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ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И ДОКАЗИВАЊА ЗАВРШЕТКА ТРАНЗИТНОГ 

ПОСТУПКА 

 

Поступак провере и доказивања завршетка транзитног поступка прописан 

је одредбама чл. 413. до 415. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом 

(„Службени гласник Републике Србије", број 93/2010 - у даљем тексту: 

Уредба). 

 

1. ПОСТУПАК КОД ОТПРЕМНЕ ЦАРИНСКЕ ИСПОСТАВЕ 

 

Када отпремна царинска испостава не прими у прописаном року потврду о 

завршетку транзитног поступка, обавезна је да покрене поступак прикупљања 

доказа за утврђивање да ли је транзитни поступак исправно завршен, односно да 

ли је настао царински дуг, да утврди дужника и обрачуна и наплати настали 

царински дуг (напомињемо, овај поступак не односи се на поступак транзита робе 

уз употребу ТИР карнета). 

 

1.1. Прикупљање података од одредишне царинске испоставе 

  

Уколико отпремна царинска испостава у ИСЦС-у нема потврду да је 

поступак транзита на основу декларације за поступак транзита завршен, без 

одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана прихватања транзитне 

декларације (за робу која се превози у железничком и речном саобраћају у року 

од 15 дана), отпремна царинска испостава ће послати захтев заједно са свим 

потребним подацима одредишној царинској испостави. Захтев се може послати 

електронски путем ИСЦС-а, кроз опције 3.7., или писмено на обрасцу у прилогу 

1. овог акта. Одредишна царинска испостава је дужна, без одлагања, а најкасније 

у року од три дана од пријема захтева, да одговари да ли је предметна пошиљка 

предата одредишној царинској испостави. Док се не обезбеди електронска 

размена података, уколико је одговор позитиван, одредишна царинска испостава 

одговор ће доставити путем ИСЦС-а, а уколико је одговор негативан одредишна 

царинска испостава одговориће писменим путем. 

 Уколико у року од осам дана од дана слања захтева отпремна царинска 

испостава не прими одговор одредишне царинске испоставе, отпремна царинска 

испостава шаље други захтев, на руке управника одредишне царинарнице, на 

обрасцу у прилогу 2. овог акта. 

  

2. ПОСТУПАК КАДА ОДРЕДИШНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НЕ ПОСЕДУЈЕ 
ДОКАЗ О ЗАВРШЕТКУ ПОСТУПКА ТРАНЗИТА  

 

 2.1.     Обавештења главном обвезнику 
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У случајевима када одредишна царинска испостава обавести отпремну 

царинску испоставу да поступак транзита није завршен, односно да пошиљка није 

предата одредишној царинској испостави, отпремна царинска испостава  

обавестиће главног обвезника и затражити од њега да у року од 15 дана поднесе 

доказ да је поступак транзита правилно завршен. Обавештење се доставља на 

обрасцу из прилога 3. овог акта. 

На оправдани и образложени захтев главног обвезника, отпремна царинска 

испостава може продужити рок за достављање доказа за још 15 дана. 

 

2.2. Докази који се могу прихватити као потврда о правилном 

завршетку поступка транзита 

 

Поступак доказивања да је транзит окончан у року прописаном у 

декларацији за транзитни поступак спроводи се, у складу са одредбама члана 415. 

Уредбе, у отпремној царинској испостави подношењем: 

 - царинских или комерцијалних докумената у форми потврђеној од стране 

одредишне царинске испоставе, који садржи податке неопходне за идентификацију 

робе и из којих је видљиво да је роба била допремљена одредишној царинској 

испостави, или овлашћеном примаоцу робе (чл. 441. Уредбе);  

 - царинске исправе, издате у другој држави, у којој је роба стављена у 

царински дозвољено поступање или употребу;  

 - исправе, издате у другој држави, потврђене од стране царинских органа те 

државе на основу које се сматра да је та роба стављена у слободан промет у тој 

држави. Претходно наведене исправе могу да се замене копијама или фотокопијама 

овереним од стране органа који је издао оригинал, или од стране овлашћеног 

управног органа дотичне државе, или од стране овлашћеног органа Републике 

Србије;  

 - „Алтернативни доказ“, у складу са чланом 411. Уредбе (печатом оверен 

додатни примерак 5 ЈЦИ или копија примерка 5 ЈЦИ).  

  

2.3. Поступање када су отпремној царинској испостави достављени 

докази о завршетку транзитног поступка 

 

Главни обвезник може ради доказивања завршетка транзитног поступка 

доставити  један од доказа наведених у претходној тачки овог акта. Да би докази 

могли бити прихваћени потребно је да се из њих може утврдити истоветност 

робе и чињеница да је роба напустила царинско подручје Републике Србије. 

У случајевима када отпремна царинарнска испостава сумња у исправност 

поднетих исправа, исте се заједно са овереном копијом транзитне декларације 

прослеђују Управи царина, Одељењу за царинске истраге, ради провере 

веродостојности наведених исправа. 

Након завршених провера, уколико је потврђена веродостојност 

достављених исправа, отпремна царинска испостава у ИСЦС врши раздужење 

транзитне декларације. 
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У случају када се као резултат провере утврди да царинске исправе нису 

веродостојне, отпремна царинска испостава даје предлог за покретање прекршајног 

поступка и покреће поступак наплате царинског дуга код Одсека за царинско 

управни поступак. 

 

2.4. Поступање када отпремној царинској испостави нису достављени 

докази о завршетку транзитног поступка 

 

У случају када главни обвезник, у року наведеном у обавештењу отпремне 

царинске испоставе, не достави доказе о завршетку транзитног поступка, сматраће 

се да транзитни поступак није окончан, а декларација за поступак транзита 

нераздужена. У том случају отпремна царинска испостава даје предлог за 

покретање прекшајног поступка и покреће поступак наплате царинског дуга код 

Одсека за царинско управни поступак. 

С тим у вези, а у складу са чланом 484. Уредбе, Одсек за царинско управни 

поступак обавестиће Управу царина, Одељање за наплату буџетских прихода, које 

ће најкасније у року од девет месеци од датума који је био одређен за предају робе 

одредишној царинарници, писмено обавестити даваоца обезбеђења да транзитни 

поступак није завршен на обрасцу у прилогу 4. овог акта. Напред наведено 

обавештење даваоцу обезбеђења о настанку царинског дуга није потребно слати у 

случајевима у складу са чланом 121. став 4. Царинског закона којим је прописано 

да је главни обвезник ослобођен полагања обезбеђења, и у складу са одредбама 

члана 122. Царинског закона којим су прописани случајеви у којима се не полаже 

обезбеђење. 

 

3. НАСТАНАК ЦАРИНСКОГ ДУГА 

 

У поступку транзита царински дуг може настати изузимањем робе испод 

царинског надзора, прописане одредбама члана 239. Царинског закона („Службени 

гласник Републике Србије“, број: 18/10), или због неиспуњавања обавеза или 

услова за стављање робе у одговарајући царински поступак прописаних одредбама 

члана 240. Царинског закона. 

Незаконито изузимање подразумева све случајеве у којима царински орган 

више није у могућности да примењује царинске прописе на робу која је стављена у 

поступак транзита. Случајеви под којима се подразумева незаконито изузимање 

робе испод царинског надзора у поступку транзита су пре свега неподношење робе 

одредишној царинској испостави или овлашћеном примаоцу, укључујући и 

случајеве: 

- Када је сва роба или део робе украден или нестао у току превоза, 

- Када доказ о предаји робе одредишној царинској испостави није 

веродостојан, 

- Када је друга роба замењена за сву или део пријављене робе у транзитној 

декларацији. 

 

3.1. Утврђивање дужника 
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Царински дужник може бити било која особа наведена у одредбама чл. 239. 

и 240. Царинског закона. Која од наведених особа је царински дужник зависи од 

начина настанка дуга. 

У случајевима изузимања робе испод царинског надзора дужник је лице које 

је: 

- Изузело робу испод царинског надзора, 

- Учествовало у изузимању робе испод царинског надзора иако је знало 

или је могло да зна да је роба изузета испод царинског надзора, 

- Стекло или задржало робу изузету испод царинског надзора, ако је у 

тренутку стицања односно пријема робе знало или је могло да зна да се 

ради о таквој роби, 

- Било дужно да се придржава обавеза које произилазе из царинског 

поступка у који је роба стављена. 

У случају када је царински дуг настао неиспуњавањем обавеза или услова за 

стављање робе у транзитни поступак дужник је главни обвезник из рубрике 50. 

транзитне декларације као лице које је дужно да испуни обавезе и услове приликом 

стављања робе у поступак транзита. При одлучивању треба имати у виду да и друга 

лица могу бити дужна да испуне обавезе и услове приликом стављања робе у 

поступак транзита, а то су пре свега возар и прималац робе.  

У складу са одредбама члана 484. став 2. Уредбе када поступак транзита 

није завршен на прописан начин, Управа царина, Одељење за наплату буџетских 

прихода, у року од три године писмено обавештава даваоца обезбеђења, на 

обрасцу у прилогу 5 овог акта, да је настао или може настати дуг за који је 

одговоран у вези са одобреним поступком транзита.  

Настали дуг Одсек за царинско управни поступак отпремне царинарнице 

обрачунава на основу података о роби из декларације за транзитни поступак и 

приложених докумената. 

Одсек за царинско управни поступак шаље отпремној царинској испостави 

Решење, а Управа царина, Одељења за наплату буџетских прихода дужно је да 

обавести даваоца обезбеђења да је плаћен царински дуг на обрасцу у прилогу 6 

овог акта.  

Отпремна царинска испостава након пријема Решења од Одсека за царинско 

управни поступак, врши раздужење транзитног поступка у ИСЦС-у. 

 

Наведено објашњење примењује се од 01.01.2012. године. 

 

  

Акт Управе царина број: 148-03-030-13-34/12/2011 од 15.12.2011. године 


