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ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈE У ПОСТУПКУ 

ТРАНЗИТА 

 

 Са отпремном царинарницом, за подношење царинске декларације за Национални 

или Заједнички транзитни поступак или ТИР Карнет на принципима НЦТС, и 

 

 Са одредишном царинарницом, за завршетак Националног или Заједничког 

транзитног поступка или завршетак транзитног поступка са ТИР Карнетом од 

стране овлашћеног примаоца робе на принципима НЦТС, и 

 

 Са гарантном царинарницом, за евидентирање и праћење гаранције у 

Националном или Заједничком транзитном поступку, на принципима НЦТС 

 

А)   Основни подаци о подносиоцу захтева  

 

 

Привредни субјекат („Подносилац захтева“) 

 

 

Назив привредног субјекта - подносиоца захтева 

 

 

ПИБ Подносиоца захтева                                           

  

  

 

Седиште – адреса: 

 

Пуна адреса Подносиоца захтева 

 

 

Kонтакт подаци заступника подносиоца захтева (лице одговорно за питања у вези са 

царинским  процедурама): 

   

Име и презиме     е-маил                                                        

телефон 

 

 

Контакт подаци заступника подносиоца захтева (лице одговорно за ИТ питања): 

   

Име и презиме     е-маил                                                        

телефон 

 

Име и презиме заступника подносиоца захтева 
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Б)   Захтев  

 

 

Подносим захтев за одобрење електронске комуникације са организационим 

јединицама Управе царина Републике Србије укључене у транзитни поступак: 

 

 За подношење царинске декларације за Национални или Заједнички транзитни 

поступак или за ТИР карнет на принципима НЦТС у складу са  

o Члановима 6. – 8. и 393б. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом
1)

, и  

o Чланом 6. и прилозима 9. и 10. Правилника
2)

, и/или  

o Члановима 4. и 21. Прилога I CT Конвенције о заједничком транзиту
3)

, и  

o НЦТС Техничким спецификацијама које користи Управа царина РС и које су 

објављене на wеб страници http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx , 

 

 За подношење захтева за завршетак Националног или Заједничког транзитног 

поступка или транзитног поступка са ТИР Карнетом од стране овлашћеног 

примаоца робе, на принципима НЦТС у складу са  

o Чл. 6. – 8. и 441. – 445. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом 
1)

, и/или  

o Члановима 4. и 64. – 66. Прилога I CT Конвенције о заједничком транзиту
 3)

, и  

o НЦТС Техничким спецификацијама које користи Управа царина РС и које су 

објављене на wеб страници http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx , 

 

 Са гарантном царинарницом, за евидентирање гаранције у Националном или 

Заједничком транзитном поступку на принципима НЦТС у складу са 

o Члановима 6. – 8. и 424. став 2. тачка 1. и 430. став 9. Уредбе о царински дозвољеном 

поступању са робом 
1)

, и/или  

o Члановима 4. и 45 /2/а) и 52/4 Прилога I CT Конвенције о заједничком транзиту
)
, и  

o НЦТС Техничким спецификацијама које користи Управа царина РС и које су 

објављене на wеб страници http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx . 

 

За подношење царинских декларација у Националном или Заједничком транзитном 

поступку електронским путем, користим следеће параметре електронске комуникације 

наведене у Обавештењу .  

  без заступања  

ПИБ 

подносиоца 

захтева 

Назив и адреса Регистрациони број 

Обавештења о параметрима 

е-комуникације 

   

  

  са заступником,  у моје име и за мој рачун:  

ПИБ заступника 

подносиоца 

захтева 

Назив и адреса Регистрациони број  

Обавештења о параметрима 

е-комуникације  

   

                                                
1) Уредба о царински дозвољеном поступању с робом ( “Сл. гласник РС“,број 93/2010,63/2013) 
2)

   Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском 
поступку („ Сл. гласник РС“ бр.29/2010,84/2010...79/2014) 

3)
 EC/EFTA Уредба Конвенција о заједничком транзитном поступку од 20.маја 1987, O.J. L 226, 18.8.1987 (“CT 

Konvencija”) 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/convention_en.pdf)  

http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Stranica/NCTS.aspx
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/convention_en.pdf
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(Напомена: прецртајте празна поља) 

 

Сагласан сам да се електронски достављају текст одобрења, као и све његове измене и 

допуне и остала обавештења у вези са електронском комуникацијом, а које се односе на 

претходно наведена питања. 

 

Ц)   Нови параметри за е-комуникацију
2)

  

 

 

Ц.1)  Списак овлашћених особа за аутентификацију електронских порука. 

 

 

Овим потврђујем да ћу заменити руком писани потпис одговорног лица електронским 

потписом кодираним компјутерском обрадом података, а коју одређују царински органи у 

складу са чланом 7. Уредбе и/или Чланом 24 Прилога I CT Конвенције о заједничком 

транзиту. Када се ради о коду/кодовима за проверу аутентичности поднете царинске 

декларације за транзитни поступак, користићу следећи/е е-потпис(е) засноване на 

квалификованим електронским сертификатима издатим од стране овлашћеног 

сертификационог тела под следећим серијским бројевима и особама са следећим ЈМБГ 

бројем који је наведен у квалификованом електронском сертификату. 

Име и презиме 

носиоца одобрења 

ЈМБГ 

 носиоца одобрења 

Серијски број 

квалификованог 

електронског 

сертификата 

Овлашћено 

сертификационо тело  

    

    

    

    

    

    

(Напомена: прецртати празна поља) 

 

 

Ц.2) Почетна техничка шифра за polling password листама нових порука од стране ECC GW 

 

 

У складу са дизајном Electronic Customs Clearance Gateway (ECC GW) постављам следећу 

почетну шифру Polling password. Њу могу накнадно променити, без ограничења од стране 

особа које су овлашћене за електронско управљање на начин одређен у делу Ц.3:  

Polling password 

 

(Напомена: password треба да садржи мах. 16 карактера) 

 

 

                                                
2)

 користи се приликом прве регистрације параметер за е-комуникацију још нерегистрованог подносиоца захтева  
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Ц.3)  Списак  овлашћених особа за електронско администрирање овлашћених особа из дела 

Ц.1 и Polling password  из дела Ц.2 

 

 

У погледу  електронског администрирање овлашћених особа и Polling password из дела Ц.1 и 

Ц.2 користићу следеће квалификоване електронске сертификате издате од надлежног органа 

под следећим серијским бројем а који су вези са наведеним ЈМБГ. 

Име и презиме 

носиоца одобрења 

ЈМБГ 

 носиоца одобрења 

 

Серијски број 

квалификованог 

електронског 

сертификата 

Овлашћено 

сертификационо тело  

    

    

    

    

    

    

(Напомена: прецртати празна поља) 

 

Д)   Прилози уз захтев 

 

Уз овај захтев прилажем  следеће: 

1. Оверену копију извода из Агенције за привредне регистре подносиоца захтева (не 

старије од 3 месеца од датума подношења овог захтева) 

2. Копију Уговора о издавању и коришћењу квалификованог електронског сертификата 

издатог од сертификационог тела 

 

 

 

 

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

                                                                  Потпис овлашћеног заступника подносиоца  захтева 

 

 


