
На основу чл. 10. и 20, члана 21. став 3, члана 22. став 5, члана 28, члана 30. став 

6,  члана 35. став 2, члана 37. став 3, члана 57, члана 58. став 4, члана 59. став 6, члана 

91. став 3, члана 101. ст. 1, 4. и 7, члана 107. став 3, члана 110. став 5, члана 114. став 2, 

члана 115. став 2, члана 121. став 6, члана 124. став 1, члана 126, члана 128. став 3, 

члана 138. став 4, члана 143. став 2. алинеја 4, члана 144. став 4, члана 145. став 2. 

тачка 3), члана 146. став 4, члана 148, члана 150. став 1. тачка 1) алинеја прва, члана 

156. став 2, члана 158, члана 160. став 1. тачка 5), члана 168, члана 169. став 2, члана 

173. став 2, члана 174. став 2, члана 175. став 2, члана 180. став 2, члана 188. ст. 3. и 5, 

члана 201. став 3, члана 203. став 3, члана 208. став 4, члана 209. ст. 3. и 5, члана 210. 

став 2, члана 217. став 1. тачка 6), члана 219, члана 221. став 4. тачка 2), члана 222, 

члана 225. став 6, члана 227. став 2, члана 229. став 2, члана 236, члана 251. став 4, 

члана 255. став 5, члана 259. став 7,  члана 260. став 3, члана 268. став 2, члана 276. став 

1, члана 277, члана 287, члана 288. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, 

бр. 18/10, 111/12 и 29/15) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07,  65/08, 16/11, 68/12 – УС, 

72/12, 7/14- УС и 44/14), 

 

 

Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О  ЦАРИНСКИ 

ДОЗВОЉЕНОМ ПОСТУПАЊУ С РОБОМ 

 

 

Члан 1. 

 

У Уредби о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС”, 

број 93/10, 63/13, 145/14 и 95/15 - у даљем тексту: Уредба), у члану 25. тачка 4), 

наслову изнад члана 38, члану 38. ст. 3. и 5, члану 40. став 2. тачка 2) и став 3, реч: 

„одузимање” у одређеном падежу, замењује се речју: „укидање”, у одговарајућем  

падежу.  

 

 

Члан 2. 

 

У члану 30. став 2. после тачке 1) додаје се нова тачка 2), која гласи: 

 

„2) статус регулисаног агента, одобрен у складу са прописима којима се уређују 

ваздушни саобраћај и обезбеђивање у ваздухопловству, или” 

 

Досадашња тачка 2) постаје тачка 3). 

 

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

 

„Ако је авио-превозиоцу одобрен статус регулисаног агента, смaтрa сe дa су 

услови из стaвa 1. овог члана испуњeни у погледу оних пoслoвних прoстoриjа и 

активности зa кoje му je одобрен стaтус регулисаног aгeнтa, ако су услови за 

одобравање статуса регулисаног агента  једнаки условима из става 1. овог члана или 

одговарају тим условима. 

Aкo је пoднoсилац зaхтeвa основан у Републици Србији и одобрен му је статус 

регулисаног aгeнта или познатог пошиљаоца, у складу са прописима којима се уређују 



 

 

ваздушни саобраћај и обезбеђивање у ваздухопловству, смaтрa сe дa су услови из стaвa 

1. овог члана испуњeни у погледу оних пoслoвних прoстoриjа и активности зa кoje му 

je одобрен стaтус регулисаног aгeнтa или познатог пошиљаоца, ако су услови за 

одобравање статуса регулисаног агента или познатог пошиљаоца једнаки условима из 

става 1. овог члана или одговарају тим условима.”  

 

Досадашњи став 4. постаје став 6. 

 

 

Члан 3. 

 

У члану 34. став 6. реч: „судски” замењује се речју: „одговарајући”.    

 

 

Члан 4. 

 

У члану 36. ст. 3. и 4. и члану 38. ст. 1. и 4. реч: „одузима” замењује се речју: 

„укида”.    

 

 

Члан 5. 

 

У члану 38. став 2. и члану 39. став 2. реч: „одузме” замењује се речју: „укине”.     

 

У члану 38. став 3. реч: „одузет” замењује се речју: „укинут”. 

 

 

Члан 6. 

 

После члана 111.  додаје се члан 111а, који гласи: 

 

„111а 

 

Царинска вредност одређене кварљиве робе увезене ради консигнационе 

продаје може се непосредно утврдити у складу с чланом 43. став 1. Царинског закона. 

За те потребе, јединичне цене се односе на 100 кг нето тежине за сваку категорију робе.  

 

Јединична цена може се користити за утврђивање царинске врeдности увезене 

робе за период од 14 дана, при чему сваки период почиње у петак. 

 

Референтни период за утврђивање јединичних цена је претходни период од 14 

дана, који се завршава у четвртак који претходи недељи током које се утврђују нове 

јединичне цене. 

 

Ради примене става 1. овог члана могу се утврдити стандардни износи за 

трошкове из члана 43. став 1. тачка 2) Царинског закона. 

 

Листа кварљиве робе увезене ради консигнационе продаје наведена је у 

Прилогу 47.” 

 

 

 



 

 

Члан 7. 

 

У члану 202.  после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе: 

 

„За употребу поједностављене декларације или поступка декларисања на основу 

књиговодствених исправа, царинском органу се мора поднети декларација или 

обавештење коришћењем система електронске обраде података. 

 

У случајевима када није успостављен информациони систем царинског органа 

или привредног субјекта за подношење или примање поједностављене декларације или 

обавештења у вези са поступком декларисања на основу књиговодствених исправа 

коришћењем система електронске обраде података, царински органи могу прихватити 

подношење поједностављене декларације или обавештења на други прописани начин 

под условом да се обави  ефикасна анализа ризика.” 

 

 

Члан 8. 

 

У члану 218. став. 1.  тачка 1) реч: „подлеже” замењује се речима: „је у”. 

 

Тачка 3) мења се и гласи:  

 

„ 3) о роби која је након што је допремљена царинарници у складу са чланом 65. 

Царинског закона, смештена у просторије или места из става 1. овог члана у складу са 

поступком транзита, различитим од оног наведеног у тачки 1) овог става,”. 

 

 

Члан 9. 

 

           У члану 219. став. 2. речи: „поједностављени поступак декларисања” замењују 

се речима:  „декларисање на основу књиговодствених исправа”. 

 

 

Члан 10. 

 

           У члану 264. став 3. тачка 1), члану 282. став 1. тачка 8), члану 299. став 2, члану 

300. став 1. тачка 1), члану 305. и члану 307. став 1. реч: „истоврсна” у одређеном 

падежу, замењује се речју: „еквивалентна”, у одговарајућем  падежу. 

 

 

Члан 11. 

 

У члану 289. став. 2. речи: „власник складишта” замењује се речима:  „држалац 

складишта”. 

 

У ставу 2. тачка 1) реч: „извештаја” замењује се речју:  „исправа”. 

 

Члан 12. 

 

У делу другом, у називу главе IV речи: „поступак транзита” замењује се речима:  

„национални транзит”.  

 



 

 

Члан 13. 

 

У члану 394. став 1. после уводне реченице додаје се нова реченица која гласи:  

 

„За потребе тог обрачуна, са домаћом робом која се превози у складу са 

Конвенцијом о заједничком транзитном поступку, поступа се као са страном робом.ˮ 

 

У ставу 3. реч: „обезбеђење” замењује се речју: „обезбеђења”. 

 

 

Члан 14. 

 

У члану 396. став 7. речи: „царински орган” замењују се речима:  „царинском 

органу”. 

 

 

Члан 15. 

 

У члану 397. став 4. реч: „отказивање” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„опозив”, у одговарајућем падежу. 

                   

 

Члан 16. 

 

У члану 430. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи:  

 

„Са домаћом робом која се превози у складу са Конвенцијом о заједничком 

транзитном поступку, поступа се као са страном робом.”  

 

Досадашњи ст. 6. - 9. постају ст. 7. - 10. 

 

 

Члан 17. 

 

После члана 484. додаје се члан 484а, који гласи: 

 

„484а 

 

Одредбе чл. 387. - 484. ове Уредбе примењују се на спољни и унутрашњи 

транзит осим ако је прописано другачије.” 

 

 

 

Члан 18. 

У члану 550. став. 1. речи: „одложеног плаћања царине” замењују се речју:  

„одлагања”.         

 

 

Члан 19. 

 

Члан 658. брише се. 

 



 

 

Члан 20. 

 

 

Прилог 28, Прилог 29, Прилог 30, Прилог 33, Прилог 34, Прилог 35, Прилог 36 

и Прилог 37 који су одштампани уз Уредбу и чине њен саставни део, замењују се 

Прилогом 28, Прилогом 29, Прилогом 30, Прилогом 33, Прилогом 34, Прилогом 35, 

Прилогом 36 и Прилогом 37 који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни 

део: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Прилог 28. 

 
ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК/ НАЦИОНАЛНИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК  

ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

I. Обавезе гаранта: 

      

1.  Доле потписани
(1)

_________________________________________________________________ 

 

са пребивалиштем у
(2)

 _____________________________________________________________ 

 

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у царинском органу обезбеђења 

________________________________________________________________________________ 

 

до максималног износа од _________________________________________________________ 

 

за Европску унију (Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину 

Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, Ирску, Републику Грчку, 

Краљевину Шпанију, Републику Француску, Републику Хрватску, Републику Италију, 

Републику Кипар, Републику Летонију, Републику Литванију, Велико Војводство 

Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, Краљевину Холандију, Републику Аустрију, 

Републику Пољску, Републику Португалију, Румунију, Републику Словенију, Словачку 

Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску, Уједињено Краљевство Велике 

Британије и Северне Ирске),  

 

и Републику Исланд, Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, 

Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, Кнежевину Андору и Републику Сан 

Марино
(3)

 за сваки износ главнице, трошкова и непредвиђених издатака, али не и за новчане 

казне, за које принципал
(4)

____________________________________________ 
 
 

   

   

   

   

   

   

   јесте или може да постане одговоран горе наведеним земљама за дуг у виду дажбина и 

других накнада које се примењују на робу која је стављена у национални транзитни поступак 

или заједнички транзитни поступак, од полазне царинарнице ___________________________  

до одредишне царинарнице ________________________________________________________ 

  

   Опис робе:  

     

________________________________________________________________________________ 

      

2.  Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани захтев 

надлежних органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених износа 

дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим ако он или она или било које друго 

заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже надлежним органима, да је радња на 

прописан начин окончана. 

 

   Надлежни органи, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као 

оправдан, могу да продуже, преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за 

плаћање, рок у ком он или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови 

настали одобравањем тог додатног рока, нарочито камате, морају се обрачунати тако да 

износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или 

финансијском тржишту у предметној земљи. 



 

 

 

3.  Ова обавеза важи од дана када је прихвати царински орган обезбеђења. Доле потписани 

остаје одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току заједничког транзитног 

поступка или транзитног поступка Заједнице, који је обухваћен овом обавезом и који је 

започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања гаранције, чак и ако је 

захтев за наплату поднет после тог датума. 

4.За потребе ове обавезе, потписник наводи своју адресу за доставу
(5)

 свакој од осталих 

земаља наведених у одељку 1 као: 

Земља Презиме и име или име фирме и пуна адреса 

  

  

  

  
 

    

Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 

обавештења, и све формалности и поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени 

у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање. 

 

   Доле потписани признаје надлежност правосудних органа у местима где је њена/његова 

(службена) адреса за достављање. 

 

   Доле потписани се обавезује да неће променити адресу коју је навео или, ако мора да 

промени ту адресу, да ће о томе унапред обавестити царински орган обезбеђења. 

   

У ___________________________________, дана ______________________________________ 

____________________________________________________ 

(Потпис)
(6)

 

II. Прихватање од стране царинског органа обезбеђења  

Царински орган обезбеђења 

__________________________________________________________________________________ 

Обавеза гаранта је прихваћена дана ___________________________________________________ 

за покривање националног транзитног поступка или заједничког транзитног поступка по 

транзитној декларацији бр. ___________ од __________
(7)

 

                                                              _________________________ 

   (Печат и потпис) 

______________________________  
(1) Презиме и име или назив фирме 
(2) Пуна адреса 
(3) Прецртати име уговорних страна или држава (Андора или Сан Марино) чија територија се не прелази.  
(4) Презиме и име или назив фирме и адреса принципала  
(5) Ако, по закону земље, нема одредби о адреси за доставу, гарант  у тој земљи именује заступника овлашћеног за 

примање саопштења насловљених на њега тако да се потврда из става два и потврда о преузимању обавезе из става 

4. тачке 4. састављају на начин дат у тим ставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за доставу гаранта 

или адресе његових представника надлежни су за спорове везане уз ову гаранцију 

(6) Лице које потписује документ мора, пре свог потписа, уписати следећу напомену: „Гаранција у износу од _____”, 

износ навести словима. 
(7) Попуњава полазна царинарница. 



 

 

Прилог 29. 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК/ НАЦИОНАЛНИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК  

ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У ОБЛИКУ КУПОНА 

 

I. Обавезе гаранта: 

      

1.  Доле потписани
(1)

_________________________________________________________________ 

 

са пребивалиштем у
(2)

_____________________________________________________________ 

 

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у царинском органу обезбеђења 

________________________________________________________________________________ 

 

за Европску унију (Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину 

Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, Ирску, Републику Грчку, 

Краљевину Шпанију, Републику Француску, Републику Хрватску, Републику Италију, 

Републику Кипар, Републику Летонију, Републику Литванију, Велико Војводство 

Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, Краљевину Холандију, Републику Аустрију, 

Републику Пољску, Републику Португалију, Румунију, Републику Словенију, Словачку 

Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску, Уједињено Краљевство Велике 

Британије и Северне Ирске),  

 

и Републику Исланд, Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, 

Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, Кнежевину Андору и Републику Сан 

Марино
(3)

  

 

за сваки износ главнице, трошкова и непредвиђених издатака, али не и за новчане казне, за 

које принципал јесте или може да постане одговоран горе наведеним земљама за дуг у виду 

дажбина и других накнада које се примењују на робу која је стављена у национални 

транзитни поступак или заједнички транзитни поступак, а у погледу које се доле потписани 

обавезао да ће издати купоне појединачне гаранције до максималног износа од 7 000 евра по 

купону. 
 
 

   

   

   

   

   

   

      

2.  Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање на први писани захтев надлежних 

органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 

дана од дана подношења захтева, до 7 000 евра по купону појединачног обезбеђења, осим ако 

он или она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже 

надлежним органима, да је радња на прописан начин окончана. 

 

На захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, надлежни 

органи могу продужити преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за 

плаћање, рок у ком он или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови 

настали одобравањем тог додатног рока, нарочито камате, морају се обрачунати тако да 

износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или 

финансијском тржишту у предметној земљи. 

 

 

3.  Ова обавеза важи од дана када је прихвати царински орган обезбеђења. Доле потписани 

остаје одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току заједничког транзитног 

поступка или транзитног поступка Заједнице, који је обухваћен овом обавезом и који је 



 

 

започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања гаранције, чак и ако је 

захтев за наплату поднет после тог датума. 

4.За потребе ове обавезе, потписник наводи своју адресу за доставу
(4)

 свакој од осталих 

земаља наведених у одељку 1 као: 

Земља Презиме и име или име фирме и пуна 

адреса 

  

  

  

  
 

    

Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 

обавештења, и све формалности и поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени 

у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање. 

 

   Доле потписани признаје надлежност правосудних органа у местима где је њена/његова 

(службена) адреса за достављање. 

 

   Доле потписани се обавезује да неће променити адресу коју је навео или, ако мора да 

промени ту адресу, да ће о томе унапред обавестити царински орган обезбеђења. 

   

У ___________________________________, дана ______________________________________ 

____________________________________________________ 

(Потпис)
(5)

 

II. Прихватање од стране царинског органа обезбеђења  

Царински орган обезбеђења 

__________________________________________________________________________________ 

Обавеза гаранта је прихваћена дана ___________________________________________________  

                                                              _________________________ 

   (Печат и потпис) 

______________________________  
(1) Презиме и име или назив фирме 
(2) Пуна адреса 
(3) Само у транзитним операцијама у Заједници.  
(4) Ако, по закону земље, нема одредби о адреси за доставу, гарант  у тој земљи именује заступника овлашћеног за 

примање саопштења насловљених на њега тако да се потврда из става два и потврда о преузимању обавезе из става 

4. тачке 4. састављају на начин дат у тим ставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за доставу гаранта 

или адресе његових представника надлежни су за спорове везане уз ову гаранцију 
(5) Лице које потписује документ мора, пре свог потписа, својеручно написати: „Обезбеђење”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 30. 

 

КУПОН ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
(Предња страна) 

  

ТC 32 - КУПОН ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА А 000 000 

Издат од__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                         (име/назив и адреса лица или фирме) 

 

(Обавезивање гаранта прихваћено дана__________________________________________________________ 

 

од стране царинског органа обезбеђења _________________________________________________________) 

 

 

Овај купон, издат дана ___________ покрива износ до 7 000 евра за национални транзитни поступак / 

заједнички транзитни поступак који започиње најкасније_____________________________________           

и за који је принципал ________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                            (име/назив и адреса лица или фирме) 

 

 

   

 

_____________________________ 

        (Потпис принципала) (1) 

 

  

___________________________________ 

(Потпис и печат гаранта) 

 

  

 

_____________________ 
(1) Потпис није обавезан 

 

 (полеђина) 

   

Попуњава полазна  царинарница 

Поступак транзита који се обавља под документима Т1,Т2,Т2F (1) 

евидентиран дана ______________________ под бројем ____________________________________________ 

у царинарници у _____________________________________________________________________________ 

   

 

   

   ___________________________    ____________________________ 

(печат)    (потпис) 

   

    ___________________ 
     (1) Прецртати непотребно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 33. 

 

Привремена забрана коришћења заједничког обезбеђења на умањен износ 

или заједничког обезбеђења 
 

1.  Ситуације када може привремено да се забрани коришћење заједничког 

обезбеђења на умањен износ или заједничког обезбеђења 

 

1.1.  Привремена забрана коришћења заједничког обезбеђења на умањен износ 

 

представља ситуација у којој је утврђено, у великом броју случајева у које је 

укључено више принципала и у којима је угрожено несметано одвијање поступка 

да, ово обезбеђење није више довољно да осигура плаћање, у прописаном року, 

царинског дуга који настаје када се било која прописана осетљива роба, 

неовлашћено изузме из транзитног поступка . 

 

1.2.   Привремена забрана коришћења заједничког обезбеђења 

 

представља ситуацију у којој је утврђено, у великом броју случајева у које је 

укључено више принципала и у којима је угрожено несметано одвијање поступка 

да, ово обезбеђење није више довољно да осигура плаћање, у прописаном року, 

царинског дуга који настаје када се било која  прописана осетљива роба 

неовлашћено изузме из поступка транзита. У вези с овим, потребно је узети у 

обзир количину робе неовлашћено изузете из поступка транзита и околности под 

којима је изузета, нарочито ако оне настају као последица међународно 

организованих криминалних активности. 

 

2.     Дејство одлуке 

 

2.1.  Дејство одлуке, којом се привремено забрањује коришћење заједничког 

обезбеђења на умањени износ или заједничког обезбеђења, ограничава се на 

период од 12 месеци осим ако Управа царина не одлучи да тај период продужи 

или да поништи одлуку у складу са прописима. 

 

2.2.  Следеће мере ће се применити на транзитне радње које се односе на робу 

обухваћену одлуком о забрани коришћења заједничког обезбеђења: 

 

-  преко свих примерака транзитне декларације дијагонално се ставља следећа 

забелешка, величине најмање 100 x 10 мм и штампана у црвеној боји: 

„ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”. 
 

 

- одредишна царинарница враћа примерак 5 транзитне декларације која садржи 

забелешку из претходне алинеје најкасније следећег радног дана након 

показивања пошиљке и потребних примерака декларације у тој царинарници. 

Када се таква пошиљка испоручује овлашћеном примаоцу у смислу члана 441. 

ове уредбе, он примерак 5 прослеђује својој локалној одредишној царинарници 

најкасније следећег радног дана од дана када је примио пошиљку. 

 

3.  Мере за ублажавање финансијских последица забране коришћења заједничког 

обезбеђења  

 



 

 

Када је коришћење заједничког обезбеђења привремено забрањено за прописанo 

осетљиву  робу, носиоци заједничког обезбеђења могу на основу  захтева, да 

користе појединачно обезбеђење. Међутим, примењују се следећи посебни 

услови: 

 

-  појединачно обезбеђење се сачињава на обрасцу посебног гарантног документа 

и садржи позивање на овај прилог и обухвата само робу наведену у одлуци, 

 

-  осим када се гарантни подаци размењују између царинског органа обезбеђења и 

полазне царинарнице помоћу информационе технологије и компјутерских 

мрежа, то појединачно обезбеђење се може користити само у полазној 

царинарници која је наведена у гарантном документу, 

 

-  може да се користи да би се обухватило неколико истовремених или узастопних 

радњи, под условом да укупан износ укључен у постојеће радње у погледу којих 

поступак још није раздужен не прелази износ појединачног обезбеђења, 

 

- сваки пут када се поступак раздужи у погледу транзитне радње покривене овим 

појединачним обезбеђењем, износ који одговара тој радњи ослобађа се и може 

поновно да се употреби за покривање друге радње до максималног износа 

обезбеђења. 

 

4.  Одступање од одлуке којом се привремено забрањује заједничко обезбеђење на 

умањен износ или заједничко обезбеђење 

 

4.1.  Принципалима може, на њихов захтев, да се одобри да користе заједничко 

обезбеђење на умањен износ односно заједничко обезбеђење за спровођење 

поступка транзита за робу на коју се примењује одлука којом се привремено 

забрањује такво коришћење ако могу да докажу да никакав царински дуг није 

настао у погледу предметне робе у току транзитних радњи, које су они предузели 

у периоду од две године пре доношења одлуке или, ако су се царински дугови 

појавили у том периоду, ако могу доказати да су их дужник односно дужници или 

јемац (гарант) у целости платили у прописаном року. 

 

Да би добио одобрење за коришћење привремено забрањеног заједничког 

обезбеђења, принципал мора да испуни и услове утврђене у члану 432. став 2. 

тачка 2) ове уредбе. 

 

4.2.  Чл. 425. - 429. ове уредбе примењују се мутатис мутандис на захтеве и одобрења 

за одступања из тачке 4.1 овог прилога. 

 

4.3. Када царински органи одобре одступање, оверавају рубрику 8 уверења о 

заједничком обезбеђењу стављањем следеће забелешке: „НЕОГРАНИЧЕНА 

УПОТРЕБА” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 34. 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК/ НАЦИОНАЛНИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК 

 

 

ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

I. Обавезе гаранта: 

1. Доле потписани
(1)

______________________________________________________________ 

са пребивалиштем у
(2)

 ______________________________________________________________ 

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у царинском органу обезбеђења 

__________________________________________________________________________________ 

до максималног износа од ___________________________________________________________ 

који је 100/50/30%
(3) 

референтног износа, за Европску унију  

(Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину Данску, Савезну 

Републику Немачку, Републику Естонију, Ирску, Републику Грчку, Краљевину Шпанију, 

Републику Француску, Републику Хрватску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику 

Летонију,  Републику Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику 

Малту, Краљевину Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Републику 

Португалију, Румунију, Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, 

Краљевину Шведску, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске) 

и Републику Исланд, Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, 

Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, Кнежевину Андору и Републику Сан Марино 
(4)

, за сваки износ главнице, трошкова и непредвиђених издатака, али не и за новчане казне, за 

које принципал
(5) 

_______________________, јесте или може да постане одговоран горе 

наведеним земљама за дуг у виду дажбина и других накнада које се примењују на робу која је 

стављена у национални транзитни поступак или заједнички транзитни поступак. 

2.  Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа до горе наведеног 

максималног износа, на први писани захтев надлежних органа земаља из тачке 1, а без 

могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, 

осим ако он или она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже 

надлежним органима, да је радња на прописан начин окончана. 

 

Надлежни органи, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као 

оправдан, могу да продуже, преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за 

плаћање, рок у ком он или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови 

настали одобравањем тог додатног рока, нарочито камате, морају се обрачунати тако да 

износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или 

финансијском тржишту у предметној земљи. 

 

Овај износ се не може умањити за било који износ који је већ плаћен под условима овог 

обавезивања, осим ако се од доле потписаног затражи да плати дуг који се појави у току 

националног транзитног поступка или заједничког транзитног поступка који је започет пре 

пријема претходног захтева или у року од 30 дана после тога.      

 

   

3.  Ова обавеза важи од дана када је прихвати царински орган обезбеђења. Доле потписани 



 

 

остаје одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току националног транзитног 

поступка или заједничког транзитног поступка, који је обухваћен овом обавезом и који је 

започео пре ступања на снагу било каквог опозива или укидања обезбеђења, чак и ако је 

захтев за наплату поднет после тог датума. 

4.За потребе ове обавезе, потписник наводи своју адресу за доставу
(6)

 у свакој од осталих 

земаља наведених у одељку 1 као: 

 

Земља Презиме и име или име фирме и пуна 

адреса 

  

  

  

  
 

 

Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 

обавештења, и све формалности и поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени 

у писаном облику на његову (службену) адресу за достављање. 

 

Доле потписани признаје надлежност правосудних органа у местима где је њена/његова 

службена адреса за достављање. 

 

Доле потписани се обавезује да неће мењати адресу коју је навео или, ако мора да промени ту 

адресу, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу. 

 

 У ___________________________________, дана ___________________ 

____________________________________________________ 

(Потпис)
(7)

 

II . Прихватање од стране царинског органа обезбеђења 

Царински орган обезбеђења 

_____________________________________________________________________ 

Обавеза гаранта је прихваћена дана 

 _____________________________________________________________________  

   _____________________ 

   (Печат и потпис) 

 ______________________________  
(1) Презиме и име или назив фирме 
(2) Пуна адреса 
(3) Прецртати непотребно 
(4) Прецртати име уговорних страна или држава (Андора или Сан Марино) чија територија се не прелази. Упућивање 

на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењиваће се само у транзитним операцијама у Заједници.        
(5) Презиме и име, или назив фирме и пуна адреса принципала. 
(6) Ако, по закону земље, нема одредби о адреси за доставу, гарант  у тој земљи именује заступника овлашћеног за 

примање саопштења насловљених на њега тако да се потврда из става два и потврда о преузимању обавезе из 

става 4. тачке 4. састављају на начин дат у тим ставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за доставу 

гаранта или адресе његових представника надлежни су за спорове везане уз ово обезбеђење 

 (7)Лице које потписује документ мора, пре свог потписа својеручно, написати следећу напомену:  „Обезбеђење на 

износ од _____”, са уписаним износом у целини. 

 

 



 

 

Прилог 35. 
 

УВЕРЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

ТC31 - УВЕРЕЊЕ О  ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ                                   
(Предња страна) 

 

1. Важи до    Дан  Месец  Година   
 

2. Број 

3. Принципал 

    (презиме и име или назив фирме, 

пуна адреса и земља) 

   

2. Гарант 

(презиме и име или назив фирме, 

пуна адреса и земља) 

   

5.Царински орган обезбеђења 

  (назив, пуна адреса и земља) 

   

6. Референтни износ бројевима: словима: 

Шифра валуте    

 

7.  Царински орган обезбеђења потврђује да је горе наведени принципал положио заједничко обезбеђење које важи 

за национални транзитни поступак или заједнички транзитни поступак кроз царинску територију оних земаља 

које су наведене испод и чија имена нису прецртана: 

 

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА, ИСЛАНД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НОРВЕШКА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 

ШВАЈЦАРСКА, ТУРСКА, АНДОРА (*) , САН МАРИНО (*)  

  

8. Посебне примедбе 

   

 

9. 

   

  

Период важења продужен до 

  Дан Месец 

   

Год.     

            

     укључујући 
 

   

  

   

Сачињено у _______________________дана__________ 

                                 (Место)                               (Датум) 

 

      (Потпис и печат царинског органа обезбеђења) 

Сачињено у _______________ дана 

_________________  

                           (Место)                            (Датум) 

 (Потпис и печат царинског органа обезбеђења) 
 

(*) само за транзитни поступак Заједнице   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Лица која су овлашћена да у име принципала потпишу декларацију за национални транзитни поступак или 

заједнички транзитни поступак:                                                                                                              

(полеђина)  

11. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

12. Потпис 

принципала(1) 

11. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

12. Потпис 

принципала(1) 

   

 

 

         

 

 

   

         

 

 

   

         

 

 

   

         

(1)Када је принципал правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 12 мора свом потпису  додати и своје 

презиме, име и у ком својству потписује. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 36. 
 

УВЕРЕЊЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
ТC33 - УВЕРЕЊЕ О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

                               (Предња страна) 

1. Важи до    Дан  Месец  Година   
 

2. Број 

 

3. Принципал 

    (презиме и име или назив фирме, 

пуна адреса и земља) 

   

4. Царински орган обезбеђења 

  (назив, пуна адреса и земља) 

 

   

5. Референтни износ бројевима: словима: 

Шифра валуте    

 

6.  Царински орган обезбеђења потврђује да је горе наведеном принципалу одобрено ослобођење од полагања 

обезбеђења које важи за његов национални транзитни поступак или заједнички транзитни поступак кроз 

царинску територију оних земаља које су наведене испод и чија имена нису прецртана: 

 

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА, ИСЛАНД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НОРВЕШКА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 

ШВАЈЦАРСКА, ТУРСКА, АНДОРА (*) , САН МАРИНО (*) 

  

7. Посебне примедбе: 

   

 

8. 

   

  

Период важења продужен до 

  Дан Месец 

   

Год.     

            

     укључујући 
 

   

  

   

Сачињено у _______________________дана__________ 

                                 (Место)                               (Датум) 

 

      (Потпис и печат царинског органа обезбеђења) 

Сачињено у _____________ дана _________________  

                           (Место)                            (Датум) 

 

 (Потпис и печат царинског органа обезбеђења) 
 

 (*) само за транзитни поступак Заједнице   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
9. Лица која су овлашћена да у име принципала потпишу декларацију национални транзитни поступак или 

заједнички транзитни поступак 

(полеђина) 

 (1) Када је принципал правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 11 мора свом потпису додати и своје 

презиме, име и у ком својству потписује. 
 

 

 

Прилог 37. 

 

НАПОМЕНЕ  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УВЕРЕЊА О  ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ И  УВЕРЕЊА О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПОЛАГАЊА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1.  Подаци које се уписују на предњој страни уверења 

 

Након издавања, не могу се вршити било какве измене, додавање или брисање 

података наведених у рубрикама од 1 до 8 уверења о  заједничком обезбеђењу 

или рубрикама 1 до 7 уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења. 

 

1.1.  Шифра валуте 

 

У рубрику 6 уверења о заједничком обезбеђењу и рубрику 5 уверења о 

ослобођењу од полагања обезбеђења уписује се  ISO ALPHA 3 (ISO 4217) 

шифра коришћене валуте. 

 

1.2.  Напомене 

 

1.2.1.  Када заједничко обезбеђење не може да се користи за  прописану осетљиву 

робу, у рубрику 8 уверења уписује се: „Ограничено важење”. 

 

 

 

 

10. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

11. Потпис 

принципала(1) 

10. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

11. Потпис 

принципала(1) 

   

 

 

         

 

 

   

         

 

 

   

         

 

 

   

         



 

 

 

1.2.2.  Када се принципал обавезао да ће све своје транзитне декларације подносити 

код одређене полазне царинарнице, назив царинарнице мора великим словима 

да се упише у рубрику 8 уверења о заједничком обезбеђењу или рубрику 7 

уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења, у  зависности од случаја. 

 

1.3.  Овера уверења у случају продужења њиховог важења  

 

Када се период важења уверења продужи, царински орган обезбеђења мора да 

овери рубрику 9 уверења о  заједничком обезбеђењу или рубрику 8 уверења о 

ослобођењу од полагања обезбеђења. 

 

2.  Подаци који се наводе на полеђини уверења - Лица која су овлашћена да 

потписују транзитне декларације 

 

2.1.  Када је уверење издато, или у било ком моменту у току његовог важења, 

принципал мора на полеђини да наведе имена лица овлашћених за потписивање 

транзитне декларације. Сваки такав навод мора да садржи презиме и име 

овлашћеног лица и примерак његовог потписа и сваки мора да буде потписан од 

стране принципала. Принципал има могућност да прецрта све рубрике које не 

жели да користи. 

 

2.2.  Принципал може у било ком моменту да повуче таква овлашћења. 

 

2.3.  Свако лице чије је име наведено на полеђини уверења које се подноси полазној 

царинарници, представља овлашћеног заступника принципала. 

 

3.  Коришћење оваквих уверења када је употреба заједничког обезбеђења 

забрањена 

 

За поступак, примењује се  став  4.  Прилога 33.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

После Прилога 46. додаје се Прилог 47. који гласи: 

 

  „Прилог 47. 

 

ЛИСТА РОБЕ ИЗ ЧЛАНА 111 а 

 

Поједностављени поступак за утврђивање царинске вредности одређене кварљиве робе 

 увезене ради консигнационе продаје у складу са чланом 43. Царинског закона  

 

 

Тарифна ознака Назив робе Период важења 

0701 90 50 00 Млади кромпир од 1.1. до 30.6. 

0703 10 19 00 Црни лук, остали од 1.1. до 31.12. 

0703 20 00 00 Бели лук од 1.1. до 31.12. 

0708 20 00 00  Пасуљ и боранија (Vigna 

spp., Phaseoulus spp.) 

од 1.1. до 31.12. 

ex 0709 20 00 00  Шпаргле 

ex зелене 

од 1.1. до 31.12. 

ex 0709 20 00 00  Шпаргле 

ex остале 

од 1.1. до 31.12. 

0709 60 10 00 Слатка паприка од 1.1. до 31.12. 

ex 0714 20  Слатки кромпир, свеж 

или расхлађен, цео 

од 1.1. до 31.12. 

ех 0804 30 00 00  Ананас 

ех осим сушеног 

од 1.1. до 31.12. 

ех 0804 40 00 00  Авокадо 

ех свеж 

од 1.1. до 31.12. 

0805 10 20 00 Слатке поморанџе, свеже од 1.6. до 30.11. 

ех 0805 20 10 00  Клементине 

ех свеже 

од 1.3. до 31.10. 

ех 0805 20 30 00  Монреалке и сатсумас 

ех свеже 

од 1.3. до 31.10. 

ех 0805 20 50 00  Мандарине и вилкинг 

ех свеже 

од 1.3. до 31.10. 

ех 0805 20 70 00  

 

 

Тангерске мандарине 

ех свеже 

од 1.3. до 31.10. 

ех 0805 20 90 00 Остале мандарине 

ех свеже 

од 1.3. до 31.10. 

ех 0805 40 00 00  Грејпфрут, 

укључујући помело 

(pomelos) бели, свеж 

од 1.1. до 31.12. 

ех 0805 40 00 00  Грејпфрут 

ех рози, свеж 

од 1.1. до 31.12. 

ех 0805 50 90 00  

 

Лимета (Citrus 

aurantifolia, Citrus 

од 1.1. до 31.12. 



 

 

latifolia) ех свежа 

0806 10 10 00 Стоно грожђе од 21.11. до 20.7. 

0807 11 00 00 Лубенице од 1.1. до 31.12. 

ех 0807 19 00 00  

 

Диње 

ех Сорте Amarillo, Cuper, 

Honey dew (укључујући 

Cantalene), Ontentiente, 

Piel de sapo, (укључујући 

Verde Liso), Rochet, 

Tendral, Futuro 

од 1.1. до 31.12. 

ех 0807 19 00 00  

 

Диње 

ех остале 

од 1.1. до 31.12. 

ех 0808 30 90 00  Крушке, остале 

ех Nashi (Pyrus pyrifolia) 

и Ya (Pyrus bretscheideri) 

од 1.5. до 30.6. 

ех 0808 30 90 00  Крушке, остале 

ех остале 

од 1.5. до 30.6. 

0809 10 00 00 Кајсије од 1.1 до 30.5. и 1.8. 

до 31.12. 

0809 30 10 00 Нектарине од 1.1 до 10.6. и 1.10. 

до 31.12. 

0809 30 90 00  Остале брескве од 1.1 до 10.6. и 1.10. 

до 31.12. 

0809 40 05 00 Шљиве од 1.10. до 10.6. 

0810 10 00 00 Јагоде од 1.1. до 31.12. 

0810 20 10 00 Малине од 1.1. до 31.12. 

0810 50 00 00 Киви од 1.1. до 31.12. 

 

 

Члан 21. 

 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  

 

Број  

 

У Београду 27. априла 2016. године 

 

ВЛАДА 

             

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК      

 

 


