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Предмет: Одређивање рока предаје робе приликом пуштања робе у транзитни поступак
Више привредних друштава се обратило Управи царина са примедбом да полазне царинске
испоставе приликом пуштања робе у национални транзитни поступак, одређују недовољне
рокове за предају робе одредишној царинској испостави.
Одредбама члана 123. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број 18/10...113/17) прописана је
одговорност принципала за предају робе одредишној царинарници у непромењеном стању, у
прописаном року уз придржавање мера које је одредио царински орган ради обезбеђења
истоветности робе.
Такође, чланом 404. став 3. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. Гласник РС“,
број 93/10...93/18) је додатно регулисано одређивање рока у коме се роба мора предати одредишној
царинарници водећи рачуна о путном правцу, важећим саобраћајним или другим прописима и о
појединостима које је доставио принципал.
Узимајући у обзир горе наведено, потребно је да царински службеници у полазној царинској
испостави у националном транзитном поступку одређују рок за предају робе од 5 дана.
Поред тога, подсећамо вас да је актом Управе царина број 148-04-030-14-15/2/2016 од 18.2.2016.
године ближе објашњен поступак одређивања рока у случају заједничког транзитног поступка.
Имајући у виду број земаља укључених у заједнички транзитни поступак, препоручује се да рок
предаје робе не буде краћи од 7 дана за друмски саобраћај, односно 14 дана за речни и железнички
саобраћај, с тим што рок не би требало да буде дужи од 14 дана за друмски, и 28 дана за речни и
железнички саобраћај.
С тим у вези мења се акт Управе царина Објашњење компјутеризованог транзитног поступка број
148-04-030-13-1/2015 од 23.01.2015. године у делу ИИ, Поступци у полазној царинској испостави у
тачки 9) Одређивање рока, и акт Управе царина број 148-05-030-01-105/2018 од 13.3.2018. године,
тако да је рок за предају робе одредишној царинарници у националном транзитном поступку
5 дана.
Овај акт се примењује од 17.12.2018. године.
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