ПРИЛОГ 11.

ТРАНЗИТНИ ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТ
Образац Транзитног пратећег документа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1

2 Пошиљалац/Извозник

ДЕКЛАРАЦИЈА

MRN

Бр.

A

ТРАНЗИТНИ ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТ

3 Обрасци
5 Наименoвања 6 Број пакета
8 Прималац

Бр.

Примерак за потврђивање пријема се враћа царинарници:

15 Земља отпреме/извоза
17 Земља одредишта
18 Идентитет и националност превозног средства на поласку

56 Друге незгоде током превоза

Г ПОТВРДА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Детаљи и предузете мере

A
31 Паковање и Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста
наименовање
робе

32 Наим.

33 Шифра робе
бр.
36 Бруто маса (kg)
38 Нето маса (kg)

40 Сажета декларација/Претходни документ

44 Додатне
информације/
Поднете
исправе /
Потврде и
одобрења

55 Претовар

Место и земља:

Место и земља:

Идент. и нац. новог превозног средства:

Идент.и нац. новог превозног средства:

Ктр.

Ктр.

(1) Идентитет новог контејнера:

(1) Уписати 1 ако ДА или 0 ако НЕ

(1) Уписати 1 ако ДА или 0 ако НЕ

Назив нових пломби: Број:
Ф
ПОТВРДА
Потпис:
НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА

Идентитет:

Назив нових пломби: Број:
Печат:

Подаци евидентирани у систему

50 Принципал

(1) Идентитет новог контејнера:

Идентитет:

Потпис:

Печат:

Подаци евидентирани у систему

Бр.

Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране
транзитне
царинарнице
(и земља)

52 Гаранција
не важи за

Д КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ

Шифра

53 Одредишна царинарница (и земља)

И КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ Ц-ЦЕ

Резултат :

Датум доласка :

Примерак за потврђивање пријема послат

Стављене пломбе: Број :

Преглед пломби :

дана

Идентитет :

Напомене :

након завођења под

Рок (датум) :

бр.
Потпис:

Печат:

Подаци који се уносе у одређене рубрике Транзитног пратећег документа
Папир који се користи за Транзитни пратећи документ може бити зелене боје.
Транзитни пратећи документ се не може мењати нити се могу додавати или брисати
подаци у њему, осим ако није другачије предвиђено овим правилником.
Транзитни пратећи документ штампа се на основу података из транзитне декларације
које, према потреби, мења принципал и/или их проверава полазна царинарница и
попуњава се на следећи начин:
1. MRN се састоји од 18 словнобројчаних карактера који се уносе на следећи начин:
Поље

Садржина

Врста поља

Примери

бројчано 2

14

словно 2

RS

1

Последње две цифре године прихватања
транзитне декларације (ГГ)

2

Идентификациона ознака државе из које је
кретање почело (ISO alpha 2 шифра државе)

3

Јединствена идентификациона ознака за
кретање у транзиту по години и земљи

словно бројчано13

9876AB8890123

4

Контролна ознака

словно бројчано 1

5

У поље 1 уносе се последње две цифре године прихватања транзитне декларације.
У поље 2 уноси се идентификациона ознака државе из које је кретање почело.
У поље 3 уноси се идентификациона ознака за транзит према инструкцији Управе
царина којом се одређује начин попуњавања поља, с тим да сваки транзит који се
обради у току једне године мора имати јединствени број.
Управа царина може одредити да се у MRN обавезно налази шифра полазне
царинарнице, за коју се може користити максимално шест првих ознака.
У поље 4 уноси се вредност која је контролна ознака за цео MRN. Ово поље
омогућава откривање грешака приликом преузимања целог MRN-а.
MRN се такође штампа као бар код коришћењем стандардног „кода 128ˮ, врста
слова „Б”.
2. У рубрику 3 (Обрасци) уноси се:
- у прву поделу-редни број штампаног листа,

-у другу поделу-укупан број штампаних листова (укључујући и списак
наименовања).
Ова рубрика се не попуњава ако је само једно наименовање.
3. У простор са десне стране рубрике 8 уноси се назив и адреса царинског органа
којем се враћа примерак Транзитног пратећег документа ако се примењује
резервни поступак.
4. У рубрику Ц (Полазна царинарница) уносе се:
- назив полазне царинарнице,
- референтни број полазне царинарнице,
- датум прихватања транзитне декларације,
- назив и број одобрења овлашћеног пошиљаоца (ако постоји).
5. У рубрику Д (Контрола полазне царинарнице) уносе се:
- резултати контроле,
- подаци о стављеним пломбама или ознака „- -ˮ која означава „ослобођено —
99201”,
- напомена „обавезујући план пута”, према потреби.
6. У рубрике 55 и 56 уносе се подаци о формалностима у току пута у складу са
чланом 409. Уредбе.
Од момента када роба напусти полазну царинарницу до момента њеног доласка у
одредишну царинарницу, ако дође до непредвиђених околности, одређени подаци
морају се унети у Транзитни пратећи документ. Ти подаци се односе на транзит и
уноси их возар одговоран за превозно средство на које је роба утоварена у току
обављања конкретних радњи. Подаци се могу унети ручно, под условом да су
јасно и читко уписани мастилом и великим словима.
Ако се роба претовари уз одобрење царинског органа на чијем подручју треба да
се обави претовар, а надлежни царински орган сматра да се конкретан транзит
може наставити на уобичајен начин, он оверава Транзитни пратећи документ
после предузимања свих неопходних мера.
У зависности од случаја, надлежна транзитна или одредишна царинарница у
систем уноси податке који су додати у Транзитни пратећи документ. Те податке
може унети и овлашћени прималац.
-у рубрику 55 (Претовар), возар у прва три реда рубрике уноси податке ако се
претовар врши из једног превозног средства у друго или из једног контејнера у
други, у току превоза.
Ако се роба превози у контејнеру на друмском превозном средству, надлежни
царински орган може дозволити принципалу да не попуњава рубрику 18 ако због
логистичких разлога у месту поласка није могуће навести идентитет и
националност превозног средства у тренутку подношења транзитне декларације и

ако може гарантовати да ће се у рубрику 55 накнадно унети тачни подаци који се
односе на превозно средство.
- у рубрику 56 (Друге незгоде у току превоза), уносе се подаци у складу са
обавезама које се односе на транзит.
Ако је роба утоварена у полуприколицу, а вучно возило је промењено у току пута
(без руковања робом или претовара робе), у ову рубрику се уносе регистарске
ознаке и националност новог вучног возила. У том случају није потребна овера
надлежног царинског органа.

