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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. 
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