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Управа царина, Царинарница ............................................................ поступајући по захтеву 

привредног друштва ........................................................................................................................, 

ПИБ …....................................................., са седиштем (адреса) 

............................................................................................ (у даљем тексту „Носилац одобрења“), 

за одобрење електронске комуникације у националном или Заједничком транзитном 

поступку на принципима НЦТС или за електронску комуникацију података из ТИР Карнет 

података, у складу са чланом 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 

33/97 и 31/01, „Сл. гласник“ РС, бр. 30/2010), а на основу чланова 4. и 11. Царинског закона 

(„ Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и 111/12), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

за електронску комуникацију у транзитном поступку – nnRSnnnnnnECnnnnn 

 

Царинарница ............................................................  

A) у складу са члановима 174. – 176. и чланом 398. став 1. Уредбе о царински 

дозвољеном поступању с робом ( у даљем тексту Уредба), и у складу са одредбама 

члана 86. став 1. тачка 2. и чланом 102. Царинског закона, као и на основу чланова 6.-

8., члана 159., члана 166. и члана 202. Уредбе, 

B)  складу са члановима 442. – 443. Уредбе и у складу са чланом 101. став 7. Царинског 

закона и у складу са члановима 6. – 8., чланом 159. и члана 202. Уредбе,  

C) у складу са чланом 4. и чланом 21. Анекса I Конвенције о заједничком транзитном 

поступку коју су потписале државе чланице Европске зоне слободне трговине (ЕФТА) 

и Европске економске заједнице (у даљем тексту „CT Конвенција”) и на основу члана 

6. и члана 24.став 1 Прилог I CT Конвенције, 

D) у складу са чланом 4. и члановима 64. – 66. Анекса I CТ Конвенције и на основу члана 

6., члана 24. став 1. и члана 45. став 2. под-став а) Прилога I CТ Конвенције, 

E) у складу са чланом 430. став 9. Уредбе, и на основу чланова 6.-8., члана 424. став 2. 

тачка 1) Уредбе, 

F) у складу са чланом 52. став 4. Прилога I CТ Конвенције и на основу члана 6. и члана 

45. став 2. тачка а) Прилога I CТ Конвенције,  

  

О д о б р а в а носиоцу одобрења електронску комуникацију са царинским органима 

Републике Србије који су надлежни за спровођење транзитног поступка, а који су наведени у 

Правилнику о облику, садржини, начину подношеса и попуњавању декларације и других 

образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“ бр.29/10...08/14), и то,  

 

a) за подношење царинске декларације за национални транзитни поступак и електронски 

унос података ТИР Карнета надлежним царинским органима Републике Србије, који 

 

Царинарница ................ 

..................................... 
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имају улогу отпремне царинарнице, сагласно условима наведеним у документу 

„Услови за електронску комуникацију са царинарницама Републике Србије“, 

који је објављен на Интернет сајту Управе царине Републике Србије 

http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx ,  

b) за подношење царинске декларације за заједнички транзитни поступак надлежним 

царинским органима Републике Србије, који имају улогу отпремне царинарнице, 

сагласно условима наведеним у документу „Услови за електронску комуникацију 

са царинарницама Републике Србије“, који је објављен на Интернет сајту Управе 

царине Републике Србијеhttp://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx , 

c) за окончање поступка у националном транзиту, укључујући и национални транзитни 

поступак са ТИР Карнетом, код надлежних царинских органа Републике Србије, који 

имају улогу одредишне царинарнице, сагласно условима наведеним у документу 

„Услови за електронску комуникацију са царинарницама Републике Србије“, 

који је објављен на Интернет сајту Управе царине Републике Србије 

http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx , 
d) за окончање заједничког транзитног поступка код надлежних царинских органа 

Републике Србије, који имају улогу одредишне царинарнице, сагласно условима 

наведеним у документу „Услови за електронску комуникацију са царинарницама 

Републике Србије“, који је објављен на Интернет сајту Управе царине Републике 

Србије http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx , 

e) за евидентирање и праћење гаранције у транзитном поступку у националном 

транзиту, код надлежних царинских органа Републике Србије који имају улогу 

гарантне царинарнице, сагласно условима наведеним у документу „Услови за 

електронску комуникацију са царинарницама Републике Србије“, који је 

објављен на Интернет сајту Управе царине Републике Србије 

http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx , 
f) за евидентирање и праћење гаранције у Заједничком транзитном поступку код 

надлежних царинских органа Републике Србије који имају улогу Гарантне 

царинарнице, сагласно условима наведеним у документу „Услови за електронску 

комуникацију са царинарницама Републике Србије“, који је објављен на Интернет 

сајту Управе царине Републике Србије http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx , 

 

при чему се поруке које шаље Носилац одобрења потврђују квалификованим 

електронским сертификатима које издају овлашћена сертификациона тела са серијским 

бројем сертификата и где је почетна техничка шифра за polling password са листама 

нових порука од стране ECC GW и где је списак овлашћених особа за електронско 

управљање овлашћеним особама и Polling password, регистровани и издати Носиоцу 

одобрења на основу Обавештења о електронским параметрима од стране надлежне 

царинарнице заведеном под редним бројем: n n R S n n n n n n E C n n n n . 

 

У складу са чланом 159. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом подношење 

електронске транзитне декларације или било које друге електронске поруке коју је потписао 

Носилац одобрења употребом система електронске размене података или његов заступник 

помоћу техника за електронску обраду података сматраће Носиоца одобрења или његовог 

заступника одговорним, у складу са важећим прописима, за: 

 

 Тачност информација података у декларацији или било којој другој електронској 

поруци, 

 Веродостојност докумената поднетих царинским органима, и 

http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx
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 Поштовање свих обавеза које се односе на стављање робе у захтевани царински 

поступак. 

У складу са чланом 6. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом Носилац одобрења 

се обавезује: 

1) Да ће у електронској комуникацији са царинским органима сносити одговорност за 

коришћење само важећих квалификованих електронских сертификата, односно 

квалификованог електронског сертификата који није укинут пре генерисања 

електронског потписа;  

2) Да ће сносити одговорност за сваку штету коју у електронској комуникацији Носилац 

одобрења нанесе царинским органима РС као последицу коришћења неважећих 

квалификованих електронских сертификата;  

3) Да ће редовно преузимати електронске поруке са ECC GW Управе царине РС, који су 

генерисани за њу помоћу техника система за електронскуе обраду података, а које 

користе царински органи РС; 

4) Да ће бити сагласан са тим да се електронске поруке са ECC GW Управе царине РС, 

које су генерисане за њега, чувају у ECC GW највише 90 календарских дана од датума 

када је порука генерисана;  

5) Да ће редовно ажурирати листу шифара које се користе за електронску комуникацју 

са царинским органима РС; 

6) Да ће бити сагласан да царински органи могу одбити сваку електронску поруку, 

укључујући и електронску транзитну декларацију, из разлога што ова порука не 

испуњава неки од технички, комуникациони или безбедносни услов које су прописали 

царински органи РС за електронску комуникацију.   

Oво решење се издаје за електронску комуникацију у транзитном поступку и није 

временски ограничено. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Царинарница ………………………………… је примила захтев за одобрење за 

електронску комуникацију у транзиту дана …………...........…. . 

Због чињенице да носилац одобрења испуњава све потребне законске услове као и 

услове које је поставила царинарница, захтев је у потпуности одобрен.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за жалбе Управе царина у 

року од 15 дана од дана пријема истог, а преко ове царинарнице. Жалба не одлаже извршење 

решења на основу члана 12. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС“ бр. 18/2010, 

111/12). 

Жалба се таксира са 1.390,00 динара административне таксе из Т.бр.7. ЗОТРАТ-а  

(„Службени гласник РС“ бр. 55/2012) а на рачун број 840-742221843-57.   

 

Дана  ..............................                       ...................................................................... 

                                                   УПРАВНИК 


