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Поштовани, 

 

 Управа царина као један од својих врхунских приоритета има и стварање услова у којима 

ће привредни субјекти пословати рационално, ефикасно, са мањим трошковима и на начин 

подржан информационим технологијама, као и у складу са стандардима развијених царинских 

администрација. У том смислу, крајем прошле године у Управи царина отпочела је реализација 

пројекта који се финансира из предприступног IPA 2011 фонда, којим је предвиђено између 

осталог и увођење Новокомпјутеризованог транзитног система (New Computerised Transit System 

– NCTS) у Републици Србији. Завршетак пројекта, а што практично значи и почетак примене 

NCTS-а, предвиђен је за почетак 2015. године.  

Увођење и квалитетно спровођење система NCTS-а у непосредној је вези са 

правовременим информацијама које о том систему добија пословна заједница од царинске 

администрације, као и благовременим конкретним припремама те заједнице за укључење и 

реализацију овог царинског транзитног поступка. Управо из наведених разлога (добијање 

правовремених информација и благовремена припрема за укључење у овај систем), Управа 

царина вас позива да као привредно друштво које активно учествује у садашњим поступцима 

транзита робе, или као привредно друштво које може бити заинтересовано за овај царински 

поступак, да присуствујете оснивачком и првом радном састанку Пословне контакт групе. 

Током овог састанка бићете упознати са основним циљевима и разлозима постојања Групе, као и 

обавезама које нас заједнички очекују у наредном периоду, односно у периоду припрема за 

почетак спровођења система NCTS у Републици Србији. 

Користимо прилику да вас информишемо да ће стварањем услова за примену 

NCTS-а, поступком транзита у царинском подручју Републике Србије моћи да се баве само 

она привредна друштва која благовремено прихвате одређена знања из ове области, као и 

да, уколико постоји потреба, обезбеде одговарајуће техничке предуслове за спровођења 

Новокомпјутеризованог транзитног система.  

Први састанак пословне контакт групе одржаће се у амфитеатру Управи царина, Београд, 

Булевар Зорана Ђинђића 155а, дана 30.5.2013.године,  са почетком у 11,00 часова. 

Потребно је да ваше присуство потврдите мејлoм на адресу: veljovicg@carina.rs . 

С обзиром да до данас нисмо добили одговор, потребно је да нам се изјасните о вашем 

присуству. 

                                                                                    ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

                                                                                                      Веселин Милошевић 
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