљи чланици ЕФТА” замењују се речима „земљи 
заједничког транзита”;  

 
б) у рубрици 38 и рубрици 44, речи „у земљама чланицама ЕФТА” замењују 

се речима „у земљама заједничког транзита”.  
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Измене Прилога Б3 Додатка III 

 
 
Прилог Б3 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. Наслов Прилога Б3 замењује се следећим:  
 

„ШИФРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦАРИНСКОГ 
СТАТУСА РОБЕ УНИЈЕ”.  

 
2. У делу А „Подаци који се уписују у различите рубрике”,  рубрика 33 „Шифра 

робе”, „Прва подела”, друга реченица замењује се следећим:   
 

„Међутим, у Унији се уписује осам цифара Комбиноване номенклатуре, ако 
одредбе Уније тако налажу.” 
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Измене Прилога Б5 Додатка III 

 
 
Прилог Б5 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. У првом делу тачке 1.1. Наслова II, речи „принципал ће уписати” замењују се 

речима „носилац поступка ће уписати”, а у Наслову II, наслов тачке 1.2. замењује 
се следећим: „Доњи део”; 

              
 
2. Наслов III мења се на следећи начин:  
 

а) у тачки 3. израз „образац на који се односи” замењује се речима „примерци 
транзитне декларације на коју се односи”;  

 
б) тачка 4. мења се на следећи начин:  

 
„Када је транзитна декларација евидентирана, списак пошиљки мора имати 
исти евиденциони број као и обрасци транзитне декларације на коју се 
односи. Тај број се уноси печатом који има назив полазне царинарнице или 
ручно. Ако се уписује ручно, мора да се овери службеним печатом полазне 
царинарнице.  
 
Службеник полазне царинарнице не мора да потписује обрасце.” 

 
в)     у тачки 5. реч „принципала” мења се и гласи „носиоца поступка”.  
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Измене Прилог Б6 Додатка III 

 
 
Прилог Б6 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. Наслов I мења се на следећи начин:  
 

а) у ставу 2. реч „принципал” замењује се речима „носилац поступка”;  
 

б) у ставу 3. реч „принципал” замењује се речима „носилац поступка”.  
 
2. У Наслову II, Део I. „Формалности у полазној земљи” мења се на следећи начин:  
 

а) Рубрика 1: Декларација мења се на следећи начин: 
 

i. у тачки 3. речи „члан 23.” замењују се речима „члан 28.”; 
ii. након тачке 3. умеће се следећи текст: 

 
 

„Т1  Роба која нема царински статус робе Уније, која се ставља у 
заједнички транзитни поступак.  

 
Т2  Роба која има царински статус робе Уније, која се ставља у заједнички 

транзитни поступак.  
 

T2F Роба која има царински статус робе Уније, која се креће између дела 
царинског подручја Уније, када се одредбе Директиве Савета 
2006/112/ЕЗ или Директиве Савета 2008/118/ЕЗ не примењују, и 
земље заједничког транзита.”  

 
______________________ 

 

 Директива Савета 2006/112/ЕЗ од 28. новембра 2006. о заједничком систему 
пореза на додату вредност (Сл. лист ЕУ L 347, 11.12.2006, стр. 1). 

 Директива Савета 2008/118/ЕЗ од 16. децембра 2008. у вези са општим 
аранжманима за акцизе и о укидању Директиве 92/12/ЕЕЗ (Сл. лист ЕУ L 9, 
14.1.2009, стр.12)”; 
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б) у рубрици 18: Идентитет и националност превозног средства у одласку, 

први део односи се на измену енглеске верзије која није од значаја за 
српски текст; а у другом делу реч „принципал” замењује се речују 
„носилац поступка”; 

в) у рубрици 19: Контејнер (Ктр), измена се односи на измену енглеске 
верзије која није од значаја за српски текст; 

г) у рубрици 21: Идентитет и националност активног превозног средства 
приликом преласка границе, став 4. измена се односи на измену енглеске 
верзије која није од значаја за српски текст; 

д) у рубрици 25: Врста саобраћаја на граници, други део, измена се односи на 
измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст; 

е) у рубрици 27: Место утовара, други део, измена се односи на измену 
енглеске верзије која није од значаја за српски текст; 

ж) у рубрици 33: Шифра робе, први део, алинеја друга брише се и замењује 
следећим: „- у Конвенцији се наводи да је употреба исте обавезна.”, а у 
трећем делу, речи „земаља ЕФТА” замењују се речима „земаља 
заједничког транзита”; 

з) у рубрици 40: Сажета декларација/претходна документа, речи „царински 
дозвољеног поступања или употребе” замењују се речима „царинског 
поступка”; 

и) у рубрици 44: Додатне информације, поднета документа, потврде и 
одобрења, замењују се следећим: 
„Уписују се подаци прописани било којим посебним правилима која се 
примењују у земљи отпреме/извоза заједно са референтним бројевима 
исправа које су поднете уз царинску декларацију, или било ког додатног 
упућивања које се сматра неопходним у вези са декларацијом или робом 
коју декларација покрива (нпр. број извозне дозволе или одобрења, подаци 
које захтевају ветеринарски или фитосанитарни прописи, број товарног 
листа). Пододељак, „шифра додатних података (AI)” се не попуњава.”; 

к) у рубрици 50: Принципал и овлашћени заступник, место, датум и потпис, 
став 1. реч „принципала” замењује се речима „носиоца поступка”; а у ставу 
2. речи „компјутерског система” замењују се речима „електронског 
транзитног система”, док се последња измена односи на измену енглеске 
верзије која није од значаја за српски текст; 

л) у рубрици 51: Планиране транзитне канцеларије (и земље), измене се 
односе на измене енглеске верзије која нису од значаја за српски текст; 

м) у рубрици 52: Гаранција, измена се односи на измену енглеске верзије која 
није од значаја за српски текст; 

н) у рубрици 53: Одредишна канцеларија (и земља), став 1. измена се односи 
на измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст. 
 

3. У Наслову II  Дела II. „Формалности на путу” став. 1. измене се односе на измене 
енглеске верзије које нису од значаја за српски текст.  

 
4. У Наслову III, у табели, речи „Ослобођено прописаног плана пута-99205”  у 

колони „Шифре” бришу се на свим језицима наведеним у колони „Језичке 
референце”.  
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Измене Прилога Б11 Додатка III  
 

 

Прилог Б11 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин:  

Речи „Боје: црна на зеленој” бришу се. 
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Измене Прилога В7 Додатка III 

 
 
Прилог В7 Додатка III Конвенције мења се на следећи начин: 

 
 
1. У тачки 1.2.2, реч „принципал” замењује се речима „носилац поступка”.  
 
2. У тачки 1.3 измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст.  
 
3. У тачки 2.1 реч „принципал” замењује се речима „носилац поступка”.  
 
4. У тачки 2.2 реч „принципал” замењује се речима „носилац поступка”.  
 
5. У тачки 2.3 измена се односи на измену енглеске верзије која није од значаја за српски текст.  
 
6 У тачки 2.3 реч „принципал” замењује се речима „носилац поступка”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
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ПРИЛОГ Ђ 

 
 

Прилози Б7-Б10 и В1-В6 Додатка III Конвенције замењују се следећим Прилозима: 
 

 

„ПРИЛОГ Б7 
 

УЗОРАК ПЕЧАТА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА 

ПОСТУПКА  
 

1. Печат бр. 1 
 
 
 
 
 

NCTS РЕВЕРВНИ ПОСТУПАК 
 

ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ 
 

  У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА  

ПОКРЕНУТО ДАНА___________________ 
 

                (датум/час) 
 
 
 
 

 

(димензије: 26 x 59 мм) 
 

 

2. Печат бр. 2 
 
 
 
 
 
                                                      ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА  
 
                                                           ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ 
 

У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА 

        ПОКРЕНУТО ДАНА__________________ 
 

                (датум/час) 
 
 
 
 

 

(димензије: 26 x 59 мм) 
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                                                ПРИЛОГ Б8 

 
 
TC10 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРАНЗИТУ 
 
 
 
TC10 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРАНЗИТУ 
 
 
 

 

Идентификација превозних 

средстава………………………………. 
 

ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА 

 

Врста (Т1, Т2 или T2F) и број 

Рефрентни број полазне 

царинарнице 

 

   

 

 

РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ ПЛАНИРАНЕ 

ТРАНЗИТНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ 
 
Датум транзита 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 

(Потпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Службени 
печат 
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ПРИЛОГ Б9 

 
 

УЗОРАК ПОСЕБНОГ ПЕЧАТА КОЈИ КОРИСТИ ОВЛАШЋЕНИ 

ПОШИЉАЛАЦ 
 

 

1  2   
     

3   4 
    

5  6 
     

 

 

(димензије: 55 x 25 mm) 
 

 

1. Грб или било какве друге ознаке или слова која означавају земљу  
 
2. Референтни број полазне царинарнице  
 
3. Број декларације 
 
4. Датум 
 
5. Овлашћени пошиљалац 
 
6. Број одобрења 
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ПРИЛОГ Б10 

 

TC 11 – ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 11 – ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ 
 
 
 
 

 
Одредишна царинарница у …………(место, назив и референтни број) 

 
 

овим потврђује да је транзитна декларација Т1, Т2, 

T2F(1) евидентирана дана …………(дд/мм/гг) .. под 

бројем ……… (MRN)(2) 
 

од стране полазне царинарнице у…………...(место, назив и референтни 

број) поднета. 

 

 
Службени  

печат 
 

 У.…………..……….., дана ……………(дд/мм/гг) 

……..……………….……………………………….. 
 

(Потпис) 
 
 
 
 
 
(1)Обрисати по потреби  
(2)У случају привременог пада електронског транзитног система, унети број који се користи у ОКП 
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ПРИЛОГ В1 

 
 

Гарантна исправа – Појединачна гаранција 
 

 

И. Обавезе гаранта 
 
1. Доле потписани1 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………. 
 
са пребивалиштем2 у 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 
 
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у гарантној царинарници 
…………………………………………….. 
 
до највишег износа од…………………………………………… 
 
за Европску Унију (која обухвата Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку 
Републику, Краљевину Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, 
Хеленску Републику, Републику Хрватску, Краљевину Шпанију, Француску Републику, 
Ирску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику Летонију, Републику 
Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, Краљевину 
Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Португалску Републику, Румунију, 
Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску, 
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске и Републику Исланд, Бившу 
Југословенску Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, 
Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску3, Кнежевину Андору и Републику Сан 
Марино4, за сваки износ за које лице које полаже ову гаранцију5: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 
 
може бити или постати одговорно горе наведеним земљама за дуг у облику дажбина и 
других накнада6 које се примењују на доле описану робу, а коју покрива следећи 
царински поступак7: 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 
 

                                                           
1 Презиме и име, или назив фирме 

2 Пуна адреса. 

3 Прецртати назив/е државе/а на чијој територији није могуће користити гаранцију. 

4 Упућивање на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењује се само на транзитне поступке  

Уније. 

5 Презиме и име, или назив фирме и пуна адреса лица које полаже гаранцију 

6 Примењује се у односу на друге накнаде у вези са увозом или извозом робе ако се гаранција користи за 

стављање робе у транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак или може да се користи у више 

држава чланица. 



100 

Опис робе :……………………………………………………………………………………… 
……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 
 
2. Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани 
захтев надлежних органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања 
тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим ако он или она или 
било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже царинским органима, 
да је посебан поступак који није поступак употребе у посебне сврхе окончан, да је 
царински надзор робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај завршен или 
да је у случају поступака који нису посебни поступци и привремени смештај, ситуација 
са робом регулисана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 
7 Унети неки од следећих царинских поступака:  

а) привремени смештај, 

б) транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак, 

в) поступак царинског складиштења,  

г) поступак привременог увоза уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, 

д) поступак активног оплемењивања,  

ђ) поступак  употребе у посебне сврхе, 

е) стављање робе у слободан промет по редовној царинској декларацији са одложеним плаћањем,  

ж) стављање робе у слободан промет по царинској декларацији поднетој у складу са чл. 166. Уредбе (ЕУ) 

бр. 952/2013 Европског парламента и Савета 9. октобра 2013. о утврђивању Царинског кодекса Уније 

(Сл. лист ЕУ L 269, 10.10.2013, стр. 1), 

з) стављање у слободан промет по царинској декларацији поднетој у складу са чланом 182. Уредбе (ЕУ) 

бр. 952/2013, 

и) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од увозних дажбина,  

ј) уколико се не примењује ништа од наведеног, навести врсту поступка. 
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Надлежни органи, на захтев доле потписаног и из разлога који се сматрају оправданим, 
могу да продуже рок од 30 дана од дана подношења захтева за плаћање, у ком он или 
она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови настали одобравањем 
тог додатног рока, а нарочито камате, морају се обрачунати тако да износ буде једнак 
оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или финансијском 
тржишту у датој земљи. 

 
3. Ова гарантна исправа важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле 
потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга који настане у току царинског 
поступка, који је обухваћен овом гарантном исправом и који је започео пре ступања на 
снагу било каквог отказивања или укидања гаранције, чак и ако је захтев за наплату 
поднет после тог датума.  

 
4. За потребе ове гарантне исправе, потписник наводи своју адресу за доставу свакој од 
осталих земаља наведених у тачки 1. као8  

 

Земља Презиме  и име,  или назив фирме, 

 и пуна адреса 

  

  

  

  

  

  

  
 
Доле потписани потврђује да прихвата да су му била уредно достављена сва писма и 
обавештења, као и све формалности и поступци у вези са овом гарантном изјавом, 
упућени или извршени у писаном облику на једну од (службених) адреса за 
достављање. 

 
Доле потписани признаје надлежност судова у местима где је њена/његова (службена) 
адреса за достављање. 

 
Доле потписани се обавезује да неће променити адресу за достављање или, ако мора да 
промени једну или више тих адреса, да ће о томе унапред обавестити гарантну 
царинарницу.  

 
Сачињено у …………………,   дана……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

(Потпис)(9) 
 
_________ 

8 Ако у закону земље не постоји одредба за адресу за достављање, гарант у тој земљи именује 
заступника који је овлашћен да прима сва саопштења упућена њему, а потврда из подстава 2. и 
исправа из подстава 4. тачке 4. састављају се на начин дат у тим подставовима. Судови у местима 
у којима се налазе адресе за достављање гаранта или његових заступника има надлежност у 
споровима који се односе на ову гаранцију 
9 Лице које потписује документ мора руком унети следеће податке пре свог потписа: „Гаранција 
у износу од …” (износ написати словима)  

 

 

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице 
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Гарантна царинарница…………………………………………… 
 
гарантна исправа је одобрена дана………………………………………… за покривање 
царинског поступка који се врши по царинској декларацији/декларацији за привремени 
смештај  
Бр…………………………..од ………………………………(10) 

……………………………………………………………………. 
 

(Печат и потпис) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Попуњава царинарница у којој се роба ставља у поступак или у којој је била привремено смештена.
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ПРИЛОГ В2 

 
 

Гарантна исправа – Појединачна гаранција у облику купона 
 

 

I. Гарантна исправа  
 
1. Доле потписани1  

………………………………………………………………………… 

…………………………. 
 
са пребивалиштем у2 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 
 
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у гарантној царинарници 
…………………………………………….. 
 
за Европску унију (која обухвата Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину 
Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, Хеленску Републику, Републику Хрватску, 
Краљевину Шпанију, Француску Републику, Ирску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику 

Летонију, Републику Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, 
Краљевину Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Португалску Републику, Румунију, 
Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску, Уједињено 
Краљевство Велике Британије и Северне Ирске и Републику Исланд, Бившу Југословенску Републику 
Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, 
Кнежевину Андору, Републику Сан Марино3, за сваки износ за који носилац поступка јесте или може да 
постане одговоран горе наведеним земљама за дуг у виду дажбина и других приспелих накнада које се 
примењују на извоз или увоз робе која је стављена у заједнички транзитни поступак или транзитни 
поступак Уније, за које се доле потписани обавезао да ће издати купоне појединачне гаранције до 
највишег износа од 10.000 евра по купону. 
 
2. Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање на први писани захтев надлежних органа земаља 
из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења 
захтева, до 10.000 евра по купону појединачне гаранције, осим ако он или она или било које друго 
заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже надлежним органима, да је радња на прописан начин 
окончана. 
 
На захтев доле потписаног и из сваког разлога који се сматра оправданим, надлежни органи могу 
продужити рок од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање, у ком он или она има 
обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови настали одобравањем тог додатног рока, 
нарочито камате, морају се обрачунати тако да износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним 
условима на новчаном или финансијском тржишту у предметној земљи. 
 
3. Ова исправа важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје одговоран за 
плаћање сваког дуга који настане у току заједничког транзитног поступка или транзитног поступка Уније, 
који је обухваћен овом исправом и који је започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или 
укидања гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума. 

 

                                                           
1 Презиме и име, или назив фирме. 

2 Пуна адреса. 

3 Упућивање на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењује се само на транзитне поступке Уније. 
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4. За потребе ове гарантне исправе, доле потписани наводи своју адресу за достављање4  у свакој од 
осталих земаља наведених у тачки 1 као:  

 

Земља Презиме и име или назив фирме, 

  и пуна адреса 

  

  

  

  

  

  

  
 
Доле потписани потврђује да прихвата да су му била уредно достављена сва писма и обавештења, као и 
све формалности и поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени у писаном облику на једну 
од (службених) адреса за достављање. 

 
Доле потписани признаје надлежност судова у местима где је њена/његова (службена) адреса за 
достављање. 

 
Доле потписани се обавезује да неће мењати адресу за достављање или, ако он или она мора да промени 
једну или више адреса, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу. 

 
Сачињено у………………………… 

  дана……………………………………………………………….. 

 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………….. 
 

(Потпис)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
4 Ако, по закону земље, нема одредби о адреси за достављање, гарант у тој земљи именује заступника овлашћеног за примање 

саопштења насловљених на њега тако да се потврда из подстава 2. и исправа из подстава 4. тачке 4. састављају на начин дат 

у тим подставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за доставу гаранта или адресе његових представника 

надлежни су за спорове везане уз ову гаранцију. 

5 Лице које потписује документ мора унети следеће податке пре свог потписа: „Важи као гарантни купон”. 
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II. Прихватање од стране гарантне царинарнице 
 
Гарантна царинарница…………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 

 
Гарантна изјава гаранта прихваћена дана………………………………………………… 

 

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

(Печат и потпис) 
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   ПРИЛОГ В3 
 

КУПОН ПОЈЕДИНАЧНЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 

 
 

(Предња страна) 

 
ТЦ 32 – КУПОН ПОЈЕДИНАЧНЕ ГАРАНЦИЈЕ А 000 000 
 
Издат од: …………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………… 

(Име и адреса лица или фирме)  
(Гарантна исправа прихваћена дана …………………………….................  
од стране гарантне царинарнице……………………………………………………………...) 
 
 
Овај купон, издат дана ………………….., покрива износ до 10. 000 евра за транзитни поступак 

Уније/заједнички транзитни поступак који започиње 
најкасније ………………………………. и за који је носилац поступка  
……………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………..  

(Име и адреса лица или фирме) 
 
 
 
………………………………………… …………………………………….. 
 (Потпис носиоца поступка) * (Потпис и печат гаранта) 
    

 * Потпис није обавезан  
 
 
 
 

(Полеђина) 

               
 

 
Попуњава полазна царинарница 

 
Поступак транзита који се обавља под документима Т1, Т2, T2F * 

 
евидентиран дана ……………………………под бројем ………………………. 

 
у царинарници у ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 

…………………………………… ……………………………………….  
(печат) Потпис 

 
 
 
 
 
 

 
* Непотребно прецртати 
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Технички услови за купон 
Купон се штампа на папиру без механичке пулпе, превучен за писање и тежине од 
најмање 55 g/m2. Папир има одштампану испреплетену шару (guilloche) црвене боје у 
позадини, која служи да се открије сваки фалсификат механичким или хемијским средствима. 
Папир је беле боје. 
 
Димензија папира је 148 x 105 mm. 
 
На купонима је наведен назив и адреса штампарије или ознака по којој штампарија може да се 
препозна и серијски идентификациони број. 
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ПРИЛОГ В4 
 

Гарантна исправа – Заједничка гаранција 
 

 

I. Гарантна исправа 
 
1.Доле потписани1   

……………………………………………………………………… 

…………………………. 
 
са пребивалиштем у2 ………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 
 
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у гарантној царинарници 
…………………………………………….. 
 
до највишег износа од…………………………………………… 
 

 

за Европску унију (која обухвата Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку 
Републику, Краљевину Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, 
Хеленску Републику, Републику Хрватску, Краљевину Шпанију, Француску 
Републику, Ирску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику Летонију, 
Републику Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, 
Краљевину Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Португалску 
Републику, Румунију, Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, 
Краљевину Шведску, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске) и 
Републику Исланд, Бившу Југословенску Републику Македонију, Краљевину 
Норвешку, Републику Србију, Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску3, 
Кнежевину Андору и Републику Сан Марино4  

 

за сваки износ за који лице које обезбеђује ову гаранцију5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
може бити или може постати одговорно горе наведеним земљама за дуг у виду 
дажбина и других накнада6 које могу настати или су настале за робу која је покривена 
царинским поступцима наведеним у тачки 1а односно тачки 1б. 
 

 

Највиши износ гаранције се састоји од износа од:  
………………………………. 
 

                                                           
1 Презиме и име, назив фирме. 

2 Пуна адреса. 

3 Прецртати име/имена земље/земаља на чијој територији се гаранција не може користити. 

4 Упућивање на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењује се само на транзитне поступке 

Уније. 

5 Презиме и име или назив фирме, и пуна адреса лица које обезбеђује гаранцију. 

6 Примењује се у односу на друге накнаде настале у вези са увозом или извозом робе, када се гаранција 

користи за стављање робе у транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак или се може 

користити у више од једне државе чланице или једне уговорне стране. 



109 

а) 100/50/30 %7 дела референтног износа који одговара износу царинских дажбина и 
других накнада које могу настати, који је једнак износима из тачке 1а, 
 
и 
 
……………………….. 
 
б) 100/30 %8 дела референтног износа који одговара износу царинских дажбина и других 
накнада које су настале, који је једнак износима из тачке 1б. 

                                                           
7 Прецртати непотребно. 

8 Прецртати непотребно. 
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1а. Износи који чине део референтног износа који одговара износу царинског дуга и, по 

потреби, других дажбина које могу настати су следећи, за сваку од доле наведених 

потреба9: 
 
а) привремени смештај - ….,  
 
б) транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак - …,  
 
в) поступак царинског складиштења - …,  
 
г) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од увозних дажбина - …,  
 
д) поступак активног оплемењивања - … ,  
 
е) поступак за употребу у посебне сврхе - …  
 
ж) уколико се не примењује ништа од наведеног – навести врсту поступка - … .  
 
1б. Износи који чине део референтног износа који одговара износу царинског дуга и, по 
потреби, других дажбина које су настале су следеће, за сваку од сврха наведених у 
наставку10: 
 
а) стављање у слободан промет по редовној царинској декларацији, без одложеног 

плаћања - …,  
 
б) стављање у слободан промет по редовној царинској декларацији са одложеним 

плаћањем - …,  
 
в)  стављање у слободан промет по царинској декларацији која је поднета у складу са 

чланом 166. Уредбе (ЕУ) 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. 
о утврђивању Царинског кодекса Уније - …,  

 
г)  стављање у слободан промет по царинској декларацији која је поднета у складу са 

чланом 182. Уредбе (ЕУ) 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. 
о утврђивању Царинског кодекса Уније - …,  

 
д)  поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од увозних дажбина - …,  
 
ђ)  поступак за  употребу у посебне сврхе - …(11)  
 
е)  ако се не примењује ништа од наведеног – навести врсту поступка - … .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Поступци који нису заједнички транзит се примењују само у Европској унији. 
 
10 Поступци који нису заједнички транзит се примењују само у Европској унији. 
 
11 За износе из царинске декларације за поступак  употребу у посебне сврхе. 
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2. Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани 
захтев надлежних органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених 
износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим ако он или она или било које 
друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже царинским органима, да је 
посебан поступак који није поступак за употребу у посебне сврхе окончан, да је царински 
надзор робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај правилно завршен или 
да је, у случају поступака који нису посебни поступци и привремени смештај, ситуација 
са робом регулисана. 
 
Надлежни органи, на захтев доле потписаног и из разлога који се сматра оправданим, могу 
да продуже рок од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање,  у ком он 
или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови настали одобравањем 
тог додатног рока, а нарочито камате, морају се обрачунати тако да износ буде једнак оном 
који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или финансијском тржишту у 
датој земљи. 
 
Овај износ се не може умањити за износ који је већ плаћен под условима ове исправе, осим 
ако се од доле потписаног затражи да плати дуг који се појави у току царинског поступка 
који је започет пре пријема претходног захтева или у року од 30 дана после тога. 
 
3. Ова обавеза важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани 
остаје одговоран за плаћање сваког дуга који настане у току царинског поступка који је 
обухваћен овом исправом и који је започет пре ступања на снагу било каквог отказивања 
или укидања гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.  
 
4. За потребе ове исправе, потписник наводи своју адресу за достављање12 у свакој од 
осталих земаља наведених у тачки 1. као  

 

Земља Презиме и име,  или назив фирме, 

 и пуна адреса 

  

  

  

  

  

  

  
 
Доле потписани потврђује да прихватa да су му била уредно достављена сва писма и 
обавештења, као и све формалности и поступци у вези са овом исправом, упућени или 
извршени у писаном облику на једну од његових или њених адреса за достављање. 

 
Доле потписани признаје надлежност судова у местима где је њена/његова службена 
адреса за достављање. 

 
Доле потписани се обавезује да неће мењати адресу за достављање или, ако он или она 
мора да промени једну или више тих адреса, да ће о томе унапред обавестити гарантну 
царинарницу. 

 
Сачињено у………………………… 

  дана……………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 
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(Потпис)13 
 

 

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице 
 
Гарантна царинарница………………………………………………………………………  
…………………………………….. 

 
Гарантна исправа је прихваћена дана……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………. 
 

(Печат и потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________  

 
12 Ако у закону земље не постоји одредба за адресу за достављање, гарант именује, у овој земљи, заступника  овлашћеног да 

прима било каква саопштења упућена њему а потврда из подстава 2. и исправа из подстава 4. тачке 4. састављају се на начин 

дат у тим подставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за достављање гаранта или његових заступника има 

надлежност у споровима који се односе на ову гаранцију. 

 

13 Лице које потписује документ мора руком унети следеће податке пре свог потписа: „Гаранција за износ од …” (износ 

написан словима)
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ПРИЛОГ В5 

 
 

УВЕРЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ГАРАНЦИЈИ 
 
                                                           
 
ТC31 УВЕРЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

 

Предња страна 

 
 
1. Важи до 

                 Дан Месец Година 2. Број 
     

 
3. Носилац  поступка  
(презиме и име, или назив 
фирме, пуна адреса и држава)  

 

4. Гарант (презиме и име, или 
назив фирме, пуна адреса и 
држава)  

 
5. Гарантна царинарница  
(назив, пуна 
адреса и држава)  

 

 

6. Референтни 

износ 

 

                 Бројевима: Словима: 

Шифра валуте   
 
7. Гарантна царинарница потврђује да је горе наведени носилац поступка положио 
заједничку гаранцију која важи за транзитни поступак Уније/заједнички транзитни 
поступак кроз царинске територије које су наведене испод и чија имена нису прецртана: 

 
ЕВРОПСКА УНИЈА, ИСЛАНД – БИВША ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА – НОРВЕШКА – СРБИЈА - ШВАЈЦАРСКА – ТУРСКА - АНДОРА* - 
САН МАРИНО* 

 
8. Посебне примедбе 

 
9. Период важења продужен до  

 
дд/мм/гг укључујући 

 

 

  Сачињено  

  у______________ 

 

  дана  ___________ 

 

            (место) 

 

            (датум)
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 Полеђина 
 
10. Лица која су овлашћена да у име носиоца поступка потписују декларације 
заједничког транзитног поступка или транзитног поступка Уније: 

 
 
11.Презиме, име и 
примерак потписа 
овлашћеног лица 

 
12. Потпис носиоца 
поступка 

 
11. Презиме, име и 
примерак потписа 
овлашћеног лица 

 
12. Потпис носиоца 
поступка 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

* Ако је носилац поступка правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 12, то 
лице мора свом потпису додати своје презиме и име, као и својство у ком потписује. 
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ПРИЛОГ В6 

 

УВЕРЕЊЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

 
 

TC33 – УВЕРЕЊЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

 

Предња страна 
 

1. Важи до  Дан Месец Година 2. Број 
       

3. Носилац поступка (презиме     

и име, или назив фирме,     

пуна адреса и држава)      
       

4. 

Гарантна 

царинарница      

(референтни број)      
      

5. Референтни износ  Бројевима Словима  

       

Шифра валуте      
       

 
6. Гарантна царинарница овим потврђује да је горе наведеном носиоцу поступка 
одобрено ослобођење од полагања гаранције за транзитни поступак Уније/заједнички 
транзитни поступак кроз царинске територије оних земаља које су наведене испод и чија 
имена нису прецртана: 

 
ЕВРОПСКА УНИЈА, ИСЛАНД, БИВША ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, НОРВЕШКА, СРБИЈА, ШВАЈЦАРСКА, ТУРСКА, АНДОРА*, САН 
МАРИНО* 

 
7. Посебне примедбе 

 

 

8. Период важења продужен до    

дд/мм/гг укључујући    

Сачињено     

у……………………дана…………

….. Сачињено   

(место) (датум) у…………………………….дана…………………… 

   (место) (датум) 

(Потпис и печат гарантне царинарнице) (Печат и потпис гарантне царинарнице) 

     
 

*Само за транзитне поступке Уније 
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Полеђина 
 
9. Лица која су овлашћена да у име носиоца поступка потписују декларације транзитног 
поступка Уније/заједничког транзитног поступка  

 
 
 
10.Презиме, име и 
примерак потписа 
овлашћеног лица 

 
11. Потпис носиоца 
поступка* 

 
10. Презиме, име и 
примерак потписа 
овлашћеног лица 

 
11. Потпис носиоца 
поступка* 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

* Ако је носилац поступка правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 11 мора 
свом потпису додати и своје презиме и име, као својство у ком потписује.” 
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ПРИЛОГ Е 

 
 
Додатак IV Конвенције и Прилози тог Додатка IV мењају на следећи начин: 

 
 
1. Текст Додатка IV мења се на следећи начин:  
 

а) у члану 3 тачка а)  упућивање на „члан 3. став 1.” мења се и гласи „члан 3. тачка 1)”;  
 

б) члан 4. став 6. замењује се следећим:  
 

„Захтев за информације се издаје на обрасцу из Прилога II овог додатка.”  
 

в)     члан 5. став 4. замењује се следећим:  
 

„Захтев за информације се издаје на обрасцу из Прилога III овог додатка.”  
 

г)     члан 13. став 3. замењује се следећим:  
 

„Захтев за мере предострожности издаје се на обрасцу из Прилога IV овог додатка.”   
 
2. Текст Прилога I Додатка IV мења се на следећи начин:  
 

а) у члану 4. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или факсом”;  
 

б) у члану 5. став 2. подстав 3. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или 
факсом”;  

 
в)     у члану 7. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или факсом”;   

 
г)    у члану 8. подстав 1. речи „у складу са примерком” замењују се речима „на обрасцу из”;  

 
д)    у члану 11. став 1. речи „у складу са примерком” замењују се речима „на обрасцу из”; 

 
ђ)     у члану 14. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или факсом”; 

 
е)      у члану 15. подстав 3. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или 

факсом”;  
 

ж)     у члану 16. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или факсом”;  
 

з)      у члану 17. ст. 1. и 2. речи „телексом или факсом” замењују се речима „и-мејлом или 
факсом”.  

 
3. У Прилогу II Додатка IV текст „(Опис органа подносиоца, адреса, телефон, телекс и бројеви 

банковног рачуна, итд.)” замењује се текстом „(Опис органа подносиоца, адреса, телефон, и-мејл 
и бројеви банковног рачуна, итд.)”.   

 
4. У Прилогу III Додатка IV текст „(Опис органа подносиоца, адреса, телефон, телекс и бројеви 

банковног рачуна, итд.)” замењује се текстом „(Опис органа подносиоца, адреса, телефон, и-мејл 
и бројеви банковног рачуна, итд.)”.  

 
5. У Прилогу IV Додатка IV текст „(Опис органа подносиоца, адреса, телефон, телекс и бројеви 

банковног рачуна, итд.)” замењује се текстом „(Опис органа подносиоца, адреса, телефон, и-мејл 
и бројеви банковног рачуна, итд.)”.  

 

 

   

  


