
ГАРАНТНА ИСПРАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У 
ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА 

Појединачна гаранција 

I. Обавезе даваоца обезбеђења: 

      
1.  Доле потписани(1) 

___________________________________________________________________ 
      
   са пребивалиштем у(2) 

_______________________________________________________________ 
   овим солидарно и појединачно гарантује у гарантној царинарници 

_________________________ 
   до максималног износа од 

__________________________________________________________ 
   у корист Управе царине Републике Србије, за сваки износ царинског дуга, укључујући 
камате и настале трошкове у поступку наплате, али не и за новчане казне, за које главни 
обвезник(3) 

   ________________________________________________________________________________ 
   може да буде одговоран или да постане одговоран за дуг у виду дажбина и других накнада 
које се примењују на робу која је у поступку транзитног поступка, од полазне 
царинарнице 
______________________________________________________________________ 

   до одредишне царинарнице 
___________________________________________________________ 

   Опис робе: 
_______________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________ 
   ________________________________________________________________________________ 
      
2.  Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани захтев 
Управе царина, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од 
дана подношења захтева, осим ако он/она или било које друго заинтересовано лице пре 
истека тог рока не докаже Управи царина, да је радња на прописан начин окончана. 

   Управа царина, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, 
може да продужи, преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање, 
рок у ком је он дужан да изврши плаћање тражених износа. 

3.  Ова обавеза важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје 
одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току поступка транзита, 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. 

   Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 
обавештења, и све формалности и или 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 доставу. 

   Доле потписани се обавезује да неће променити адресу коју је навео или, ако мора да 
промени ту адресу, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу. 

   



У ___________________________________, дана ___________________ 

____________________________________________________ 
(Потпис)(4) 

 

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице  

Гарантна царинарница 
____________________________________________________________________ 

Обавеза даваоца гаранције је прихваћена дана 
_________________________________________________ за покривање транзита по транзитној 
декларацији бр. ___________ од __________(5) 

   _________________________ 
   (Печат и потпис) 
  
  
(1) Презиме и име или назив фирме 
(2) Пуна адреса 
(3) Презиме и име или назив фирме и адреса главног обвезника  
(4) Лице које потписује документ мора, пре свог потписа, уписати следећу напомену: 
"Гаранција у износу од _____", износ навести словима. 
(5) Попуњава полазна царинарница. 
 


