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ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСТУПКА ПРОВЕРЕ, НАПЛАТЕ И ОКОНЧАЊА
ПОСТУПКА ТРАНЗИТА
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим Објашњењем се описује поступак у случају када се утврди или постоји основана сумња
да поступак транзита није правилно завршен или неће бити правилно завршен. Такође, овим
објашњењем ближе се уређују поступци и радње које предузимају царински службеници
полазне и одредишне царинске испоставе, као и Одсеци за царинско управни поступак при
спровођењу поступка провере завршетка царинског поступка и наплате царинског дуга.
Надлежни орган за поступак провере завршетка транзитног поступка је полазна
царинарница, односно земља отпреме у случају заједничког транзита и иста има главну
улогу у надзору и провери завршетка транзитног поступка.
Према одредбама члана 119. Царинског закона или члана 40. Додатка I Конвенције о
заједничком транзитном поступку (у даљем тексту Конвенција), постоји разлика између
завршетка и окончања транзитног поступка, без обзира да ли се ради о стандардном или
поједностављеном поступку, да ли се користи систем електронске размене порука (NCTS
систем) или резервни поступак.

I.1. УПОТРЕБА ПОЈМОВА И ДЕФИНИЦИЈА
Следећи термини су у употреби:
a. „транзитни поступак“ - царински поступак у оквиру којег се роба превози под
царинским надзором од једног места до другог у складу са националним прописима
или Конвенцијом о заједничком транзитном поступку;
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б. „транзитна операција“ - кретање робе која се превози у оквиру транзитног
поступка од полазне царинске испоставе до одредишне царинске испоставе;
ц. „резервни поступак“ - користи се у случајевима када компјутерски систем
царинских органа није у функцији или компјутерски систем декларанта није у
функцији или када електронска веза између декларанта и царинских органа није у
функцији у тренутку када почиње кретање робе.
Завршетак транзитног поступка значи да је роба заједно са документима предата одредишној
царинској испостави или овлашћеном примаоцу робе.
Окончање транзитног поступка значи да је транзитни поступак правилно завршен на основу
поређења података из одредишне царинске испоставе са подацима из полазне царинске
испоставе.

II. ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ, ЦИЉЕВИ И НАДЛЕЖНОСТ
Поступак провере завршетка поступка транзита и поступак наплате царинског дуга се
примењују за транзитне декларацијe за које полазна царинска испостава није примила
поруку „Обавештење о приспећу“ (IE006) у року одређеном за предају робе и докумената
одредишној царинској испостави или поруку „Резултати контроле“ (IE018 са резултатом А1,
А2 или А5) у року од шест дана по пријему поруке „Обавештење о приспећу“ (IE006) у
NCTS систему, као и за нераздужене транзитне декларације за које је примењен резервни
поступак. Поступак провере завршетка транзитног поступка се покреће најкасније седам
дана од истека једног од горе наведених рокова. Покретањем поступка провере електронска
транзитна декларација прелази у статус „Проверa.
Полазна царинска испостава окончава транзитни поступак, ако је у могућности да утврди, на
основу доступних и расположивих података у одредишној царинској испостави, да је
поступак правилно завршен.
Поступак провере врши се у полазној царинској испостави, а наплату царинског дуга врши
Одсек за царинско-управни поступак полазне царинарнице.
Одељење за транзит робе и Одсек за подршку електронској царини, Цeнтрале Управе царина
пружају неопходну подршку у поступку провере и наплате, посебно у случајевима
међународне сарадње приликом спровођења заједничког транзитног поступка.
Учесници у транзитном поступку и спровођењу постука провере и наплате царинског дуга од
стране Управе царина су царински службеници:
-

Полазне царинске испоставе;
Одредишне царинске испоставе;
Одсека за царинско – управни поступак;
Одељења за транзит робе и
Одељењa за наплату буџетских прихода.

такође, од стране привредних субјеката:
- Принципал који ставља робу у транзитни поступак у полазној царинској
испостави (може бити и овлашћени пошиљалац);
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- Привредни субјект на одредишту. Лице које је дужно да преда робу и документа
одредишној царинској испостави или овлашћеном примаоцу.
Циљ поступка провере је обезбеђивање доказа о завршетку транзитног поступка како би се
исти окончао. Када доказ о раздужењу није достављен или је касније утврђено да је исти
фалсификован или неважећи, полазна царинарница утврђује:
-

настанак дуга,
дужника/е,
место настанка дуга,
надлежни орган за наплату дуга
и, уколико је потребно, покрене прекршајни поступак.

Поступак провере се заснива на сарадњи између полазне и одредишне царинарнице,
узимајући у обзир информације добијене од принципала и осталих учесника у поступку
транзита.

II. 1. Провера статуса транзитне декларације
У циљу спречавања непотребног покретања поступка провере завршетка транзитног
поступка, посебно у случају када је транзитни поступак завршен у одредишној царинарници,
а из техничких разлога поруке „Обавештење о доласку“ (IE006) и „Резултати контроле“
(IE018 са резултатом А1, А2 или А5) нису стигле до полазне царинарнице, врши се провера
статуса транзитне декларације.
Поруку „Захтев за одређивање статуса“ (IE904) НЦТС аутоматски прослеђује:
- Декларисаној одредишној царинској испостави, ако по истеку рока за допремање
робе полазна царинска испостава није примила поруку „Обавештење о доласку“
(IE006),
- Стварној одредишној царинској испостави ако у року од шест дана од пријема
поруке „Обавештење о доласку“ (IE006) није примила поруку „Резултати контроле“
(IE018 са резултатом А1, А2 или А5).
НЦТС аутоматски проверава код декларисане или стварне одредишне царинске испоставе да
ли статус декларације у тој испостави одговара статусу у полазној царинској испостави и
одговара поруком „Одговор о статусу“ (IE905).
Ако статус декларација на одредишној царинској испостави не одговара статусу на полазној,
недостајуће поруке „Обавештење о доласку“ IE006 и/или „Резултати контроле“ IE018 ће
бити аутоматски накнадно послате заједно са поруком IE905.
Изузетно уколико из техничких разлога није могуће поновно слање недостајућих порука
(IE006 и IE018), а роба је допремљена одредишној царинској испостави и контролом је
утврђено да нема неправилности, одредишна царинска испостава је у обавези да поштом
достави друге одговарајуће доказе о завршетку транзитног поступка (транзитни пратећи
документ заједно са обрасцем TC20А - Прилог 1). Полазна царинска испостава ће окончати
транзитни поступак на основу алтернативних доказа које јој је доставила одредишна
царинска испостава. Информације послате од стране Одсека за електронску подршку путем
електронске поште неће се прихватати као доказ о завршетку транзитног поступка.
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II.2. Поступак провере
По извршеној провери статуса транзитне декларације у одредишној испостави, полазна
царинска испостава почиње поступак провере, на тај начин што систем НЦТС аутоматски
шаље одговарајући захтев у виду поруке поруку „Захтев о неприспелој пошиљци“ (IE140)
принципалу. У зависности од одговора принципа полазна царинска испостава шаље
одговарајући захтев у виду поруке поруку „Захтев за проверу“ (IE142) декларисаној
одредишној царинској испостави или некој другој царинској испостави.

II.2.1. Подношење захтева принципалу
Циљ овог поступка је да се принципал укључи у прикупљање доказа потребних за окончање
транзитног поступка. Поступак провере завршетка транзитног поступка код принципала:
- Ако је протекао рок предаје робе одредишној царинској испостави, а полазна
царинска испостава није примила поруку „Обавештење о доласку“ (IE006), и,
- У случају заједничког транзита, ако није примила поруку „обавештење о преласку
границе“ (IE118), и
- Ако је извршена провера статуса пошиљке (IE904 и IE905), при чему је
установљено да је статус пошиљке исти на отпреми и одредишту, и,
- Ако подаци из рубрике 8. транзитне декларације ( прималац) нису довољни за
покретање поступка провере завршетка транзитног поступка код декларисане
одредишне царинске испоставе,
или
- Ако је поступак провере већ започет слањем поруке „захтев за проверу“ (IE142)
одредишној царинској испостави, којом је затражено слање поруке (IE018), али
полазна царинска испостава у року од 28 дана није примила одговор или је примила
негативан одговор у виду поруке „резултат провере“ (IE143) од стране одредишне
царинске испоставе.

Поступак провере завршетка транзитног поступка код принципала покреће се слањем:
- "Захтев о неприспелој пошиљци" (IE140). Принципал у року од 28 дана од дана
пријема поруке "Захтев o неприспелој пошиљци" (IE140) шаље поруку "Информација
о неприспелој пошиљци" (IE141), или
- на обрасцу из Прилог 2 ако није могућа електронска размена порука са
принципалом.
Принципал је у обавези да достави тражена документа у року од 28 дана. Ако принципал не
достави доказе у наведеном року или ти докази нису довољни за наставак поступка провере,
одлука о томе које даље мере предузети за окончање поступка транзита се мора донети
најкасније седам месеци после истека рока за предају робе одредишној царинској
испостави.
Достављени подаци не морају да буду задовољавајући за окончање транзитног поступка, али
могу бити задовољавајући за наставак поступка провере (нпр. добијени подаци о примаоцу
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робе). У том случају полазна царинска испостава шаље поруку „Захтев за проверу“ (IЕ142)
одредишној царинској испостави или наставља са поступком провере слањем поруке
„Информације о провери“ (IЕ144) како би обавестила одредишну царинску испоставу о
пријему додатних информација. Напред наведено указује на значај правилног попуњавања
рубрике 8 од стране принципала.
Ако подаци о примаоцу наведени у рубрици 8 транзитне декларације нису потпуни ни
довољни за идентификацију примаоца робе, а принципал:
- Не достави никакве податке у року од 28 дана, или
- Достављени подаци указују да је потребно отпочети поступак наплате, или
- су достављени подаци недовољни за почетак поступка провере код одредишне
царинске испоставе,
полазна царинарница започиње поступак наплате у року од месец дана након рока од 28
дана, одређеног принципалу за доставу доказа.

II. 2. 1.1. Aлтернативни докази правилног завршетка транзитног поступка
Доказивања правилног завршетка транзитног поступка је обавеза принципала. Уколико не
постоји доказ завршетка транзитног од принципала се захтева да у року од 28 дана прибави
доказ или исправу једнаке важности – алтернативни доказ.
Постоје три категорије исправа које полазна царинска испостава може прихватити као
алтернативни доказ да је транзитни поступак окончан или да се може сматрати окончаним.
Као алтернативни доказ могу се прихватити само исправе које су од стране царинских органа
оверене печатом и на основу којих се може утврдити истоветност робе. Те исправе, у складу
са чланом 415. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС“, бр.
93/2010, 63/2013, 145/2014 i 95/2015), (у даљем тексту уредба), су:
- царинске исправе, издате у другој држави, у којој је роба стављена у царински
дозвољено поступање или употребу;
- исправе, издате у другој држави, оверене од стране царинских органа те државе на
основу које се сматра да је та роба стављена у слободан промет у тој држави;
- исправе оверене од стране царинских органа земље одредишта којим се потврђује
идентитет робе и потврђује да је роба допремљена одредишној царинарници или у
простор овлашћеног примаоца.
Друге исправе се не могу прихватити као алтернативни доказ завршетка поступка.
Поступак транзита може се окончати и на основу оверене копије обрасца ТАД који је
одредишна царинска испостава означила као“Алтернативни доказ“. Одредишна царинска
исправа може оверити ТАД као алтернативни доказ када му је предметна роба допремљена.
Када се изворни доказ поднесе накнадно, после алтернативног доказа, изворни доказ има
предност над алтернативним доказом.
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II.2.1.2. Алтернативни доказ допремања робе одредишној царинарници или
овлашћеном примаоцу
Овај доказ подразумева исправе оверене од стране одредишне царинарнице, у којима је
наведен број транзитне декларације (МРН) и на основу које је могуће утврдити истоветност
робе и чињеницу да је иста допремљена одредишној царинарници или овлашћеном
примаоцу. Нека од наведених исправа, оверена од стране царинског органа на одредишту,
може се прихватити као доказ о окончању поступка:
- копије ТАД или транзитне декларације у форми ЈЦИ, оверене од стране
одредишне царинарнице, којим се доказује да је поступак уредно завршен;
- копије декларације или другог документа следећег царински дозвољеног
поступања или употребе за робу допремљену одредишној царинарници или
овлашћеном примаоцу, оверене од стране надлежног органа који је прихватио
декларацију или другу исправу којим је роби одобрено друго царински дозвољено
поступање или употреба;
- документ оверен од стране одредишне царинарнице који се односи на робу
стављену на увид царинском органу или овлашћеном примаоцу;
- копија комерцијалне или превозне исправе или извод из евиденције оператора
укљученог у операцију транзита оверен од стране одредишне царинарнице, из којих
се недвосмислено може утврдити да је роба била допремљена царинском органу или
овлашћеном примаоцу (нпр. извештај о истовару, докази о плаћању, фактуре, итд).
Полазна царинска испостава узима у разматрање достављени алтернативни доказ само у
случајевима када се у наведеном року не добије стандардни (службени) доказ. У случајевима
употребе резервног поступка, када се стандардни (службени) доказ накнадно добије, исти
има предност у односу на алтернативни доказ.
Уколико полазна царинска испостава утврди да се поднети алтернативни доказ односи на
предметну робу и да нема сумње у његову веродостојност и веродостојност овере надлежних
органа, окончаће транзитни поступак.
Полазна царинска испостава може извршити проверу алтернативног доказа коришћењем
обрасца ТЦ21 „Захтев за проверу“ (Прилог 3). У случајевима када полазна царинска
испостава сумња у веродостојност достављеног алтернативног доказа или идентитет робе на
коју се односи, шаље образац ТЦ21 царинском органу који је извршио оверу алтернативног
доказа. У том случају полазна царинска испостава не прихвата алтернативни доказ док
надлежни царински орган од кога је захтевана провера не потврди да су предметни подаци
аутентични и тачни.

II.2.1.3. Алтернативни доказ стављања предметне робе у царински дозвољено
поступање или употребу
У случајевима када не постоји доказ о допремању робе одредишној царинској испостави,
полазна царинска испостава сматра да је транзитни поступак завршен ако се поднесе исправа
којом је предметна роба стављена у царински поступак у трећој земљи (земљи која није
уговорна страна Конвенције).
Такав доказ могу бити само царинске исправе на основу којих је предметна роба стављена у
неко од царински дозвољених поступања или употребу (нпр. царинска декларација којом се
роба ставља у царински поступак), издата у трећој земљи и која омогућава полазној
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царинској испостави да утврди да се односи на предметну робу и да је та роба заиста
напустила царинско подручје Републике Србије.
Као доказ може се користити и било која друга исправа којом се недвосмислено доказује да
је предметна роба стављена у слободни промет у трећој земљи, оверена печатом царинских
органа те земље, под условом да иста омогућује полазној царинској испостави да утврди да
се заиста односи на предметну робу и да је иста заиста напустила царинско подручје
Републике Србије.
Ове доказе могу заменити копије наведених исправа под условом да су оверене од стране
царинских органа трећих земаља.
У случајевима када полазна царинска испостава поднети доказ сматра задовољавајућим,
односно уколико утврди да се исти односи на предметну робу и да нема сумње у
веродостојност исправе и нема сумње у веродостојност овере царинских органа, окончава
транзитни поступак.
У случајевима када полазна царинска испостава сумња у веродостојност или тачност
података поднетог алтернативног доказа може проследити исте Одељењу за царинске
истраге, како би се извршиле неопходне провере.

II.2.2. Покретање поступка провере слањем захтева одредишној царинској испостави
Полазна царинска испостава започиње поступак провере код одредишне царинске испоставе
слањем поруке IE142 „Захтев за проверу“ у следећим случајевима:
- ако не прими поруку „обавештење о доласку“ (IE006), у року одређеном за
предају робе ако је у сазнању да поступак транзита није окончан, или
- ако не прими поруку „резултати контроле“ (IE018), у року од 6 дана од пријема
поруке „обавештење о доласку“ (IE006), или
- када полазна царинска испостава накнадно установи да поднети доказ није
веродостојан и због тога транзитни поступак није правилно завршен (провера се
покреће само у случајевима када је могуће потврдити или поништити претходно
достављене доказе и/или због одређивања дуга и дужника), или
- ако подаци добијени од принципала нису довољни за окончање транзитног
поступка, али су довољни за наставак поступка провере поновним слањем поруке
IE142 „Захтев за проверу“, или
- ако има информације или посумња да транзитни поступак није правилно завршен.
Полазна царинска испостава шаље поруку IE142 „Захтев за проверу“ надлежном царинском
органу земље одредишта и то:
- декларисаној одредишној царинској испостави, или
- стварној одредишној царинској испостави која је послала поруку IE006
„обавештење о доласку“, или
- некој другој одредишној царинској испостави код које је према подацима
добијеним од принципала оправдан наставак провере.
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У циљу олакшавања поступка провере у поруци је неопходно навести контакт податке
царинског службеника у полазној царинској испостави.

II.2.3. Размена информација између полазне и одредишне царинске испоставе
Од почетка поступка провере (односно од слања поруке IE140 или IE142) до тренутка када
Одсек за царинско управни поступак као надлежан орган за наплату пошаље поруку
„Обавештење о извршеној наплати“ (IE152) надлежни царински органи отпреме и одредишта
могу комуницирати разменом порука „Информација о провери“ IE144 и „Захтев за
информацију о провери“ IE145. Сврха ових порука је размена информација и усклађивање
података између отпреме и одредишта. Ове две поруке могу се слати независно једне од
друге па чак и више пута.
Ако подаци доступни у информационом систему или „Захтеву за проверу“ IE142 нису
довољни одредишној царинској испостави за спровођење поступка неопходног
претраживања, одредишна царинска испостава може захтевати додатне податке од надлежне
полазне царинске испоставе слањем поруке „Захтев за информацију о провери“ IE145
користећи одговарајуће шифре за тражене податке.
Полазна царинска испостава доставља тражене додатне податке надлежној одредишној
царинској испостави поруком „Информације о провери“ IE144 користећи одговарајуће
шифре. Ако су тражене писане исправе исте се достављају директно контакт особи наведеној
у поруци. Исправе се могу доставити поштом, мејлом, факсом, при чему њихово слање мора
бити јасно назначено помоћу МРН броја транзитне декларације.
Полазна царинска испостава такође може послати поруку „Информација о провери“ IE144
или образац ТЦ20А „слање информација/докумената везаних за НЦТС пошиљке“ са додатним
информацијама у писаном облику, иако претходно није примила „Захтев за информацију о
провери“ IE145.
У случајевима када из било ког разлога полазна царинска испостава одлучи да опозове
„Захтев за проверу“ IE142, шаље поруку „Обавештење о отказивању провере“ IE059
одредишној царинској испостави. Пријемом поруке „Обавештење о отказивању провере“
IE059 провера за одредишну царинску испоставу је завршена.

II.2.4. Обавезе одредишне царинске испоставе
У случајевима када одредишна царинска испостава прими поруку „Захтев за проверу“ IE142,
иста је у обавези да одмах претражи своју документацију и евиденције, а по потреби
документа и евиденције овлашћеног примаоца. Уколико одредишна царинска испостава не
пронађе документа у својој или евиденцији овлашћеног примаоца, иста је у обавези да
контактира:
- примаоца за кога се претпоставља да је примио робу и документа без допремања
робе и подношења докумената декларисаној или некој другој одредишној царинској
испостави
- другу одговорну особу која може пружити додатне информације.
Резултат провере може бити следећи:
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1. Предметна роба је стварно и у року допремљена одредишној царинској испостави или
овлашћеном примаоцу, али
- Одредишна царинска испостава није послала поруку „Обавештење о доласку“
(IE006) и/или „Резултати контроле“ (IE018), односно
- Овлашћени прималац није послао поруку „Обавештење о доласку“ (IE007) и/или
„Напомене при истовару“ (IE044) одредишној царинској испостави. Одредишна
царинска испостава у том случају, када од овлашћеног примаоца добије одговарајуће
доказе и податке, одмах шаље поруку (IE006) и/или (IE018), полазној царинској
испостави. Одредишна царинска испоставa предузима одговарајуће мере према
носиоцу одобрења за поједностављени поступак овлашћеног примаоца.
Поруке (IE006) и/или (IE018) се шаљу само у случајевима када је транзитни поступак
завршен у року предаје и када није било изузимања робе испод царинског надзора.
Транзитни поступак мора бити редовно окончан (нпр.: недостаје евидентирање завршетка
транзитног поступка у одредишној царинској испостави) или је окончан по истеку рока за
допремање робе у складу са чланом 411. став 2. Уредбе.
2. Предметна роба није допремљена одредишној царинској испостави, али је била
допремљена транзитној царинској испостави у земљи одредишне царинске испоставе
Одредишна царинска испостава није у својим евиденцијама пронашла доказ о допреми
предметне пошиљке, али је транзитна царинска испостава на царинском подручју Републике
Србије послала поруку „Обавештење о преласку границе“ (IE118) и уколико не постоји доказ
да је роба напустила царинско подручје Републике Србије, одредишна царинска испостава
шаље поруку „Резултат провере“ (IE143), са шифром 4 „Захтев за наплату на одредишту“.
3. Предметна роба је допремљена лицу које нема статус овлашћеног примаоца
У случајевима када одредишна царинска испостава утврди да је предметна пошиљка
директно допремљена лицу које нема статус овлашћеног примаоца и које није робу
претходно допремило одредишној царинској испостави, одредишна царинска испостава
шаље поруку „Резултат провере“ (IE143), са шифром 4 „Захтев за наплату на одредишту“.
4. Одредишна царинска испостава није окончала транзитни поступак у систему НЦТС,
иако је пошиљка преко те царинске испоставе иступила са царинског подручја Републике
Србије и ушла у трећу земљу
У случајевима када одредишна царинска испостава прегледом својих евиденција или на
основу информација добијених од царинских органа суседне земље која није уговорна страна
Конвенције (нпр.: БиХ, Црна Гора) утврди да је роба напустила царинско подручје
Републике Србије и ушла у суседну земљу:
- Одредишна царинска испостава шаље полазној царинској испостави поруке
(IE006) и (IE018) уколико је роба у року допремљена и унета у царинско подручје
треће суседне земље, или
- Одредишна царинска испостава у сарадњи са Одељењем за транзит робе, у
случајевима када не постоји алтернативни доказ или порука која потврђује
допремање робе одредишту, шаље било које друге исправе или податке којима се
доказује да роба унета у трећу земљу и на тај начин омогућила полазној царинској
испостави да утврди да ли се документа односе на предметну робу и да ли је иста
заиста иступила са царинског подручја Републике Србије. Исправе и подаци се
достављају полазној царинској испостави заједно са обрасцем ТЦ20А.
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Одредишна царинска испостава је у обавези да у року од 28 дана од пријема поруке „Захтев
за проверу“ (IE142), достави одговор „Резултат провере“ (IE143) или пошаље поруке (IE006)
и (IE018). У случајевима када су одредишној царинској испостави потребне додатне
информације о пошиљци, одредишна царинска испостава шаље поруку „Захтев за
информацијама о провери“ (IE145) полазној царинској испостави.
У случајевима када се користи порука „Резултат провере“ (IE143), користе се следеће шифре:
- Шифра „1“ – „кретање непознато на одредишту“ – значи да роба није
допремљена декларисаној одредишној царинској испостави. Полазна царинска
испостава треба да утврди стварну одредишну царинску испоставу;
- Шифра „2“ – „кретање дуплирано“ – значи да је роба већ допремљена
декларисаној одредишној царинској испостави и да за исту пошиљку постоје два
различита МРН;
- Шифра „3“ - „послат повратни примерак дана“ – значи да је роба допремљена
декларисаној одредишној царинској испостави, али одредишна царинска испостава
није била у могућности да оконча поступак користећи прописане поруке (IE006) и
(IE018), па је уместо порука доставио алтернативни доказ (оверену копију ТАД);
- Шифра „4“ – „захтев за наплату на одредишту“ - у случају када се
недвосмислено утврди да роба није допремљена одредишној царинској испостави или
је незаконито изузета испод царинског надзора на царинском подручју Републике
Србије.

II.2.5. Наставак поступка провере код одредишне царинске испоставе или принципала
У случајевима када полазна царинска испостава у поступку провере завршетка транзитног
поступка, након слања поруке „Захтев о неприспелој пошиљци“ (IE140), добије од
принципала информације које нису довољне за окончање транзитног поступка, али су
довољне за наставак поступка провере, шаље поруку „Захтев за проверу“ (IE142) одредишној
царинској испостави. Одредишна царинска испостава је дужна да достави одговор поруком
„Захтев за информацијом о провери“ (IE145) или „Резултат провере“ (IE143) у року од 60
дана од пријема поруке „Захтев за проверу“ (IE142).

II.2.6. Поступак провере приликом коришћења ТИР карнета
Имајући у виду да се од 25.1.2015. године ТИР карнети уносе у НЦТС систем, у случајевима
када полазна царинска испостава не прими поруку „Обавештење о доласку“ (IE006) у року
одређеном за допремање робе одредишној царинској испостави, НЦТС проверава статус
пошиљке порукама (IE904) и (IE905). У случајевима када је статус пошиљке исти на полазној
и одредишној царинској испостави полазна царинска испостава покреће поступак провере у
циљу добијања информација потребних за окончање поступка ТИР или ако то није могуће
утврђује да ли је настао царински дуг.
Имајући у виду специфичности ТИР карнета, полазна царинска испостава доставља
Одељењу за транзит робе информације о нераздуженом ТИР карнету, фотокопију ТИР
карнета заједно са пратећим исправама. Управа царина спороводи поступак потребне
провере у Safe TIR у року од 48 сати. По истеку тог рока, у случају позитивног резултата,
обавештава полазну царинску испоставу да је предметни карнет раздужен, а иста је у обавези
да у систему НЦТС оконча транзит по предметном ТИР карнету. У случају негативног
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резултата, Управа царина, Одељење за транзит робе упућује захтев (ургенцију) носиоцу ТИР
карнета (домаћем или страном) да достави доказ да је ТИР карнет на прописан начин
раздужен.
Након тога се захтев за раздужење упућује и Привредној комори Србије – Удружење за
саобраћај и телекомуникације, која је национално гарантно удружење, да у року од 3 месеца
поднесе доказ да је наведена ТИР операција на прописан начин окончана. Уз захтев се
прилаже фотокопија купона 1 наведеног ТИР карнета и фотокопија доказа да је захтев за
раздужење послат носиоцу ТИР карнета.
Носилац ТИР карнета или Привредна комора Србије као гарантно удружење, може као
алтернативни доказ да поднесе неку од следећих исправа:
- Царинску исправу издату у трећој земљи на основу које је роба декларисана за
царински дозвољено поступање или употребу;
- Исправу издату у трећој земљи оверену од стране царинских органа те земље
којом се потврђује да се роба у тој земљи сматра робом у слободном промету;
- Примерак или копију напред наведених исправа потврђену од надлежних органа
као оверене копије.
Уколико је уз све провере доказано да је ТИР карнет уредно раздужен, Управа царина,
Одељење за транзит, шаље све податке полазној царинској испостави како би иста у систему
НЦТС окончала транзит за предметни ТИР карнет.
Уколико ТИР карнет ипак није раздужен, или је раздужен под примедбом покреће се
поступак за наплату царине и других увозних дажбина. Надлежна царинарница доноси
решење у управном поступку о наплати ускраћене царине и других дажбина и оригинал
решења шаље Одељењу за транзит робе које их прослеђује Привредној комори Србије и
носиоцу ТИР карнета.
Управа царина има право да захтева наплату царине и других дажбина само уколико је, у
року од годину дана, рачунајући од датума када је примљен (регистрован) ТИР карнет,
писменим путем обавестила Удружење гарант да исправа није раздужена или да је раздужена
под примедбом. Захтев за плаћање износа наведених дажбина доставиће се Удружењу
гаранту најраније три месеца по истеку датума када је то Удружење гарант обавештено да
исправа није раздужена или да је раздужена под примедбом.
У складу са чланом 41. ТИР Конвенције, када царински органи прихвате да роба, која је
наведена у списку робе, односно у робном манифесту ТИР карнета уништена, неповратно
изгубљена несрећним случајем или услед деловања више силе, или да се појавио мањак
услед саме природе робе, одобриће се ослобођење од плаћања царине и других увозних
дажбина.
III. ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ У СЛУЧАЈУ УПОТРЕБЕ РЕЗЕРВНОГ ПОСТУПКА
У случају да одредишна царинска испостава није послала примерак 5 ЈЦИ (или копија ТАД)
као доказ о завршетку транзитног поступка полазној царинској испостави у року од 2 недеље
након истека рока за допремање робе одредишној царинској испостави, полазна царинска
испостава је у обавези да:
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- Отпочне прикупљање података за проверу завршетка транзита од принципала
најкасније месец дана након истека рока за допремање робе одредишној царинској
испостави, а принципал је дужан да достави доказе потребне за окончање транзитног
поступка у року од 28 дана, у складу са чланом 413. Уредбе или чланом 41. став 5.
Додатка I CТ Конвенције.
- Отпочне прикупљање података за проверу завршетка транзита од декларисане
одредишне царинске испоставе најкасније два месеца након истека рока за допремање
робе одредишној царинској испостави, уз употребу обрасца TЦ20 из Прилога 4 овог
објашњења. Надлежни царински службеник у одредишној царинској испостави је у
обавези да достави тражене податке потребне за окончање транзитног поступка
одмах, а најкасније у року од 28 дана, у складу са чланом 413. Уредбе или чланом 41.
став 5. Додатка I CТ Конвенције.

III.1. Почетак поступка провере код принципала
Полазна царинска испостава, у случајевима када копија 5 ЈЦИ (или копија ТАД) није враћена
полазној царинској испостави, најкасније месец дана по истеку рока за предају робе
одредишној царинској испостави шаље захтев принципалу за доставу доказа о правилном
окончању транзитног поступка. Принципал је у обавези да тражене доказе о окончању
транзитног поступка достави најкасније у року од 28 дана. Пример захтева за доставу
података о правилном окончању транзитног поступка је у Прилогу1.

III.2. Наставак поступка провере слањем Обавештења о провери
одредишној царинској испостави
Полазна царинска испостава без одлагања наставља поступак провере слањем Обавештења о
провери ТЦ20 (Прилог 4) царинском органу земље одредишта, у случају да:
- Принципал, у року од 2 месеца од рока за предају робе одредишној царинској
испостави није доставио доказе о завршетку транзитног поступка,
- Чак и пре истека рока за предају робе, уколико постоје подаци или сумња да
транзитни поступак није завршен за целу или део пошиљке, или уколико достављени
доказ није веродостојан.
Обавештење о провери се не шаље у случајевима када је принципал пре истека рока од 2
месеца за покретање поступка провере доставио задовољавајући алтернативни доказ о
окончању поступка. Обавештење о провери се шаље само у случајевима када принципал, на
захтев за информацијама, није доставио доказе довољне за окончање транзитног поступка.
Обавештење о провери се шаље препорученом поштом како би полазна царинска испостава
имала доказ о уручењу. Полазна царинска испостава мора чувати доказ о уручењу.
Обавештење о провери мора да садржи све потребне податке укључујући и информације
добијене од принципала, а посебно податке у случају промене примаоца и обавезно се
прилажу исправе на основу којих је роба стављена у поступак транзита (ЈЦИ, списак
пошиљака, превозне и комерцијалне исправе, ТАД, ...).
Транзитне декларације обрађене у резервном поступку морају се по успостављању система
унети у НЦТС систем ради евиденције. У случајевима када полазна царинска испостава
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прими исправе које су довољне за окончање транзитног поступка, окончање поступка се
евидентира у НЦТС систему.

III.2.1. Обавеза одредишне царинске испоставе
У случајевима заједничког транзита, када одредишна царинска испостава у Републици
Србији прими образац ТЦ20 дужна је да изврши неопходне провере у својим евиденцијама и
архиви примерка 4 и 5 ЈЦИ или одговарајуће исправе овлашћеног примаоца.
Резултат ових провера може да проузрокује проналажење примерка 5 ЈЦИ који је грешком
архивиран и није враћен полазној царинској испостави.
У случајевима када одредишна царинска испостава у својој архиви не нађе примерак 5 ЈЦИ,
у обавези је да контактира примаоца робе из рубрике 8 ЈЦИ или особу коју је полазна
царинска испостава навела у Обавештењу за проверу ТЦ20 и за коју се претпоставља да је
примила робу и исправе без подношења одредишној царинској испостави.
Одредишна царинска испостава је у обавези да достави одговор полазној царинској
испостави у року од 28 дана од пријема захтева.
Међутим, ако су подаци које је пружила полазна царинска испостава на обрасцу TЦ20 из
Прилога 4 овог објашњења или на приложеним документима недовољни да омогуће
одредишној царинској испостави да спроведе потребну проверу, иста ће тражити додатне
податке враћањем TЦ20 полазној царинској испостави, са попуњеним пољем II. Полазна
царинска испостава попуњава поље III, прилаже додатне податке у писаном облику и враћа
TЦ20 одредишној царинској испостави која је упутила овај захтев.
Као резултат напред наведених провера могуће је следеће:
1. У случају где је наведена роба заиста предата одредишној царинској испостави
или овлашћеном примаоцу робе, али:
- Доказ о окончању поступка (на пример, примерак 5 ЈЦИ или достава месечног
списка у оквиру поједностављеног поступка за ваздушни саобраћај – ниво 1) није
враћен у оквиру датог рока, у том случају, одредишна царинска испостава одмах
враћа доказ полазној царинској испостави која је послала TЦ20, након попуњавања
поља IV TЦ20.
- Доказ о окончању поступка овлашћени прималац робе није вратио одредишној
царинској испостави, иако је у обавези да то учини. У том случају, када се пронађе
доказ, одредишна царинска испостава пошто утврди да је овлашћени прималац робе
пружио потребне доказе у вези са допремом робе и стањем пломби евидентира и
прихвата доказ. Одредишна царинска испостава ће одмах послати достављене доказе
заједно са исправно попуњеним обрасцем TЦ20 полазној царинској испостави.
Одредишна царинска испостава предузима неопходне мере према овлашћеном
примаоцу робе.
- Доказ о окончању поступка је послат, али га полазна царинска испостава није
примила. У том случају, одредишна царинска испостава шаље доказ полазној
царинској испостави са исправно попуњеним пољем IV обрасца TЦ20. Овај доказ
може бити документ који је стигао из полазне царинске испоставе (примерак 1 ЈЦИ,
товарни лист из полазне царинарнице итд.) или копија документа коју поседује
одредишна царинска испостава (примерак 4 ЈЦИ, товарни лист на одредишту или
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задржана копија месечног списка итд.). Одредишна царинска испостава оверава
примерак доказа и уноси датум допреме заједно са резултатима спроведене контроле.
2. У случају када наведена роба није допремљена декларисаној одредишној
царинској испостави или уручена овлашћеном примаоцу робе, а дошло је до промене
одредишне царинске испоставе, нова одредишна царинска испостава је стварна
одредишна царинска испостава која мора вратити доказ о окончању поступка
полазној царинској испостави:
- Ако је декларисана одредишна царинска испостава у могућности да идентификује
стварну одредишну царинску испоставу, проследиће стварној одредишној царинској
испостави обаразац TЦ20 са подацима у пољу IV и обавестити полазну царинарницу
слањем примерка TЦ20.
- Ако надлежни орган у пријављеној одредишној царинској испостави није у стању
да идентификује стварну одредишну царинску испоставу, декларисана одредишна
царинска испостава прослеђује исправно попуњен образац TЦ20 са детаљима у пољу
IV до последње транзитне царинске испоставе (у случају заједничког транзитног
поступка). Међутим, у случају непостојања транзитне царинске испоставе, образац
TЦ20 се враћа директно полазној царинској испостави.
3. У случају када пријављена роба није допремљена одредишној царинској
испостави или овлашћеном примаоцу, а није дошло до промене одредишне царинске
испоставе (или таква промена није забележена):
- Ако одредишна царинска испостава утврди да је роба директно допремљена
примаоцу робе који нема одобрење за овлашћеног примаоца, како је наведено на
обрасцу TЦ20, или било ком другом лицу, одредишна царинска испостава враћа
образац TЦ20 и примерак транзитне декларације полазној царинској испостави. Она
ће пружити све релевантне податке, по потреби у додатном документу у којем се
наводе:
 Идентитет примаоца и осталих лица која могу бити укључена,
 Датум и услове директне испоруке робе, њихову врсту и количину, и
 Уколико је за робу одобрено царински дозвољено поступање или употреба.
- Ако одредишна царинска испостава не може да утврди шта је са робом, исправно
означен образац TЦ20 прослеђује транзитној царинској испостави која је наведена у
транзитној декларацији за заједнички транзит. Уколико нема транзитне царинске
испоставе, образац TЦ20 се директно враћа полазној царинској испостави.
У случајевима када одредишна царинска испостава шаље образац TЦ20 до последње
транзитне царинске испоставе, такође ће послати и примерак полазној царинској испостави
како би исту обавестио о тренутној ситуацији у поступку провере.

III.2.2. Обавезе транзитне царинске испоставе
Последња транзитна царинска испостава којој се шаље образац TЦ20 одмах ће затражити
Обавештење о транзиту ТЦ10 (Прилог 5 Објашњења) који се односи на предметну пошиљку.
После спроведене провере у транзитној царинској испостави, могући су следећи случајеви:
- Пошиљка је допремљена последњој транзитној царинској испостави и пронађена
је евиденција о транзиту ТЦ10. У том случају, транзитна царинска испостава ће
приложити примерак евиденције о транзиту ТЦ10 уз TЦ20 и вратити их полазној
царинској испостави, или
- Није пронађена евиденција о транзиту ТЦ10 (нити било који други доказ таквог
транзита) у последњој транзитној царинској испостави. У том случају, последња
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транзитна царинска испостава ће вратити образац TЦ20 у којој је унет податак о
претходној транзитној царинској испостави из транзитне декларације или ако нема
друге транзитне царинске испоставе, полазној царинској испостави.
Свака транзитна царинска испостава која следећа прими Обавештење о провери TЦ20
покренуће поступак на сличан начин, уз потврду да је TЦ20 исправно примљен у претходној
транзитној царинској испостави која је наведена у транзитној декларацији или, уколико нема
друге транзитне царинске испоставе, директно полазној царинској испостави, која ће
предузети одговарајуће мере на основу достављених података.
Када транзитна царинска испостава шаље TЦ20 претходној транзитној царинској испостави,
она шаље примерак и полазној царинској испостави како би је обавестила о тренутној
ситуацији у поступку провере. Транзитна царинска испостава такође обавештава полазну
царинску испоставу да ли је примила евиденцију о транзиту ТЦ10 од стварне транзитне
царинске испоставе, пошто је већ послала извештај о провери TЦ20 у претходну транзитну
царинску испоставу.

IV. ПОСЛЕДИЦЕ ПОСТУПКА ПРОВЕРЕ
На основу извршених провера и података добијених од принципала, полазна царинска
испостава утврђује да ли је транзитни поступак правилно завршен и да ли се транзитни
поступак може окончати. Уколико се утврди да је транзит окончан потребно га је раздужити
и у НЦТС и евентуално обавестити гаранта и принципала уколико су били укључени у
поступак провере завршетка транзитног поступка.
Такође, полазна царинска испостава утврђује да ли је окончан транзитни поступак и да ли је
дуг настао. Уколико се утврди да транзитни поступак није окончан полазна царинска
испостава предлаже покретање поступка и доставља документацију Одсеку за управни
поступак полазне царинарнице у циљу утврђивања дужника, износа дуга, као и наплате дуга
од принципала, стварног дужника или из положеног обезбеђења. По Конвенцији о
заједничком транзитном поступку дуг подразумева извозне и увозне дажбине и друге
накнаде које настану за робу стављену у заједнички транзитни поступак, али не и могуће
казне настале услед прекршајне одговорности.
Полазне царинска испостава дужна је да утврди чињенице у прописаном року и започне са
поступком наплате. Полазна царинска испостава утврђује место настанака царинског дуга у
року од 7 месеци од рока одређеног за предају робе одредишној царинској испостави или
месец дана од истека рока од 28 дана (слање поруке IE 140 или одговарајућег доказа) ако је
принципал дао недовољне или није доставио никакве податке на захтев полазне царинске
испоставе.
Полазна царинска испостава одговорна је и има кључну улогу у покретању поступка наплате,
или прихватању захтева за пренос надлежности за наплату. Орган одговоран за наплату дуга
је надлежни орган уговорне стране Конвенције у којој је дуг настао или у којој се сматра да
је настао.
Сви додатни докази или подаци у вези са предметном робом који могу утицати на резултат
поступка провере које прими или уочи надлежни орган, нарочито ако се односе на
неправилности или преваре (изузимање робе, замена робе) у току транзитног поступка, и/или
ако је предметна роба делимично или у потпуности изузета испод царинског надзора и када
су пронађене особе одговорне за преваре или неправилности, морају се без одлагања
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доставити полазној царинској испостави и ако је потребно уз употребу обрасца ТЦ24
затражи надлежност за наплату слањем поруке IE150.

V. УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА НАПЛАТУ И ПОСТУПАК НАПЛАТЕ
У случајевима када полазна царинска испостава не може да оконча транзитни поступак али
постоји:
- „Oбавештење о доласку“ (IE006) у НЦТС, или
- „Oбавештење о преласку границе“ (IE118) у НЦТС, или
- Доказ који је доставио принципал о испоруци робе у другу уговорну страну
Конвенције,
полазна царинска испостава без одлагања упућује „захтев за наплату“ (IE150) надлежном
органу уговорне стране која је надлежна за поступак наплате.
У случајевима када у систему постоји „Обавештење о доласку“ (IE006) орган коме је упућен
захтев мора да пошаље обавештење са резултатима контроле (IE018).
У случајевима када у систему постоји „Oбавештење о преласку границе“ (IE118) или доказ
добијен од принципала о испоруци робе у другу уговорну страну Конвенције та држава мора
прихватити надлежност за наплату и вратити поруку „Обавештење о прихватању наплате“
(IE151) уз одговор „да“ (у поруци шифра „1“) у року од 28 дана.

V.1. Захтев за наплату полазне царинарнице
У случајевима када полазна царинска испостава има доказе у вези са местом настанка
царинског дуга пре истека рока прописаног за поступак наплате, а то место је у другој
уговорној страни Конвенције одмах шаље поруку „Захтев за наплату“ (IE150) надлежном
органу за наплату у тој уговорној страни, при чему тај орган захтев може прихватити или
одбити.
Надлежан орган којем је полазна царинска испостава упутила захтев за наплату мора
одговорити на тај захтев слањем „Обавештење о неприхватању/прихватању наплате“ (IE151)
наводећи „да“ или „не“ за пренос надлежности (у случајевима када нису добијене поруке
„Обавештење о доласку“ (IE006) или „Обавештење о преласку границе“ (IE118)) при чему се
подразумева да ако се унесе „не“ надлежност за наплату остаје у полазној царинарници, а ако
се унесе „да", надлежност за наплату прелази на уговорну страну која је примила захтев и
која започиње поступак наплате. Порука „Обавештење о наплати“ (IE150) шаље се
најкасније у року од 28 дана.
Из тих разлога, уколико полазна царинска испостава у Републици Србији добије доказ од
принципала да је предметна роба изузета испод царинског надзора у другој уговорној страни
Конвенције, полазна царинска испостава без одлагања шаље поруку „Захтев за наплату“
(IE150) надлежном органу за наплату у тој уговорној страни Конвенције.
Списак надлежних органа за наплату налази се на сајту Управе царина на адреси
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx и у Прилогу 8.1 Приручника за транзит
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V. 2. Захтев за наплату другог надлежног органа
У случајевима када надлежни орган уговорне стране укључене у транзитни поступак
недвосмислено утврди настанак царинског дуга у својој држави (незаконито изузимање робе
испод царинског надзора у поступку транзита, неиспуњавање услова за стављање робе у
поступак) у обавези је да затражи од надлежног органа земље отпреме пренос надлежности
за покретање поступка наплате.
Сазнање да је роба изузета испод надзора за време транзитног поступка или није допремљена
одредишној царинарници, без података о месту где је незаконито изузета или где се може
пронаћи, није довољно за утврђивање да је орган те државе надлежен за наплату, већ се мора
упутити захтев надлежном органу полазне царинарнице и то слањем поруке:
- „Резултат провере“ (IE143) са шифром одговора „4“ ( захтев за наплату на
одредишту), или
- „Захтев за наплату“ (IE150) у којем се захтева пренос надлежности за наплату.
Захтев може послати било која царинарница уговорне стране Конвенције која се
сматра надлежном за наплату у било ком тренутку у току поступка (након пуштања
робе у транзитни поступак и док је статус робе у поступку „решавање и наплата“).
У овим случајевима надлежни орган отпреме прихвата или одбацује захтев за наплату
слањем поруке „Обавештење о неприхватању/прихватању наплате“ (IE151) најкасније у року
од 28 дана уносећи „да“ или „не“ за пренос надлежности. У случају када се унесе „не“, или у
случају да не стигне никакав одговор надлежност за наплату остаје у земљи отпреме. У
случајевима када се унесе „да“ надлежност за наплату се преноси на уговорну страну која је
послала захтев за наплату и иста започиње поступак наплате.
У вази са напред наведеним, ако царински орган неке уговорне стране укључене у транзитни
поступак који је започео на царинском подручју Републике Србије утврди настанак
царинског дуга у својој држави (незаконито изузимање робе испод царинског надзора у
поступку транзита) и упути захтев полазној царинској испостави слањем поруке „Захтев за
наплату“ (IE150) не значи да се тај захтев аутоматски п прихвата имајући у виду да нестанак
робе не значи увек да је царински дуг настао, као и да је та уговорна страна надлежна за
поступак наплате. У случајевима када није могуће електронско слање поруке „Захтев за
наплату“ (IE150) полазна царинска испостава доставља образац ТЦ24 из Прилога 6
надлежном органу за наплату уговорне стране који је у обавези да попуњен образац ТЦ24
врати у року од 28 дана полазној царинској испостави у Републици Србији.
Све додатне информације утврђене од стране надлежног органа, а односе се на предметну
робу, могу имати утицај на поступак провере. То се нарочито односи на случајеве утврђених
неправилности (изузимање робе или замене робе) у току транзитног поступка и/или ако je
предметна роба у потпуности или делимично изузета испод царинског надзора, као и кад су
идентификоване особе одговорне за извршену превару или неправилности. Све наведене
информације надлежни орган наплате уговорне стране је у обавези да достави полазној
царинској испостави у Републици Србији.
У случајевима када се надлежност за наплату утврђује на основу размене порука „Захтев за
наплату“ (IE150) и „Обавештење о прихватању наплате“ (IE151) полазна царинска испостава
у Републици Србији шаље поруку „Почетак наплате“ (IE063) свим царинским испоставама
које су примиле поруке (IE001), (IE003), (IE050) или (IE115) у вези са том пошиљком којом
их обавештава да не очекују пошиљку са тим МРН бројем, као и да је транзитна декларација
у статусу „решавање и наплата“ и да није могуће разменити поруке „Обавештење о доласку“
(IE006), „Резултати контроле“ (IE018), „Захтев за наплату“ (IE150) и „Обавештење о
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прихватању наплате“ (IE151). Међутим и даље је могућа размена порука „Информације о
провери“ (IE144) и „Захтев за информацијама о провери“ (IE145) све док се не оконча
поступак наплате.
Када се изврши наплата утврђеног царинског дуга надлежни орган за наплату уговорне
стране (ако није у питању земља отпреме) мора обавестити надлежни орган земље отпреме о
наплати дуга слањем поруке „Обавештење о извршеној наплати“ (IE152). Надлежан орган
земље отпреме прослеђује и шаље „Обавештење о извршеној наплати“ (IE152) свим
царинским испоставама укљученим у конкретан транзитни поступак, осим оној царинској
испостави која је ову поруку послала.
У случајевима када Одсек за царинско управни поступак полазне царинарнице, као орган
надлежан за наплату у Републици Србији, након почетка поступка наплате (транзитна
декларација је у статусу „решавање и наплата“) добије нове доказе који указују на то да је
царински дуг настао на неком другом месту, обавезан је да без одлагања пошаље сву
потребну документацију заједно са овереном копијом доказа и обрасцем ТЦ25 из Прилога 7
новоутврђеном надлежном органу уговорне стране Конвенције. Новоутврђени надлежни
орган је дужан да у року од 3 месеца одговори да ли прихвата надлежност за наплату. У
случају да у наведеном року не стигне одговор, Одсек за царинско управни поступак
наставља са поступком наплате.
У случајевима да је царински дуг већ наплаћен у Републици Србији, а након тога се утврди
да је за наплату надлежан био други орган у уговорној страни Конвенције, потребно је
извршити повраћај наплаћене царине и других увозних дажбина.
У случајевима када захтевани надлежни орган за наплату уговорне стране не одговори
слањем недостајућих порука или слањем поруке којом преузима надлежност за наплату у
прописаном року од 28 дана потребно је обавестити националног координатора за транзит
уговорне стране којој је послат захтев (списак националних транзитних координатора
уговорних
страна
налази
се
на
сајту
Управе
царина
на
адреси
http://www.carina.rs/cyr/Stranice/NCTS.aspx) ради предузимања потребних мера и активности.
У случајевима када ни мере предузете од стране националног координатора за транзит нису
довољне за одлуку о месту настанка царинског дуга у року од 7 месеци од рока за предају
робе одредишној царинској испостави, а полазна царинска испостава је на царинском
подручју Републике Србије, царински дуг ће наплатити Одсек за царинско управни поступак
полазне царинарнице.
У случајевима када полазна царинарница прими образац ТЦ24 од царинског органа друге
уговорне стране, којим се обавештава да је Република Србија надлежна за наплату, иста је у
обавези да одговори уговорној страни пошиљаоца исправе ТЦ24 да ли прихвата или не
прихвата надлежност за наплату царинског дуга. У случају да је царински дуг већ наплаћен
шаље се порука „Обавештење о извршеној наплати“ (IE152).
У случајевима када полазна царинска испостава на царинском подручју Републике Србије у
прописаном року не прими доказ о завршетку поступка транзита на основу којих би се
извршило раздужење транзитног поступка и недвосмислено је надлежна за наплату
царинског дуга без одлагања доставља потребне исправе Одсеку за царинско управни
поступак у циљу доношења управног решења о наплати насталог дуга на основу утврђених
чињеница о настанку дуга, месту настанка дуга, дужницима и износу насталог дуга.
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V. 3. НАСТАНАК ДУГА
У транзитном поступку дуг настаје због:
а) Изузимања робе из поступка транзита на следећи начин:
- Када је роба испоручена директно лицу које нема статус овлашћеног
примаоца;
- Крађа робе;
- Замена декларисане робе неком другом робом;
- Мањак робе;
- Погрешно раздужење транзитне декларације.
б) Неиспуњеност обавеза које произилазе из транзитног поступка и то:
- Нераздужење транзитне декларације за коју се не може утврдити где је роба;
- Уклањање пломби и претовар на друго превозно средство без царинског
надзора или без одобрења надлежног царинског органа;
- Када се носилац поједностављеног поступка не придржава услова из
одобрења.
в) Непоштовање услова за стављање робе у поступак транзита и то:
- Када овлашћени пошиљалац и даље ставља робу у поступак транзита из свог
простора након што му је укинуто одобрење;
- Роба је пуштена у поступак транзита, али обезбеђење више не важи (нпр.
повучена гаранција или више не важи);
- Принципал добије одобрење за поједностављени поступак на основу
нетачних или непотпуних података.
Разлози за које се сматра да не представљају основ за настанак дуга су:
- Потпуно уништење или неповратни губитак робе услед природе робе или
због незгоде или више силе (нпр. природно испарење);
- Радње које немају значајан утицај на спровођење поступка транзита, као што
је допремање робе одредишној царинској испостави или овлашћеном примаоцу
након истека рока за допремање, под условом да је роба заиста допремљена;
допремање робе са оштећеним пломбама, под условом да је роба заиста
допремљена; непоштовање обавезног правца кретања; овлашћени пошиљалац
се не придржава у потпуности услова из одобрења, као што је да пропусти да
пријави или касно пријави допрему робе надлежном царинском органу; ако је
роба била допремљена одредишној царинској испостави или овлашћеном
примаоцу у непромењеном стању и може се утврдити да је за робу било
одобрено царински дозвољено поступање или употреба, а није претходно
окончан транзитни поступак.

V.4. ВРЕМЕ НАСТАНКА ДУГА
Ако дуг настане због изузимања робе из транзитног поступка или због непоштовања услова
за стављање робе у транзитни поступак, време настанка дуга сматра се време настанка ових
догађаја, без обзира на то када се утврди да је дуг настао. Ако није могуће поуздано утврдити
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време настанка догађаја, време настанка дуга ће се сматрати последњи дан када је роба
требало да буде достављена одредишној царинској испостави.
Ако је дуг настао због чињенице да нису испуњени услови за стављање робе у поступак
транзита, време настанка дуга сматра се време у којем је роба декларисана за поступак
транзита.

V.5. УТВРЂИВАЊЕ ДУЖНИКА
Принципал у транзитном поступку и његов гарант су одговорни за плаћање дуга, без обзира
на начин његовог настанка. Поред ових, постоје и друга лица од којих се може захтевати да
плате дуг:
-

-

У случају изузимања робе из транзитног поступка, дужници могу бити сва лица који
су учествовала у изузимању робе и лица која су ступила у посед робе иако су знала
или су могла да знају да је роба била или је и даље у поступку транзита.
У случају непоштовања услова из транзитног поступка, осим од принципала, може
се захтевати наплата дуга од превозника који има обавезу допремања робе
одредишној царинској испостави, као и од примаоца који зна да транзитни поступак
није завршен, а робу је преузео.

Ако принципал одбије да плати дуг, онда се о износу дуга обавештава гарант.
Када настали дуг треба да плати више дужника, они имају заједничку и појединачну
одговорност. Одсек за управни поступак може тражити од било ког дужника да плати
целокупан износ дуга.
Полазна царинска испостава ће одмах након што прими потврду од Одсека за царинско
управни поступак и Одељења за наплату буџетских прихода да је уплата извршена
раздужити транзитну декларацију у НЦТС слањем поруке принципалу "Обавештење о
окончању" (ND045).

VI.5. ПОЧЕТАК ПОСТУПКА НАПЛАТЕ
Наплата дуга почиње слањем поруке "Обавештење о наплати" (IЕ035) у НЦТС и
достављањем решења о наплати дуга од Одсека за царинско управни поступак принципалу.
Након покретања поступка наплате, МРН је у статусу “решавање и наплата". Поступак
наплате мора започети у року од седам месеци од рока одређеног за допремање робе и
подношења транзитне декларације и пратећих исправа одредишној царинској испостави,
осим у случајевима када полазна царинарница има све потребне доказе за започињање
поступка наплате пре истека овог рока.
За транзитне декларације за које није примљена порука „Обавештење о доласку" (IE006)
и/или „Резултати контроле" (IE018), и/или у рубрици "прималац" транзитне декларације нема
довољно података за почетак поступка провере у одредишној царинској испостави, поступак
провере ће започети када принципал достави довољно доказа за покретање поступка провере
у одредишној царинској испостави или раздужење транзитне декларације. У овом случају,
наплата ће започети одмах по истеку месец дана након истека рока од 28 дана у коме
принципал треба да достави тражене податке.
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Транзитна декларација се раздужује у исто време са плаћањем царинског дуга или
прихватањем алтернативног доказа. Полазна царинска испостава обавештава принципала о
окончању транзитног поступка и ослобађању коришћеног обезбеђењa поруком "Обавештење
о окончању" (IE045), а остали учесници у поступку биће обавештени поруком "Обавештење
о извршеној наплати" (IE152).
Када се изврши наплата, надлежна царинарница за наплату (у другој држави) обавештава
надлежну полазну царинарницу за наплату слањем поруке „Обавештење о извршеној
наплати“ (IЕ152), коју такође шаље и надлежна полазна царинарница за наплату свим
царинарницама које су претходно добиле поруку „Почетак наплате“ (IЕ063).

V.6. Обавештење о плаћању дуга за који је гарант одговоран
Одсек за царинско управни поступак полазне царинарнице обавештава гаранта о
нераздуженој транзитној декларацији у року од девет месеци од истека рока за допремање
робе одредишној царинској испостави слањем Обавештења гаранту о нераздуженом
транзитном поступку (Прилог 8 овог Објашњења). Обавештење се шаље истовремено са
слањем решења принципалу.
Уколико се у поступку провере утврди да транзитни поступак није уредно раздужен, Одсек
за царинско управни поступак полазне царинарнице обавештава гаранта у року од три
године од дана прихватања транзитне декларације, да је дуг настао или може настати дуг за
који је одговоран у вези са одобреним поступком транзита. У обавештењу ће стајати:
-

Број и датум декларације;
Назив полазне царинарнице;
Назив принципала и
Износ насталог дуга.

Гарант ће бити ослобођен своје обавезе ако није добио обавештење у прописаним роковима.
Одсек за царинско управни поступак полазне царинарнице је дужан да се брине о
благовременом достављању обавештења у оквиру прописаних рокова. Примерак обавештења
дат је у прилогу 9 овог објашњења.
Ако принципал одбије да плати дуг, након што Одсек за царинско управни поступак донесе
решење, исти захтева од гаранта да плати настали дуг.
Ако гарант не одговори на први позив и не плати дуг, Одељење за наплату буџетских
прихода приступа наплати дуга активирањем гаранције.
Када је гарант био обавештен о нераздуженом транзитном поступку и могућности да дуг
буде наплаћен од гаранта, у поступку раздужења транзита (било да се прихвата алтернативни
доказ или се врши наплата од принципала), Одсек за царинско управни поступак полазне
царинарница обавештава гаранта о завршетку поступка - Обавештење о завршетку поступка
транзита и наплати царинског дуга насталог у транзиту (Прилог 10 овог Објашњења).
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Непосредни руководиоци су у обавези да одреде царинске службенике који ће у оквиру
царинске испоставе сваког дана вршити проверу декларација у статусу „поступак провере“ и
„решавање и наплата“, како би се у задатим роковима предузеле предвиђене мере везане за
посупак провере и наплате.

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

в.д. Д И Р Е К Т О Р
Милош Томић

Прилози:
- Прилог 1 – ТЦ 20А - Информација о потрази
- Прилог 2 – Обавештење принципалу
- Прилог 3 – ТЦ 21 - Захтев за проверу
- Прилог 4 – ТЦ 20 - Обавештење о контроли
- Прилог 5 – ТЦ 10 - Обавештење о транзиту
- Прилог 6 – ТЦ 24 - Утврђивање надлежног органа
- Прилог 7 – ТЦ 25 - Обавештење о наплати
- Прилог 8 – Обавештење гаранту о незавршеном транзиту
- Прилог 9 – Обавeштење о насталом царинском дугу или дугу који може
настати
- Прилог 10 – Обавештење о доказаном исправно завршеном транзитном
поступку или плаћеном дугу насталом у транзитном поступку

22

Прилог 1
Информација о потрази ТС20А
ТЦ20А
ТРАНЗИТ ЗАЈЕДНИЦЕ/ ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
СЛАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ДОКУМЕНАТА ВЕЗАНИХ ЗА NCTS ПОШИЉКЕ

1. ДЕКЛАРАЦИЈА
MRN: …………………..
БАР код (уколико је расположив):
Поступак провере (референце):
Поступак наплате (референце):
2.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА
МЕСТУ ОТПРЕМЕ
Назив и адреса:

3.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА
ОДРЕДИШТУ
Назив и адреса:

Подаци о контакту
Име:

Подаци о контакту
Име:

Тел:
Фаx:
Е-маил:

Тел:
Фаx:
Е-маил:

4. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
 1. TC11
 2. Копија фактуре / а: ………………………………………………………...……..
 3. Копија товарног листа – CMR
 4. Повратни примерак (резервни поступак на одредишту) видети одговор на проверу:
………………
...…………………………………………………………………………………………
 5. Копија/ оригинал следећих докумената (навести) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......
5. ПРИЛОГ(II): ………………(укупан број)
6. НАДЛЕЖНИ ОРГАН
 НА МЕСТУ ОТПРЕМЕ
Место и датум:
Потпис
Печат

 НА ОДРЕДИШТУ
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Прилог 2
Управа царина
Царинарница______________
Царинска испостава_______________
Број:
Датум:
Назив и адреса принципала
_________________________________________
_________________________________________

Предмет: Обавештење о незавршеном транзитном поступку и позив за доставу доказа
Поштовани;
У складу са одредбама члана 413. став 5. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
(„Сл. гласник РС“, бр. 93/2010,63/2013 и 145/2014 ), овим путем Вас обавештавамо да за
транзитни
поступак
по
декларацији
број_____________________________________________прихваћеној на полазној царинској
испостави_________________________________________нисмо примили доказе о завршетку
поступка.
Како сте принципал у наведеном транзитном поступку потребно је да нам доставите податке
и исправе којима можете потврдити да је поступак завршен. Достављени докази морају да
буду у складу са чланом 415. Уредбе о царински дозвољеном поступку.
Рок за доставу доказа је 28 дана.
Уколико не располажете доказима о завршетку транзитног поступка, потребно је да
доставите било какве информације које поседујете у вези са наведеним транзитним
поступком. И које могу бити од користи у поступку утврђивања царинског дуга и дужника.

ШЕФ ИСПОСТАВЕ
___________________

Доставити:- у предмет
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Прилог 3
ТС21 – ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ
I ОРГАН КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ
Са адресом
(назив и пуна адреса)

II НАДЛЕЖНИ ОРГАН
(назив и пуна адреса)

III. ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ  провера узорка  из разлога наведених под Ц или Д
Молимо, извршити проверу
А. Аутентичност печата и потписа
1. у рубрици - Контролисала одредишна царинарница (рубрика И) на повратном примерку
Бр. .......приложен
2. у рубрици Ф и/или Г на повратном примерку Бр. ................приложен
3. у рубрици - „Контрола употребе и/или одредишта“ (рубрика Ј) на контролном
примерку Т5 Бр. .... приложен
4. у рубрици - „Полазна царинарница“ (рубрика Ц) на примерку 4 Бр. .....................приложен
5. у рубрици - „Контролисала Полазна царинарница“ (рубрика Д) на примерку 4
Бр............приложен
6. у рубрици - „Пакети и опис робе“ (рубрика 31) на примерку 4 Бр.........приложен
7. на фактури Бр ...... с датумом .......... / транспортна исправа Бр ...... с датумом ................
(приложен)
Б. Тачност унетих података у одобрењу
1. У рубрици(има) ........... (1)
2. У комерцијалној исправи Бр. ....... с датумом ............. (приложен)
Ц.  Аутентичност и тачност приложеног алтернативног доказа.
Д. Потврда се тражи из следећих разлога
 1. Недостаје печат
 2. Недостаје потпис
 3. Печат нечитљив
 4. Непотпуни подаци у рубрици
 5 Измене унете без парафа и потврде
 6. На обрасцу се види брисање и писање преко постојећих података
 7. Непознат печат
 8. Недостаје датум употребе или одредишта
 9. Остали разлози (навести)
Место....................................., Датум.........................................
Потпис.................................

(Печат)

(1) Назначити број рубрике коју треба проверити
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IV. РЕЗУЛТАТ ПРОВЕРЕ
 А. Печат и потпис су аутентични
 Б. Образац није показан надлежном органу и
 1. Печат лажан или фалсификован
 2. Печат неправилно стављен
 3. Потпис лица које нема овлашћење надлежног органа
 Ц. Потврде имају тачне податке
 Д. Потврде немају тачне податке: оне треба да гласе:
 Е. Напомене:
 1. Печат је читљив
 2. Потпис је убачен
 3. Попуњено поље
 4. Измене су парафиране и потврђене
 5. Брисање и/или писање преко настало услед:
 6. Печат је аутентичан и прихватљив
 7. Убачен је датум
 8. Алтернативни доказ испуњава захтеве и прихватљив је
 9. Остали разлози (навести)

Место................................................ Датум.............................................
Потпис......................................

(Печат)

Напомене: 1. Потребно је поднети одвојен захтев за сваки образац за потврду
2. Информација и одговор се дају стављањем крстића у одговарајуће поље
3. Надлежни орган којем је упућен захтев треба да обезбеди приортетни третман
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Прилог 4
Обавештење о провери TЦ20
I. ПОПУЊАВА НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА МЕСТУ ОТПРЕМЕ

А. Транзитна декларација
држава)

Бр

Б. Одредишна царинарница (назив и

Примерак (…) приложен.
В. Надлежни орган на месту отпреме (назив и адреса)
држава)

Г. Означене транзитне царинарнице (назив и
1.
2.
3.
4.

Д. Ознака транспортног средства:
Ђ. Прималац робе (назив и пуна адреса)
Ж. У складу са информацијама добијеним од принципала, пошиљка је:
 1. Приказана вашој испостави |__|__|__|
 2. Испоручена примаоцу робе
|__|__|__|
Д М Г
Д М Г
 3. Испоручена ....................................................................................
|__|__|__|
(име и адреса лица или фирме)
Д М Г
З. Пријем исправе издате од ваше испоставе обављен
Д М Г

|__|__|__| исправа дата на увид.

И. Принципал није у могућности да пружи информацију о месту пошиљке.
Место и датум:

Потпис:

Печат:
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II. ПОПУЊАВА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДРЖАВЕ ОДРЕДИШТА: ЗАХТЕВ
Ради спровођења даље контроле, полазна царинарница мора да пошаље или саопшти:
• 1. Детаљан опис робе

• 2. Примерак фактуре

• 3. Примерак царинске декларације, теретнице или
товарног листа
• 5. Следећа документа или информације (навести):

• 4. Име надлежне особе за формалности на одредишној
царинарници

Место и датум:

Потпис:

Печат:

III. ПОПУЊАВА ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ
• 1. Обавештење, примерци или исправе су приложени
1 2 3 4 5
• 2. Обавештење, примерци или исправе са ознаком
     из вашег захтева су/нису доступни.
Место и датум :

Потпис:

Печат:

IV. ПОПУЊАВА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗЕМЉЕ ОДРЕДИШТА
• 1. Доказ о окончаном поступку је враћен

|__|__|__| оверен примерак
Д М А
 (а) документ је приложен као потврда
 (б) документ је враћен
• 2. Оверени примерак доказа да је поступак окончан је приложен уз ово обавештење о контроли
• 3. Трошкови наплаћени.
• 4. Контрола је обављена и доказ о окончању поступка ће бити враћен у најкраћем року.
• 5. Пошиљка је овде приказана без релевантне документације.
• 6. Документација је овде приказана без пошиљке
• 7. Ни пошиљка ни релевантна документација нису овде приказани и
 (а) није могуће добити никакву информацију о томе.
 (б) TЦ20 се шаље у актуелну Одредишну царинарницу …………………………………….. (назив и држава)
 (в) TЦ20 се шаље у последњу рутирану транзитну царинарницу, као што је наведено у пољу И. ставка Д
Место и датум :
Потпис:
Печат:

V. ПОПУЊАВА ПОСЛЕДЊЕ ОДРЕЂЕНА ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА
• 1. Обавештење о транзиту поднeто дана |__|__|__|
Д М Г
• 2. Обавештење о транзиту ми је послала стварна транзитна царинарница .....................................(назив)
у којој је он поднет
|__|__|__|
Д М Г
• 3. Обавештење о транзиту није овде поднет. TC 20 се шаље у претходну транзитну царинарницу.
Место и датум :
Потпис:
Печат:

VI. ПОПУЊАВА ПРЕТХОДНО ОДРЕЂЕНА ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА
• 1. Обавештење о транзиту је поднето дана
|__|__|__|
Д М Г
• 2. Обавештење о транзиту ми је послала стварна транзитна царинарница .....................................(назив)
у којој је он поднет
|__|__|__|
Д М Г
• 3. Обавештење о транзиту није овде поднет. ТЦ20 је послат у претходно одређену транзитну царинарницу.
Место и датум :
Потпис:
Печат:
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VII. ПОПУЊАВА ПРЕТХОДНО ОДРЕЂЕНА ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА
• 1. Обавештење о транзиту је овде поднет
|__|__|__|
Д М Г
• 2. Обавештење о транзиту ми је послала стварна транзитна царинарница .....................................(назив)
у којој је он поднет
|__|__|__|
Д М Г
• 3. Обавештење о транзиту није овде поднет. ТЦ20 је послат у претходно одређену транзитну царинарницу.
Место и датум :
Потпис:
Печат:

VIII. ПОПУЊАВА ПРЕТХОДНО ОДРЕЂЕНА ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА
• 1. Обавештење о транзиту је овде поднет
|__|__|__|
Д М Г
• 2. Обавештење о транзиту ми је послала стварна транзитна царинарница .....................................(назив)
у којој је он поднет
|__|__|__|
Д М Г
• 3. Обавештење о транзиту није овде поднет. ТЦ20 је послат у претходно одређену транзитну царинарницу.
Место и датум :
Потпис:
Печат:
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TC 20 – Обавештење о контроли – објашњења
1. Информације и одговори се дају стављањем знака X у рубрике које су за то

предвиђене.
2. Обавештење о контроли се користи за сваки транзитни поступак, без обзира да ли је
у питању поједностављени поступак или не, под којим доказ о окончаном поступку
мора бити обезбеђен од стране надлежног органа земље отпреме.
3. У рубрици I ставка А, надлежни орган који подноси захтев је у обавези да наведе
референцу транзитне декларације (ЈЦИ или транспортна документација која се
користи као декларација) за коју не постоји доказ о окончавању поступка. Један
примерак декларације мора бити приложен.
4. У рубрици I ставка Е транспортна средства морају бити означена, уколико је тај
податак неопходан на декларацији или уколико није, да ли је он познат надлежном
органу ( преко принципала).
5. У рубрици I ставка Ф, надлежни орган који подноси захтев ће означити примаоца
робе, без обзира на то да ли он има или нема овлашћење као пријављеног тамо где се
тражи такав податак на декларацији или у другим случајевима, потенцијалног
примаоца робе који би могао примити робу на основу информације којом орган
располаже.
6. У рубрици I ставка Г-3 морају бити наведени примаоци робе које је означио
принципал.
7. У рубрици II ставка 3, наведени надлежни орган је у обавези да захтева слање
транспортне документације када они нису транзитна декларација (у другом случају,
треба их навести под I-А).
8. У рубрици IV, наведени надлежни орган је у обавези да обавести надлежни орган из
земље отпреме о резултатима ових прегледа
9. У рубрици IV ставка 1, наведени надлежни орган мора означити рубрику (а) уколико
враћа оверену и печатирану копију примерка 1, пошто је примио од надлежног органа
који је упутио захтев. У осталим случајевима (копију примерка 4 или копију било ког
другог документа – месечни лист ваздушни/поморски ниво 1, на пример – којим се
доказује окончавање поступка), он мора означити рубрику (б).
Уколико ће наведени орган послати ТЦ2,0 он прво мора означити одговарајућу
рубрику под ставком 7 и унети детаље, уколико је то неопходно. У обавези је да
обавести надлежни орган земље отпреме примерком обавештења о контроли.
Свака транзитна царинарница ће наставити да обавља своје дужности на исти начин
ако не добије обавештење о транзиту.
10. За сваку транзитну декларацију ће бити употребљен посебан TC20.
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Прилог 5
Обавештење о транзиту- TC10
TC 10 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРАНЗИТУ
РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА ………………………………….................................
Планирана транзитна царинарница
ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА
(и земља)
Врста (NT, T1, T2 или T2F) и
ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА
број

За службену употребу
Датум транзита:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(потпис)

Службени печат
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Прилог 6

ТЦ 24
ТРАНЗИТ ЗАЈЕДНИЦЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
УТВРЂИВАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА НАПЛАТУ
1. Надлежни орган који упућује захтев 2. Надлежни орган којем се упућује захтев
Назив и пуна адреса:
Реф.бр:

Назив и пуна адреса:
:

Факс:
E-мејл:
3. Транзитна декларација
Бр:
Полазна царинарница:
Датум:
Покренут поступак провере
Обавештење са упитом ТЦ 20
послато

 Да
Датум:
Ознака:
 Не

4a. Захтев
 Надлежан орган земље отпреме која упућује захтев овим обавештава да је
надлежан орган којем је захтев упућен одговорно за наплату дуга у вези са
наведеним транзитним поступком. Исто се заснива на следећим чињеницама:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Приложене су следеће исправе:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Подаци о гаранту:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4b. Захтев
 Надлежни орган земље која није земља отпреме овим путем обавештава да је
32

одговорна за наплату дуга у вези са наведеним транзитним поступком. Исто се
заснива на следећим чињеницама:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Приложене су следеће исправе:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Испуњава надлежни орган који упућује захтев
Место:
Датум:
Потпис:

Печат

6a. Потврда пријема и одговор на захтев из поља 4a. (вратити назад надлежном
органу који упућује захтев)
 Надлежан орган земље која није земља отпреме којем је упућен захтев потврђује
пријем обавештења иi:
 - потврђује да је одговоран за наплату дуга у вези са наведеним транзитним
поступком.
 - обавештава да није одговорно за наплату дуга у ези са наведеним
транзитним поступком. Исто се заснива на следећим чињеницама:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................
6б. Потврда пријема и одговор на захтев у 4б. (вратити назад надлежном
органу који упућује захтев)
 Надлежни орган земље отпреме потврђује пријем обавештења и:
 - потврђује да је одговоран за наплату дуга у вези са наведеним транзитним
поступком.
 - обавештава да није одговорно за наплату дуга у вези са наведеним
транзитним поступком. Исто се заснива на следећим чињеницама:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................
Подаци о гаранту:
7. Попуњава надлежни орган којем је упућен захтев
Место:
Датум:
Потпис:

Печат
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Прилог 7
ТЦ25
ТРАНЗИТ ЗАЈЕДНИЦЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАПЛАТИ
УТВРЂИВАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДГОВОРНОГ ЗА НАПЛАТУ
u skladu s člankom 450b UPCZZ-a/члан 117. (4) Додатак I Конвенције

1. Надлежни орган који упућује захтев
Назив и пуна адреса:

2. Надлежни орган којем се упућује захтев
Назив и пуна адреса:

Реф.бр:
Факс:
E-мејл:
3. Транзитна декларација
Бр:
Полазна царинарница:
Датум:
Покренут поступак провере
Обавештење са упитом ТЦ 20
послато

 Да
Датум:
Ознака:
 Не

4. Захтев
 Надлежан орган земље отпреме која упућује захтев овим обавештава да је
надлежан орган којем је захтев упућен одговорно за наплату дуга у вези са
наведеним транзитним поступком. Исто се заснива на следећим чињеницама:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Приложене су следеће исправе:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Подаци о гаранту:
6. Попуњава надлежни орган који упућује захтев
Место:
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Датум:
Потпис:

Печат

7. Потврда пријема (вратити назад надлежном органу који упућује захтев)
Надлежни орган којем је упућен захтев потврђује пријем обавештења и:
 - потврђује да је одговоран за наплату дуга у вези са наведеним транзитним
поступком.
 - обавештава да није одговорно за наплату дуга у вези са наведеним
транзитним поступком. Исто се заснива на следећим чињеницама:
:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
8. Попуњава надлежни орган којем је упућен захтев
Место:
Датум:
Потпис:

Печат
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Прилог 8
Обавештење гаранту о незавршеном транзитном поступку
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Управа царина
Царинарница______________
Царинска испостава_______________
Број:
Датум:
Име и адреса гаранта :
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Предмет: Обавештење о незавршеном транзитном поступку
Поштовани,
У складу са одредбама члана 484. став 1. Уредбе о царински дозвољеном поступању са
робом („Сл. гласник РС“, бр. 93/2010,63/2013 и 145/2014 ), овим дописом Вас
обавештавамо да транзитни поступак, у којем сте наведени као гарант, није завршен.
Принципал у предметном транзитном поступку је:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Полазна царинска испостава:____________________________________
Број и датум декларације: ______________________________
Рок предаје робе одредишној испостави______________________
С поштовањем,
МП.

Шеф ЦИ
____________________
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Прилог 9
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Царинарница____________
Одсек за управни поступак
Број:
Датум:
Име и адреса гаранта:
______________________________________________
______________________________________________
Предмет: Обавeштење о насталом царинском дугу или дугу који може настати
Поштовани,
У складу са одредбама члана 484. став 2. Уредбе о царински дозвољеном поступању са
робом („Сл. гласник РС“ бр. 93/2010,63/2013 и 145/2014), овим дописом Вас обавештавамо
да транзитни поступак у којем сте наведени као гарант, није завршен те је настао или
може настати, царински дуг.
Принципал у предметном транзитном поступку је:_______________________
________________________________________________________________________
Број и датум декларације: ______________________________
Полазна испостава:____________________________________
Износ насталог дуга:_____________________________________________
Решење (одлука) број/ дана:______________________________________
Уколико дужник не плати утврђени дуг у прописаном року, упутићемо Вам захтев за
наплату предметног дуга са положене гарантне исправе.
С поштовањем,
МП.

Шеф Одсека
___________________

Доставити:
- принципалу,
- у предмет
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Прилог 10
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Управа царина
Царинарница____________
Одсек за управни поступак
Број:
Датум:

Име и адреса гаранта :
______________________________________________
______________________________________________
Предмет: Обавештење о
доказаном исправно завршеном транзитном
поступку или плаћеном дугу насталом у транзитном поступку
Поштовани,
У складу са одредбама члана 484. став 4. Уредбе о царински дозвољеном поступању са
робом („Сл. гласник РС“ бр. 93/2010,63/2013 и 145/2014), овим дописом Вас обавештавамо
како је за поступак транзита о којем смо Вас раније обавестили да није завршен на
прописан начин,
број и датум декларације: ______________________________
а) принципал је доказао завршетак поступка транзита на прописан начин, или1
б) је платио настали царински дуг.
С поштовањем,
МП.

Шеф Одсека
___________________

Доставити:
- у предмет

1

Непотребно прецртати
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