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ЗАПИСНИК СА IV САСТАНКА ПОСЛОВНЕ КОНТАКТ ГРУПЕ 

 

 

Дана 16.07.2015.године одржан је  V састанак Пословне контакт групе (ПКГ) у 

амфитеатру Управе царина са почетком у 11,00 часова. Састанку је присуствовало 50 

чланова контакт групе – представника компанија чланица. 

 

Састанак је отворио Веселин Милошевић – помоћник директора Сектора за 

информационе и комуникационе технологије и  Председник радне групе за реализацију 

увођења система NCTS и система управљања гаранцијама у Републици Србији. На 

почетку састанка Веселин Милошевић je поздравио присутне и започео састанак са 

освртом на то шта је већ урађено у оквиру пројекта NCTS. Национална примена је 

почела 25. јануара 2015.године и до данас су превазиђени многи проблеми и постигнут 

је видни напредак. Веселин Милошевић је указао на поједностављене поступке у 

транзиту  и сугерисао представницима компанија да размисле о подношењу захтева за те 

поступке. 

 

 Напоменуо је да је у марту ове године мониториг мисија ЕУ извршила оцену 

испуњености услова за приступање Конвенцији о заједничком транзитном поступку и 

Конвенцији о поједностављењу  формалности у трговини робом. Мисија је дала своје 

примедбе и предлоге како би Управа царина прилагодила и ускладила свој начин рада у 

циљу уласка у Конвенцију. Измене је потребно извршити до краја августа како како би 

све било спремно половином септембра када је заказана нова посета евалуациона мисија 

ЕУ, која ће проверити да ли је све што је мониторинг мисија предложила и урађено. 

Најзначачније измене односе се на увођење ЛРН (кућни број пошиљке). Управа царина 

је ступила у контакт са произвођачима софтвера и договорила се око наведене измене. 

Штампање ТАД вршиће се у Управи царина у тренутку пуштања робе у транзит. 

 

Такође, обавестио је чланове ПКГ о резултатима pre conformance тестова. На  

задовољство Управе царина од 331 сценарија, свих 331 сценарија су успешно 

спроведени а само за  20 сценарија који су у фази анализе очекује се потврдан одговор. 

 

Следећа фаза је conformance тестирање и оно ће се спровести пре уласка у 

Конвенцију. Код овог вида тестирања сви сценарији спроводе се одједном, односно не 

постоји могућност понављања. Тестирање је међународно односно у тесту се врши 

размена порука са царинских администрација из окружења (Македонија, Турска, 
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Хрватска, Мађарска...) како би се утврдило како систем и апликација реагују у 

заједничком транзиту. 

 

Обавестио је присутне да је Република Македонија приступила Конвенцији о 

заједничком транзитном постуку првог јула ове године. 

 

 Такође, вратио се на проблем гаранција у заједничком транзитном поступку, 

наше банке још нису предузеле мере како би се прилагодиле будућем начину рада и 

биле спремне да издају гаранције за целу територију заједничког транзита. Управа 

царина је осим банака у контакту и са осигуравајућим компанијама које су показале 

интересовање за издавање ових врста гаранција. Обавестио је присутне да ће се 

4.септембра у организацији ТАIЕХ одржати радионица на тему „Систем гаранција у 

заједничком транзитном поступку“ предавач ће бити  г-дин Босиљко Злопаша експерт из 

царинске администрације Републике Хрватске, који ће из прве руке испричати искуства 

Р. Хрватске, позвани су  представници банака и осигуравајућих компанија. 

 

Олга Протић – начелник Одељења за транзит робе и руководилац пројекта, је 

поздравила скуп и захвалила на одзиву привредних субјеката. Укратко је све присутне 

упознала са текућим активностима које се одвијају о оквиру пројекта и још једном 

појаснила  новине у систему гаранција. 

 

Прешло се на тачку разно где је велики број представника компанија показао 

велико интересовање за детаље приступања заједничком транзитном систему 

покушавајући да види своју компанију у новом начину пословања. Као и на претходним 

састанцима започела је дискусија са акцентом на малим шпедитерским кућама на 

граничним прелазима које су забринуте за свој опстанак по започињању заједничког 

транзита у Републици Србији, који је интерес и који су њихови бенефити са новим 

процесом рада. 

 

Неки од присутних су постављали конкретна питања на које је Олга Протић 

давала одговоре. Састанак је завршен у позитивном расположењу, договорено је да би 

следеће окупљање требало да буде у скоријем временском периоду, јер приближавање 

уласка у Конвенцију о заједничком транзитном поступку по NCTS ће отворити нове 

теме и нова питања. 

 

 
 
 




