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Београд
На основу члана 255. став 2. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 73/03...18/10 – др. закон), а у
вези са чланом 310. став 1. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/10 и 111/12) директор Управе
царина доноси
ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ

Народна скупштина Републике Србије прогласила је 24. јуна 2015. године Закон о потврђивању
Конвенције о заједничком транзитном поступку („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 13/15,
у даљем тексту Конвенција.) У складу са Одлуком бр. 2/2015 Заједничког одбора Конвенције,
Република Србија jе од 1. фебруара 2016. године почела са применом заједничког транзитног
поступка.
Следеће уговорне стране су потписале Конвенцију: Европска Унија – ЕУ (Шведска, Финска,
Летонија, Литванија, Естонија, Данска, Немачка, Уједињено Краљевство, Ирска, Холандија, Белгија,
Француска, Аустрија, Шпанија, Португалија, Италија, Словенија, Луксембург, Малта, Кипар, Грчка,
Бугарска, Румунија, Чешка Република, Мађарска, Пољска, Словачка Република и Хрватска),
Швајцарска, Норвешка, Исланд, а Конвенција такође важи и у Кнежевини Лихтенштајн зато што је
она део царинске уније са Швајцарском, Републици Турској и БЈР Македонији.
Поступак прихватања захтева и издавање одобрења за коришћење обезбеђење за плаћање дуга који
би могао да настане у вези са робом у транзитном поступку прописан је одредбама:


чл. 121, 122. и 225. до 236. Царинског закона („Сл. гласник РС, 18/ 10 и 111/12),



чл. 394. до 397, 423. до 435. и 590. до 607. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
(„Сл. гласник РС“, 93/10,63/13 и 145/14) (у даљем тексту Уредба),



чл. 9. до 11. и чл. 52. до 57. Конвенције о заједничком транзитном поступку (Сл. гласник РС међународни уговори“, бр 13/2015).

Гарантовани износ су царински дуг, други трошкови и порези (акциза, ПДВ, такса за
заштиту животне средине, итд.) који могу да настану у вези са робом, укључујући и камате.
Гарантовани износ не покрива казне које могу да настану као последица прекршаја или
неправилности у транзитном поступку. Казне се због тога не могу наплатити из обезбеђења.
Обезбеђење полаже лице које наступа као принципал у заједничком транзитном поступку.
Принципал може сам да гарантује плаћање царинског дуга или се може прихватити
обезбеђење које даје треће лице у корист принципала (нпр. гаранција банке или
осигуравајућег друштва).
У складу са чланом 10б Додатка I, Поглавља IV Конвенције, гарант има седиште у уговорној
страни у којој се гаранција полаже и мора бити одобрен од стране надлежних органа. Гарант

наводи услужну адресу или одређује представника у свакој уговорној страни укљученој у
конкретну заједничку операцију. Ако заједница чини једну од уговорних страна, гарант
наводи услужну адресу или одређује предтставника у свакој од земаља чланица.
Надлежни органи одбијајају да одобре гаранта за ког постоји сумња да неће извршити
плаћање у прописаном року било ког насталог дуга до највишег износа гаранције.
Банка или осигуравајуће друштво или друго правно лице могу бити прихваћена као гаранти
након што Управи царина (Одељењу за наплату буџетских прихода у оквиру Сектора за
финансијске, инвестиционе и правне послове) достави Писмо о намерама – Прилог 1 у коме
изјављује да је спреман да издаје гарантне исправе у корист принципала у поступку
заједничког транзита. У захтеву гарант доставља:
1. Личне податке
 ПИБ гаранта
 Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
 Контакт особе (особа надлежна за царинска питања, број телефона, факс, е-маил адреса)
2.






Контакт адресе (за сваку земљу посебно, где је гаранција важећа)
Адресни код земље
Име (име и презиме)
Адреса (улица и број, земља, поштански број, град)
Контакт особа (име и презиме, број телефона и факса и е-маил адреса)

Гарант може у свом захтеву да одреди максималан износ за који је спреман да полаже
гаранције у заједничком транзиту (укупан за све принципале за које гарантује).
Након спроведене финансијске анализе, Одељење за наплату буџетских прихода прихвата
гаранта и уноси га у Систем за управљање гаранцијама (ГМС).
Захтев за издавање одобрења за употребу заједничког обезбеђења, употребу заједничког
обезбеђења у умањеном износу или ослобађању од полагања обезбеђења у поступку транзита
принципал подноси надлежној царинарници на прописаном обрасцу – Прилог 2, која на
основу достављене документације издаје одобрење или одбија захтев, најкасније три месеца
од дана подношења захтева.
Напомињемо да је у овом тренутку могуће само подношење захтева за заједничко
обезбеђење у заједничком транзитном поступку, без могућности умањења или особођења од
обавезе полагања обезбеђења у складу са чланом 53 Додатка I, Наслова III, Поглавља II
Конвенције, јер није испуњен услов о постојању довољно искуства у заједничком
транзитном поступку. Када је принципалу одобрена употреба заједничког обезбеђења, он
може да подноси транзитне декларације до висине референтног износа који је одредио
царински орган обезбеђења у случају заједничког транзитног поступка у било којој полазној
царинарници у свим уговорним странама Конвенције у којима је важећа издата гаранција.
Гарантна исправа издата од стране одобреног гаранта сачињава се на обрасцу из Анекса Ц4
Додатка 3 Конвенције у случају заједничког транзита.
Принципал може да изабере да његово обезбеђење не важи у свим земљама које користе
заједнички транзитни поступак. У том случају, у гарантној исправи ће бити наведене само
земље у којима обезбеђење важи. Обезбеђење мора увек да важи за све чланице ЕУ.
Искључене могу бити само неке или све ЕФТА земље или земље које су чланице Конвенције
о заједничком транзитном поступку, а имају статус ЕФТА земље (Турска и Македонија) и

тада те земље морају бити избрисане из гарантне исправе и из рубрике 7 Уверења о
заједничкој гаранцији.
Прихватање гарантне исправе оверава се печатом царинарнице и потписом овлашћеног
царинског службеника царинског органа обезбеђења.
Када је гарантна исправа прихваћена и евидентирана у Систему за управљање гаранцијама,
царински орган обезбеђења издаје принципалу уверењe о заједничком обезбеђењу и то у
броју колико захтева принципал. Уверење се издаје према врсти робе која је наведена у
одобрењу и попуњава у складу са актом Управе царина број 148-04-030-13-2/2015 од
23.01.2015. године.
Одредбама члана 53а Додатка I, Наслова III, Поглавља II Конвенције прописано је да када је
гаранција положена у гарантној царинарници:
 принципалу се додељује „Референтни број гаранције“ (ГРН број) за потребе
коришћења гаранције и идентификацију сваке гарантне обавезе гаранта,
 принципалу се додељује приступни код.
Надлежна царинарница обавештава гаранта о прихватању и евидентирању гарантне исправе
– Прилог 4. у коме се наводи ГРН број који је издат принципалу и примарни приступни код
помоћу кога могу да приступе систему и прате искоришћеност гаранције.
Напомињемо да је гарант у обавези да добије одобрење за електронску комуникацију
уколико жели да врши проверу искоришћености издате гаранције
ПРИЛОЗИ:
Прилог 1.

– Писмо о намерама гаранта

Прилог 2.
– Захтев за издавање одобрења за употребу заједничког обезбеђења,
употребу заједничког обезбеђења у умањеном износу или ослобађању од полагања
обезбеђења у поступку транзита
Прилог 3
– Решење за употребу заједничког обезбеђења и овлашћење за гаранта у
поступку заједничког транзита
Прилог 4.

– Обавештење гаранту

Доставити:
-

Помоћнику директора-координатору
Бироу директора
Свим царинарницама
Свим секторима
Одељењу за унутрашњу контролу
Одељењу интерне ревизије
Одељењу за међународну царинску сарадњу и европске интеграције
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