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На основу члана 87. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”,  број 
18/10)                                                         
 

 
Mинистар финансија  доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА И ПОПУЊАВАЊА 
ДЕКЛАРАЦИЈЕ И ДРУГИХ ОБРАЗАЦА У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ 

 
I. УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником прописује се облик и садржина, начин подношења и 

попуњавања декларације у редовном поступку - јединствене царинске исправе и других 
образаца који се употребљавају у царинском поступку.  
 

II. ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 
 

Члан 2. 
 

Јединствена царинска исправа (у даљем тексту: ЈЦИ) је образац димензија 210 x 297 
mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.  
 
Образац из става 1. овог члана штампа се зеленом бојом, на самокопирајућем папиру, масе 
најмање 40 g/m² и не сме да садржи целулозу. 
 
Папир мора бити непрозиран, тако да информације на једној страни не утичу на читкост 
информација на другој страни, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом 
коришћења не може лако поцепати или изгужвати.  
 
Образац из става 1. овог члана мора да садржи назив и адресу штампара или ознаку која 
омогућује његово идентификовање.  
 
Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  
 

Члан 3. 
 

Сет ЈЦИ и додатни лист (у даљем тексту: ЈЦИ БИС) састоји се од појединачних 
листова осмолисног, односно петолисног двонаменског сета.  
 
ЈЦИ БИС из става 1. овог члана је образац који је саставни део ЈЦИ, а користи се ако се 
једном ЈЦИ пријављује роба која се сврстава у више од једне тарифне ознаке.  
 
Листови сета од осам примерака су означени бојама, и то:  
 
- примерци 1, 2, 3 и 5, на десној ивици непрекидном маргином, а лево од непрекидне 
маргине испрекиданом маргином обојеном по редоследу црвена, зелена, жута и плава боја; 
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- примерци 4, 6, 7 и 8, на десној ивици непрекидном маргином, а лево од непрекидне 
маргине испрекиданом маргином обојеном по редоследу плава, црвена, зелена и жута 
боја.  

 
Листови сета од пет примерака су означени бојама и то:  
 
- примерци 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 и 5/4, на десној ивици непрекидном маргином, а лево од 
непрекидне маргине испрекиданом маргином обојеном по редоследу црвена, зелена, 
жута и плава боја.  

 
Листови из става 4. овог члана, намењени су:  
-  лист са бројем 1 - отпремној царинарници или царинарници извозног царињења,  
- лист са бројем 2 - за потребе аутоматске обраде података (у даљем тексту: АОП) и 
потребе статистике,  

-  лист са бројем 3 - пошиљаоцу/извознику робе,  
-  лист са бројем 4 - одредишној царинарници,  
-  лист са бројем 5 - за потврду пријема робе отпремној царинарници, ако потврду пријема 
није могуће извршити у информационом систему царинске службе,  

-  лист са бројем 6 - увозној царинарници,  
-  лист са бројем 7 - за потребе АОП и потребе статистике,  
-  лист са бројем 8 - примаоцу/увознику робе.  
 
Сваки лист двонаменског петолисног сета ЈЦИ може се користити алтернативно, а 
некоришћени број на листу мора бити прецртан.  
 
Образац ЈЦИ БИС из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов 
саставни део.   
 
 

Члан 4. 
 

За одређени царински поступак или комбинације царинских поступака, могу се 
користити делимични сетови ЈЦИ и ЈЦИ БИС, који се састоје од листова потребних за 
спровођење одговарајућег поступка, и то:  
 
1) ако се роба декларише само за поступак транзита, подноси се ЈЦИ која се састоји од 
листова 1, 4 и 5, који су намењени:  
- лист са бројем 1 - за отпремну царинарницу,  
- лист са бројем 4 - за одредишну царинарницу,  
- лист са бројем 5 - за потврду пријема робе.  
 
Ако се подноси већи број листова ЈЦИ од броја листова из става 1. овог члана, подносилац 
ЈЦИ подноси додатне листове 3/8, односно 3 и 8.  
 
Отпремна царинарница оверава све примерке ЈЦИ, задржава лист 1, а листове 4 и 5, заједно 
са робом, упућује одредишној царинарници.  
 
После пријема робе, одредишна царинарница оверава примерке ЈЦИ, задржава лист 4, а 
листом 5 потврђује пријем робе одредишној царинарници, ако потврду пријема није могуће 
извршити у информационом систему царинске службе;  
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2) ако се роба истовремено декларише за поступак извоза и поступак транзита, подноси се 
ЈЦИ која се састоји од листова 1, 2, 3, 4 и 5, који су намењени:  
 
- лист са бројем 1 - за царинарницу извозног царињења,  
- лист са бројем 2 - за потребе АОП и потребе статистике,  
- лист са бројем 3 - за извозника,  
- лист са бројем 4 - за одредишну царинарницу,  
- лист са бројем 5 - за потврду пријема робе отпремној царинарници, ако потврду пријема 
није могуће извршити у информационом систему царинске службе.  
 
После спроведеног поступка извозног царињења и овере свих примерака ЈЦИ, отпремна 
царинарница задржава листове 1 и 2, лист 3 враћа подносиоцу ЈЦИ, а листове 4 и 5 заједно 
са робом упућује одредишној царинарници.  
 
После пријема робе, одредишна царинарница оверава примерке ЈЦИ, задржава лист 4, а 
листом 5 потврђује пријем робе одредишној царинарници, ако потврду пријема није могуће 
извршити у информационом систему царинске службе.  
 
Ако се за спровођење поступка транзита користи карнет ТИР, за извоз робе подноси се 
ЈЦИ, која се састоји од листова 1, 2 и 3;  
 
3) ако се роба декларише за извозни поступак, подноси се ЈЦИ која се састоји од листова 1, 
2 и 3, који су намењени:  
 
- лист са бројем 1 - за царинарницу извозног царињења,  
- лист са бројем 2 - за потребе АОП и потребе статистике,  
- лист са бројем 3 - за извозника,  
 
После спроведеног поступка извозног царињења и овере свих примерака ЈЦИ, отпремна 
царинарница задржава листове 1 и 2, а лист 3 враћа подносиоцу ЈЦИ.  
 
Одредбе става 1. тач. 2) и 3) овог члана, сходно се примењују на поступак поновног извоза, 
привременог извоза робе и пасивног оплемењивања;  
 
4) ако се роба декларише за поступак стављања робе у слободан промет, за поступак 
царинског складиштења, за унос робе у слободну зону, за поступак активног 
оплемењивања, поступак прераде под царинском контролом, поступак привременог увоза 
или уништења, подноси се ЈЦИ која се састоји од листова 6, 7 и 8, који су намењени:  
 
- лист са бројем 6 - за увозну царинарницу,  
- лист са бројем 7 - за потребе АОП и потребе статистике,  
- лист са бројем 8 - за примаоца/увозника робе.  
 
 

III. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ 
 

Члан 5. 
 

Рубрике ЈЦИ и ЈЦИ БИС попуњавају се писаћом машином или штампачем. Подаци 
у ЈЦИ и ЈЦИ БИС не могу се прецртавати или исправљати.  
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Ради правилног попуњавања писаћом машином или штампачем, ЈЦИ и ЈЦИ БИС треба да 
буде подешена тако да прво слово података који треба да се унесу у рубрику 2 буде 
откуцано у квадратићу у горњем левом углу.  
 
Рубрике означене бројем попуњава подносилац декларације на начин прописан за тражени 
царински поступак, односно употребу или коришћење робе.  
 
Рубрике које су означене великим словима, попуњава царинарница.  
 
Шифре које се уписују у поједине рубрике дате су у Кодексу шифара за попуњавање 
исправа у царинском поступку (у даљем тексту: Кодекс шифара), који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.  
 
Одредбе овог члана сходно се примењују за попуњавање рубрика сажете декларације, 
декларације о царинској вредности робе и списка пошиљке. 
 
 

IV. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ ЗА ТРАНЗИТ РОБЕ 
 

Члан 6. 
 

У ЈЦИ за транзит робе попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 и 56, и то на следећи 
начин.  
 
Рубрика 1 (Декларација), састоји се од три поделе:  
 
Прва и друга подела не попуњавају се.  
 
У трећу поделу уписује се једна од следећих шифара:  
 
ТП - за транзит од царинарнице уласка до царинарнице изласка („прави транзит”); 
TД - за транзит од царинарнице уласка до унутрашње царинарнице („унутрашњи транзит”);  
ТС - за транзит од унутрашње царинарнице до царинарнице изласка („спољни транзит”);  
ТН - за транзит од једне унутрашње царинарнице до друге унутрашње царинарнице 
(„накнадни транзит”). 
 
Рубрика 2 (Пошиљалац/Извозник) попуњава се само код шифре „ТС” из треће поделе 
рубрике 1 и ако пошиљалац робе има седиште, односно пребивалиште или боравиште на 
царинском подручју. У том случају рубрика се попуњава тако што се уписују:  
 
- у први ред (горњи десни угао) - порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) 
пошиљаоца робе. Ако лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;  
 
- у други ред - назив пошиљаоца робе;  
 
- у трећи ред - седиште, односно пребивалиште или боравиште и адреса пошиљаоца робе.  
 
У рубрику 3 (Обрасци), која се састоји од две поделе, уписују се подаци о броју образаца.  
У прву поделу се уписује редни број обрасца, а у другу поделу укупан број образаца.  
 
У рубрику 4 (Товарни лист) уписује се укупан број превозних исправа.  
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У рубрику 5 (Наименовања), дужине три места, уписује се укупан број наименовања у 
ЈЦИ и ЈЦИ БИС.  
 
У рубрику 6 (Број пакета) уписује се укупан број колета која се пријављују по исправи 
без навођења њихове врсте. Ако је пошиљка у расутом стању, ова рубрика се не попуњава.  
 
У рубрику 7 (Референтни број) подносилац декларације може уписати идентификационе 
податке о пошиљци.  
 
Рубрика 8 (Прималац) попуњава се тако што се уписују:  
- први ред (горњи десни угао) - ПИБ примаоца робе. Ако прималац робе нема ПИБ, уписује 
се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;  
- други ред - назив примаоца робе;  
- трећи ред - седиште, односно пребивалиште или боравиште и адреса примаоца робе, а у 
случају шифара „ТС” и „ТП” из треће поделе рубрике 1 и шифра земље из кодекса шифара.  
 
Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из члана 22. овог правилника, ова 
рубрика се дијагонално прецртава.  
 

Рубрика 9 (Лице одговорно за финансијско поравнање), не попуњава се.  

Рубрика 10 (Земља слања/одредишта), не попуњава се.  

Рубрика 11 (Земља трговца/произвођача), не попуњава се.  

Рубрика 12 (Подаци о вредности), не попуњава се.  

Рубрика 13 (ЗПП - Заједничка пољопривредна политика), не попуњава се.  

Рубрика 14 (Подносилац исправе) попуњава се тако што се уписују: 
 

- у први ред (горњи десни угао) - ПИБ декларанта / заступника. Ако лице нема ПИБ уписује 
се одговарајућа шифра из Кодекса шифара. 

- у други ред – назив декларанта / заступника;  

 - у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса декларанта / 
заступника.  

 
У случају заступања наводе се подаци о облику заступања, и то: 
 
- у случају непосредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра „Н”, 
- у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра „П”.  
 
Ако је декларант истовремено и прималац из рубрике 8, у десни горњи угао уписује се 
његов ПИБ а уместо назива декларанта уписује се  „ПРИМАЛАЦ”. 
 
У рубрику 15 (Земља отпреме/извоза) уписује се назив државе из које је роба послата.  
Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из члана 22. овог правилника, ова 
рубрика се дијагонално прецртава.  
 
Рубрика 15а и 15б (Шифра земље отпреме/извоза), у поделу а) ове рубрике уписује се 
шифра државе која је уписана у рубрику 15, из Кодекса шифара.  
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Подела б) не попуњава се. Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из 
члана 22. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.  

Рубрика 16 (Земља порекла), не попуњава се.  

У рубрику 17 (Земља одредишта) уписује се назив државе коначног одредишта робе.  

Рубрика 17а и 17б (Шифра земље одредишта), у поделу а) ове рубрике уписује се шифра 
државе која је уписана у рубрику 17, из Кодекса шифара.  

Подела б) не попуњава се.  

У рубрику 18 (Идентитет и националност превозног средства у одласку/приспећу) 
уписују се подаци о превозном средству на које је роба директно натоварена. Ако је роба 
натоварена на теретном возилу, које се превози од полазне до одредишне царинарнице на 
железничком превозном средству, уносе се подаци о теретном возилу.  
 
За пошиљке у друмском саобраћају у прву поделу се уписују регистарски број возила и 
приколице, ако је возило има. У другу поделу се уписује шифра земље возила из Кодекса 
шифара.  
 
За пошиљке у железничком саобраћају, у прву поделу се уписује број вагона, а друга 
подела се не попуњава.  
 
За пошиљке у речном саобраћају у прву поделу се уписује име пловила. У другу поделу се 
уписује шифра земље из Кодекса шифара под чијом заставом пловило плови.  
 
За пошиљке у ваздушном саобраћају у прву поделу се уписују ознака лета и датум одласка. 
У другу поделу се уписује шифра земље из Кодекса шифара, у којој је ваздухоплов 
регистрован.  
 
За пошиљке у поштанском саобраћају и код транспорта робе далеководима, цевоводима и 
гасоводима, ова рубрика се не попуњава.  
 
Ако се по једној ЈЦИ спроводи поступак са робом која је утоварена у више превозних 
средстава (камиона, вагона и др.), у ову рубрику уписује се реч „спецификација”, а уз ЈЦИ 
се подноси спецификација превозних средстава, навођењем њихових регистарских ознака и 
назначавањем која се роба налази у поједином превозном средству.  
 
У рубрику 19 (Контејнер) уписује се једна од шифара:  
0 - ако роба није у контејнеру;  
1 - ако је роба у контејнеру.  

Рубрика 20 (Услови испоруке), не попуњава се.  

Рубрика 21 (Идентитет и националност активног превозног средства које прелази 
границу), не попуњава се.  

Рубрика 22 (Валута и укупан износ из фактуре) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра валуте из Кодекса шифара;  
- у другу поделу - укупан износ из фактуре, заокружен на два децимална места.  
 
Вредност уписана у ову рубрику једнака је збиру вредности уписаних у рубрику 42, у свим 
наименовањима.  

Рубрика 23 (Курс валуте), не попуњава се.  
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Рубрика 24 (Врста спољнотрговинског посла), не попуњава се.  

У рубрику 25 (Врста саобраћаја на граници) уписује се шифра врсте саобраћаја из 
Кодекса шифара којој припада превозно средство наведено у рубрици 18.  

Рубрика 26 (Унутрашња врста саобраћаја), не попуњава се.  

Рубрика 27 (Место утовара/истовара), не попуњава се.  

Рубрика 28 (Финансијски и банкарски подаци), не попуњава се.  

Рубрика 29 (Царинска испостава иступа/улаза), не попуњава се.  

Рубрика 30 (Место робе), не попуњава се.  

У рубрику 31 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви-контејнер бр.- број и 
врста) уписује се:  

- у први ред, одвојено косим цртама - укупан број, врста и ознаке колета, односно друге 
одговарајуће ознаке које омогућавају идентификацију пошиљке. Ако је роба у расутом 
стању, у овај ред се уписује реч „расуто”.  

Ако је роба у контејнеру, у овај ред се уписују његове идентификационе ознаке.  
 
- у други и трећи ред - трговачки назив робе.  
 
Ако се пријављују збирне (денчане) пошиљке, у други ред ове рубрике уписују се речи: 
„разна роба”.  
 
Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из члана 22. овог правилника, у 
ову рубрику уписује се: „РОБА ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОМ СПИСКУ ПОШИЉКЕ”.  

У рубрику 32 (Наименовање број) уписује се редни број наименовања под којим се роба 
пријављује у ЈЦИ.  

Рубрика 33 (Шифра робе) у прву поделу, ако је наведена у Кодексу шифара, уписује се 
одговарајућа шифра робе, док се друга, трећа, четврта и пета подела ове рубрике не 
попуњавају.  

Ако је у претходно одобреном царинском поступку роба сврстана по Царинској тарифи, у 
прву и другу поделу ове рубрике уписују се подаци из прве и друге поделе рубрике 33 
претходног документа (нпр: ЈЦИ за извоз робе и др.). Трећа, четврта и пета подела ове 
рубрике не попуњавају се.  

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из члана 22. овог правилника, ова 
рубрика се дијагонално прецртава.  

У осталим случајевима ова рубрика се не попуњава.  

Рубрика 34 (Шифра земље порекла), не попуњава се.  

У рубрику 35 (Бруто маса у kg) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на 
два децимална места.  

Рубрика 36 (Повластица), не попуњава се.  

Рубрика 37 (Поступак), не попуњава се.  

Рубрика 38 (Нето маса у kg)  

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из члана 22. овог правилника, ова 
рубрика се дијагонално прецртава.  

У осталим случајевима ова рубрика се не попуњава.  
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Рубрика 39 (Квота), не попуњава се.  

У рубрику 40 (Сажета декларација или претходни документ) уписују се, одвојено косим 
цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, 
шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година 
прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по 
којој је роба била пријављена.  

Ако је потребно уписати више претходних исправа, у ову рубрику уписује се реч 
„спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација претходних исправа у којој се уз 
свако наименовање наводи бруто маса која се раздужује.  

Рубрика 41 (Допунска јединица), не попуњава се.  

У рубрику 42 (Цена робе) уписује се износ у валути из прве поделе рубрике 22 за робу 
пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места.  

Рубрика 43 (МВ - Метод вредновања), не попуњава се.  

У рубрику 44 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се подаци о врсти и 
броју приложених исправа.  

Подаци, ако су одређени у Кодексу шифара, уписују се у шифарском облику, према 
упутству за упис шифарских података из Кодекса шифара, а ако нису уписују се речима.  

Ако се користе обе врсте, прво се наводе шифарски, а затим текстуални подаци.  

За приложене исправе које се односе на сва наименовања ЈЦИ, шифре и подаци 
приложених исправа уносе се само код првог наименовања.  

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из члана 22. овог правилника, ова 
рубрика се дијагонално прецртава.  

Ако у овој рубрици нема довољно места за упис шифарских података, уписује се реч: 
„спецификација”. У овом случају уз ЈЦИ подноси се спецификација приложених исправа, 
која садржи податке прописане за попуњавање рубрике 44.  

Уписују се, по потреби, подаци о одобрењу и сертификату. 

Рубрика 45 (Прилагођавање), не попуњава се.  

Рубрика 46 (Статистичка вредност), не попуњава се.  

Рубрика 47 (Обрачун дажбина), не попуњава се.  

Рубрика 48 (Одложено плаћање), не попуњава се.  

Рубрика 49 (Идентификација складишта) попуњава се само ако је роба претходно била 
предмет поступка царинског складиштења, привременог смештаја, односно ако је била 
смештена у слободној зони.  

У овом случају се уписују, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно 
царинског реферата, шифра складишта, привременог смештаја или складишта у слободној 
зони.  

Рубрика 50 (Главни обвезник) попуњава се тако што се уписују:  

- у први ред - ПИБ лица које је положило обезбеђење за плаћање дажбина, ако би настао 
царински дуг;  

- у други ред - назив лица;  

- у трећи ред - адреса лица.  
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У преостали простор уписује се име и презиме овлашћеног лица, место, датум, потпис и 
печат.  

Рубрика 51 (Царинарница транзита (и земља)), не попуњава се.  

У рубрику 52 (Гаранција/која не важи за) у прву поделу, одвојено косим цртама, уписује 
се шифра царинског органа који је прихватио обезбеђење, број и година обезбеђења за 
наплату царинског дуга.  

У другу поделу уписује се шифра врсте обезбеђења за наплату царинског дуга из Кодекса 
шифара.  

У рубрику 53 (Одредишна царинарница (и земља)) уписује се шифра одредишне 
царинарнице из Кодекса шифара.  

У рубрику 54 (место и датум - потпис и име подносиоца исправе) уписују се место и 
датум подношења декларације и ПИБ подносиоца декларације.  

Ако је подносилац декларације физичко лице у ову рубрику уписује своје име и презиме и 
потпис.     

Ако је подносилац декларације/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и 
адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу, својеручни потпис и ставља 
отисак службеног печата. 

Ако је подносилац декларације царински агент у ову рубрику уписује свој 
идентификациони број и ставља отисак личног печата. 

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се 
идентификација поднете ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За 
идентификацију користе се слова „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, 
C, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци : „ - , / ”. 

Рубрика 55 (Претовар) попуњава се само у случају претовара робе за време поступка 
транзита на листовима 4 и 5. Податке у рубрици Ф, после претовара, потврђује најближа 
царинарница.  

Ова рубрика може бити попуњена ручно, у ком случају подаци морају бити уписани 
хемијском оловком и великим штампаним словима.  

У рубрику 56 (Друге незгоде за време превоза/предузете мере) уписују се подаци о 
непредвиђеним околностима или вишој сили насталој за време превоза до одредишне 
царинарнице.  

У ову рубрику се уписују и регистарска ознака и шифра државе у којој је превозно 
средство, ако је замењено, регистровано.  

Ова рубрика може бити попуњена ручно, у ком случају подаци морају бити уписани 
хемијском оловком и великим штампаним словима.  

 
Члан 7. 

 

Рубрике ЈЦИ за транзит робе, означене великим словима, попуњавају се на следећи 
начин:  

У рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) уписује се:  

- у први ред - назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба 
пријављује;  
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- у други ред, одвојено косим цртама - шифра царинске испоставе, односно царинског 
реферата из Кодекса шифара, број и датум прихватања ЈЦИ;  

- у трећи ред, одвојено косим цртама - време подношења ЈЦИ и службени број овлашћеног 
царинског службеника;  

- у четврти ред, у случају електронске размене података, у ЈЦИ БИС уноси се 
идентификација поднете ЈЦИ из Рубрике 54 ЈЦИ.  

У рубрику Б (Детаљи обрачуна) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге 
рубрике, као и процењени износ увозних дажбина, ако за робу у поступку може настати 
царински дуг.  

У рубрику Ц (Полазна царинарница) уписује се:  

- у први ред - назив одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата коме је 
роба предата;  

- у други ред, одвојено косим цртама, шифра одредишне царинске испоставе, односно 
царинског реферата из Кодекса шифара, датум и време предаје робе;  

- у трећи ред - службени број овлашћеног царинског службеника одредишне царинске 
испоставе, односно царинског реферата који је примио ЈЦИ.  

У горњи десни угао ове рубрике ставља се отисак службеног печата одредишне 
царинарнице.  

У рубрику Д/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се:  

- у први ред (Резултат) подаци о извршеном прегледу робе, односно приложених исправа, а 
ако преглед није извршен, први ред се не попуњава;  

- у други ред (Стављене пломбе: Број) укупан број стављених царинских обележја;  

- у трећи ред (Идентитет) подаци о врстама и ознакама стављених царинских обележја;  

- у четврти ред (Рок (датум)) датум и време када је роба пуштена и, одвојено косом цртом, 
датум као рок предаје робе одредишној царинарници;  

- у пети ред (Потпис) идентификациони бројеви овлашћених царинских службеника који су 
извршили преглед робе, односно приложених исправа, у горњем десном углу рубрике 
(Печат) отисак службеног печата царинске испоставе, односно царинског реферата.  

У рубрику Е/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се подаци који 
због недостатка простора нису могли стати у рубрику Д/Ј.  

У рубрику Г (Потврда овлашћених органа) уписују се бројеви издатих санитарних, 
здравствених, санитарно ветеринарских и фитосанитарних одобрења, односно уверења.  

Рубрика И (Контрола одредишне царинарнице), не попуњава се.  

Рубрика Х (Накнадна контрола), не попуњава се.  

 
V. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ ЗА ИЗВОЗ, ПОНОВНИ ИЗВОЗ, 

ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ РОБЕ И ПАСИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ 
 

Члан 8. 
 

У ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз и пасивно оплемењивање 
попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 и 54.  
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У ЈЦИ којом се роба истовремено декларише за поступак извоза и поступак транзита, 
поред рубрика наведених у ставу 1. овог члана, попуњавају се и рубрике 15, 50, 52, 53, 55 и 
56 на начин наведен у члану 6. овог Правилника.  
 

Члан 9. 
 

Рубрике ЈЦИ попуњавају се на следећи начин:  

Рубрика 1 (Декларација), у прву поделу ове рубрике уписује се „ИЗ”.  

У другу поделу ове рубрике уписује се једна од следећих шифара:  

1 - за извоз робе,  

2 - за привремени извоз робе и пасивно оплемењивање,  

3 - за поновни извоз робе.  

Трећа подела не попуњава се, осим ако се подноси ЈЦИ за периодично декларисање робе 
када се у ову поделу уписује ознака: „ПЕ”.  

Рубрика 2 (Пошиљалац / Извозник) попуњава се тако што се уписују: 

 - у први ред (горњи десни угао) - ПИБ пошиљаоца, односно извозника робе. Ако лице нема 
ПИБ уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара. 

-  у други ред  –  назив пошиљаоца, односно извозника робе;  

- у трећи ред – седиште, односно пребивалиште, односно боравиште и адреса пошиљаоца, 
односно извозника робе . 

Пошиљалац, односно извозник је лице за чији рачун се подноси декларација и које је, у 
време прихватања декларације, власник робе или има слична права располагања робом. 

У рубрику 3 (Обрасци), која се састоји од две поделе, уписују се подаци о броју образаца.  

У прву поделу уписује се редни број обрасца, а у другу поделу - укупан број образаца.  

Ако се уз ЈЦИ не подноси додатни лист на обрасцу ЈЦИ БИС, ова рубрика се не попуњава.  

Рубрика 4 (Товарни лист), не попуњава се.  

У рубрику 5 (Наименовања), дужине три места, уписује се укупан број наименовања у 
ЈЦИ и ЈЦИ БИС.  

У рубрику 6 (Број пакета) уписује се укупан број колета која се пријављују по исправи, 
без навођења њихове врсте. Ако је пошиљка у расутом стању, ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 7 (Референтни број) уписују се, одвојено косом цртом, број и последње две 
цифре године из евиденције закључених спољнотрговинских уговора, коју води правно 
лице, односно предузетник, у смислу прописа о вођењу евиденције о закљученим 
спољнотрговинским пословима. Ако не постоји обавеза вођења ове евиденције, могу се 
уписати идентификациони подаци о пошиљци.  

Ако се разликује од датума прихватања ЈЦИ, у ову рубрику се после идентификационих 
података о пошиљци, одвојено косом цртом, уписује датум за примену прописа за 
утврђивање износа извозних дажбина.  

Рубрика 8 (Прималац) попуњава се тако што се уписују:  

- у други ред - назив, односно име и презиме примаоца робе;  

- у трећи ред - седиште и адреса примаоца робе и, одвојено косом цртом, шифра државе из 
Кодекса шифара, у којој се налази седиште.  
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Рубрика 9 (Лице одговорно за финансијско поравнање), не попуњава се.  

Рубрика 10 (Земља слања/одредишта), не попуњава се.  

Рубрика 11 (Земља трговца/произвођача), не попуњава се.  

Рубрика 12 (Подаци о вредности), не попуњава се.  

Рубрика 13 (ЗПП - Заједничка пољопривредна политика), не попуњава се.  

Рубрика 14 (Подносилац исправе) попуњава се тако што се уписују: 

- у први ред (горњи десни угао) - ПИБ декларанта / заступника. Ако лице нема ПИБ уписује 
се одговарајућа шифра из Кодекса шифара. 

- у други ред – назив декларанта / заступника;  

- у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса декларанта / 
заступника.  

У случају заступања наводе се подаци о облику заступања, и то: 

 

- у случају непосредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра „Н”, 

- у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра „П”.  

Ако је декларант истовремено и извозник/пошиљалац из рубрике 2, у десни горњи угао 
уписује се његов ПИБ а уместо назива декларанта уписује се   
„ПОШИЉАЛАЦ”/„ИЗВОЗНИК”. 

Рубрика 15 (Земља отпреме/извоза), не попуњава се.  

Рубрика 15а и 15б (Шифра земље отпреме/извоза), не попуњава се.  

Рубрика 16 (Земља порекла), не попуњава се.  

У рубрику 17 (Земља одредишта) уписује се назив државе коначног одредишта робе, а 
ако се роба извози у земље Европске уније, приликом извозног царињења робе, коју прати 
доказ о пореклу робе, земља одредишта мора да буде једна од земаља чланица Европске 
уније.  

У рубрике 17а и 17б (Шифра земље одредишта) у поделу а) уписује се шифра државе 
која је уписана у рубрику 17 из Кодекса шифара.  

Подела б) се не попуњава.  

У рубрику 18 (Идентитет и националност превозног средства у одласку/приспећу) 
уписују се подаци о превозном средству на које је роба директно натоварена. Ако је роба 
натоварена на теретном возилу, које се превози од полазне до одредишне царинарнице на 
железничком превозном средству, уписују се подаци о теретном возилу.  

За пошиљке у друмском саобраћају у прву поделу уписују се регистарски број возила и 
приколице, ако је возило има. У другу поделу уписује се шифра државе у којој је возило 
регистровано из Кодекса шифара.  

За пошиљке у железничком саобраћају, у прву поделу уписује се број вагона, а друга 
подела се не попуњава.  

За пошиљке у речном саобраћају у прву поделу уписује се име пловила. У другу поделу 
уписује се шифра државе из Кодекса шифара под чијом заставом пловило плови.  
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За пошиљке у ваздушном саобраћају у прву поделу уписују се ознака лета и датум одласка. 
У другу поделу се уписује шифра државе из Кодекса шифара, у којој је ваздухоплов 
регистрован.  

За пошиљке у поштанском саобраћају и код транспорта робе далеководима, цевоводима, и 
гасоводима, ова рубрика се не попуњава.  

Ако се по једној ЈЦИ спроводи поступак са робом која је утоварена у више превозних 
средстава (камиона, вагона, шлепова и др.), у ову рубрику уписује се реч „спецификација”, 
а уз ЈЦИ се подноси спецификација превозних средстава, навођењем њихових 
регистарских ознака и назначавањем која се роба налази у поједином превозном средству.  

У рубрику 19 (Контејнер) уписује се једна од шифара:  

0 - ако роба није у контејнеру;  

1 - ако је роба у контејнеру.  

Рубрика 20 (Услови испоруке) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра паритета испоруке из Кодекса шифара;  

- у другу поделу - место паритета испоруке;  

- у трећу поделу - шифра места паритета испоруке из Кодекса шифара.  

Рубрика 21 (Идентитет и националност активног превозног средства које прелази 
границу), не попуњава се.  

Рубрика 22 (Валута и укупан износ из фактуре) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра валуте из Кодекса шифара;  

- у другу поделу - укупан износ из фактуре који се наплаћује од страног купца, заокружен 
на два децимална места.  

У декларацији за привремени извоз, односно пасивно оплемењивање, у другу поделу 
уписује се вредност робе, без обзира што фактура неће бити плаћена.  

У декларацији за поновни извоз робе увезене ради активног оплемењивања, у другу поделу 
се уписује укупан износ из фактуре који се састоји од вредности домаћег уграђеног 
материјала и вредности услуга.  

Ако се при извозу наплаћују дажбине, у другу поделу се уписује укупан износ из фактуре 
или фактуре без одузетих попуста у валути из прве поделе, заокружен на два децимална 
места.  

Вредност уписана у ову рубрику једнака је збиру вредности уписаних у рубрику 42, у свим 
наименовањима.  

У рубрику 23 (Курс валуте) уписује се званични курс динара за страну валуту из прве 
поделе рубрике 22, који важи на дан утврђивања износа извозних дажбина.  

Ако је роба била извезена по поједностављеном поступку приликом подношења допунске 
царинске декларације уписује се курс, који је важио на дан прихватања поједностављене 
декларације.  

Ако је роба била извезена по поједностављеном поступку, а исказана је у фактури у 
различитим валутама или је приликом настанка дуга за робу важио различит курс, за сваку 
валуту подноси се посебна допунска декларација.  

Рубрика 24 (Врста спољнотрговинског посла) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра врсте спољнотрговинског посла из колоне А Кодекса шифара;  
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- у другу поделу - шифра врсте спољнотрговинског посла из колоне Б Кодекса шифара.  

У рубрику 25 (Врста саобраћаја на граници) уписује се шифра врсте превозног средства 
из Кодекса шифара, којим роба напушта царинско подручје.  

Рубрика 26 (Унутрашња врста саобраћаја), не попуњава се.  

Рубрика 27 (Место утовара/истовара), не попуњава се.  

Рубрика 28 (Финансијски и банкарски подаци), не попуњава се.  

Рубрика 29 (Царинска испостава иступа/улаза), не попуњава се.  

Рубрика 30 (Место робе), не попуњава се.  

У рубрику 31 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви-контејнер бр. - Број и 
врста) - у први ред, одвојено косим цртама, уписује се укупан број, врста и ознаке колета.  

Ако се због недостатка простора у први ред не могу уписати све ознаке колета, уписује се 
реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се прилаже спецификација ознака колета.  

Ако се по ЈЦИ царини роба из више наименовања упакована у једно колето, подаци о том 
колету уписују се у ову рубрику код првог наименовања, док се код осталих наименовања 
робе која се налази у том колету први ред ове рубрике не попуњава.  

- у други и остале редове ове рубрике уписује се наименовање робе из Царинске 
тарифе и, одвојено косом цртом, уобичајени трговачки назив робе, као и подаци 
потребни за идентификацију и сврставање робе по другим тарифама и прописима 
који се примењују при извозу робе.  

- Ако шифра робе у рубрици 33 зависи од величине, масе или других физичких 
критеријума (параметара), наименовање треба да садржи те податке.  

Изузетно, од става 2. ове рубрике наименовање робе попуњава се на следећи начин:  

- ако се привремено извози или поновно извози привремено увезена роба ради излагања на 
међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд - материјал 
који је био намењен уређењу сајамских просторија, уписује се: „сајамска роба”, односно: 
„изложбена роба”, односно: „штанд - материјал”;  

- ако се привремено извози или поновно извози привремено увезени алат, ситан инвентар, 
радио опрема и телевизијска опрема, уписује се: „алат и ситан инвентар”, „радио и ТВ 
опрема”;  

- ако се извози роба за бесплатну расподелу, односно за потрошњу на међународним 
сајмовима, изложбама и другим приредбама, уписује се: „потрошни материјал”;  

- ако се извози домаћа роба, осим горива и мазива, која је продата ради снабдевања 
превозних средстава у међународном саобраћају, уписује се: „снабдевање превозних 
средстава у међународном саобраћају”;  

- ако се извозе делови предмета наоружања и војне опреме уписује се: „делови предмета 
наоружања и војне опреме”;  

- ако се извозе селидбене ствари физичких лица која се исељавају из Србије уписује се: 
„селидбене ствари”, а испод тога: „спецификација”;  

У рубрику 32 (Наименовање број) уписује се редни број наименовања под којим се роба 
пријављује у ЈЦИ.  

Рубрика 33 (Шифра робе) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу првих осам цифара тарифне ознаке Царинске тарифе у који се роба 
сврстава;  
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- у другу поделу уписују се последње две цифре те тарифне ознаке и две нуле.  

Ако се приликом спровођења царинског поступка примењују посебни спољнотрговински, 
царински, порески, здравствени, санитарни и други прописи, у другу поделу ове рубрике, 
као последње две цифре уписују се, уместо две нуле, две последње цифре одговарајуће 
шифре из прописа чија се примена тражи.  

Ако се привремено извози или поновно извози привремено увезена роба која је била 
изложена на међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд 
- материјал који је био намењен уређењу сајамских просторија, у прву и другу поделу ове 
рубрике уписује се шифра: „44500000 0101”.  

Ако се привремено извози или поновно извози привремено увезен алат, ситан инвентар, 
радио опрема или телевизијска опрема, у прву и другу поделу уписује се шифра: „82500000 
0102”.  

Ако се извози роба за бесплатну расподелу, односно потрошњу на међународним 
сајмовима, изложбама, трговачким и другим приредбама, у прву и другу поделу уписује се 
шифра „22500000 0104”.  

Ако се извози домаћа роба, осим горива и мазива, која је продата ради снабдевања 
превозних средстава у међународном саобраћају, уписује се шифра „21500000 0105”.  

Ако се извозе селидбене ствари физичких лица која се исељавају из Србије, у прву и другу 
поделу уписује се шифра: „94500000 0201”.  

У трећу поделу уписује се шифра прописане јединице мере из Кодекса шифара. Ако 
уговорена јединица мере није прописана и наведена у Кодексу шифара, прерачунава се у 
одговарајућу прописану јединицу мере из Кодекса шифара и у трећу поделу уписује се 
шифра прерачунате јединице мере.  

Ако се поновно извози истоврсна роба недељива по количини, а која је била стављена у 
више претходних поступака, у трећу поделу ове рубрике, код првог наименовања робе, 
уписују се подаци о јединици мере, а код осталих наименовања шифра XX.  

У четврту поделу уписује се шифра облика извоза из Кодекса шифара.  

Пета подела ове рубрике не попуњава се.  

Рубрика 34 (Шифра земље порекла), не попуњава се.  

У рубрику 35 (Бруто маса у kg) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на 
два децимална места.  

Ако бруто маса не може да се одреди (пренос робе са посебним видовима транспорта: 
далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.  

Рубрика 36 (Повластица), уписује се шифра законског основа за ослобођење од плаћања 
царине, неплаћање царине, односно повећање или снижење стопе царине по Царинском 
закону, прописима донетим на основу тог закона, Закона о Царинској тарифи, по основу 
међународних уговора, споразума о слободној трговини и других закона, из Кодекса 
шифара.  

Рубрика 37 (Поступак) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу шифра траженог поступка и шифра претходног поступка из Кодекса 
шифара.  

Прва цифра шифре траженог поступка и број уписан у другој подели рубрике један морају 
бити једнаки.  

Претходни поступак је царински поступак у коме је роба била пре траженог поступка.  



 16

Ако није постојао претходни поступак, уписују се две нуле.  

- у другу поделу шифра националног поступка, ако је прописана Кодексом шифара.  

У рубрику 38 (Нето маса у kg) уписује се нето маса робе у килограмима, заокружена на 
два децимална места.  

Ако нето маса не може да се одреди (пренос робе са посебним видовима транспорта: 
далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.  

Рубрика 39 (Квота), не попуњава се.  

У рубрику 40 (Сажета декларација или претходни документ) уписују се, одвојено косим 
цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, 
шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година 
прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по 
којој је роба била пријављена, односно по којој је спроведен поступак царинског 
складиштења.  

Ако је потребно уписати више претходних исправа, у ову рубрику уписује се реч 
„спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација претходних исправа у којој се уз 
свако наименовање наводи бруто маса која се раздужује.  

У рубрику 41 (Допунска јединица) уписује се количина робе у јединици мере из треће 
поделе рубрике 33 заокружена на два децимална места.  

Ако је у трећој подели рубрике 33 наведена шифра XX, ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 42 (Цена робе) уписује се износ у валути из прве поделе рубрике 22 за робу 
пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места.  

Приликом поновног извоза производа добијених при активном оплемењивању, уписује се 
износ који је једнак додатој вредности (вредност услуга и домаћег материјала).  

Ако се поновно извози истоврсна роба недељива по количини, а која је била стављена у 
више претходних поступака, у ову рубрику уписује се износ који је једнак додатој 
вредности робе, која је била стављена у претходни поступак из тог наименовања.  

Рубрика 43 (МВ - Метод вредновања), ако се при извозу наплаћују дажбине, у ову 
рубрику уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара.  

У рубрику 44 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се подаци о врсти и 
броју приложених исправа, подаци о траженим дозволама, рок привременог извоза робе, 
односно пасивног оплемењивања и подаци који се захтевају другим прописима.  

Подаци, ако су одређени у Кодексу шифара, уписују се у шифарском облику, а ако нису 
уписују се речима.  

Ако се користе обе врсте, прво се наводе шифарски, а затим текстуални подаци. Упутство 
за упис шифарских података наведено је у Кодексу шифара.  

За приложене исправе које се односе на сва наименовања ЈЦИ, шифре и подаци 
приложених исправа уносе се само код првог наименовања.  

Ако у овој рубрици нема довољно места за упис шифарских података, уписује се реч: 
„спецификација”. У овом случају уз ЈЦИ подноси се спецификација приложених исправа, 
која садржи податке прописане за попуњавање рубрике 44.  

Уписују се, по потреби, подаци о одобрењу и сертификату. 

Рубрика 45 (Прилагођавање), не попуњава се.  
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У рубрику 46 (Статистичка вредност) уписује се вредност робе у динарима на паритету 
франко граница Србије. Износ из рубрике 42 се прерачунава у динаре по курсу из рубрике 
23.  

Ако је уговорена испорука робе у иностранству, уписује се фактурна вредност умањена за 
трошкове превоза, осигурања и слања робе од границе Србије до места испоруке у 
иностранству.  

Ако је уговорена испорука робе у Србији, уписује се фактурна вредност увећана за 
трошкове превоза, осигурања и слања робе од места испоруке до границе Србије.  

У декларацији за поновни извоз производа добијених при активном оплемењивању, у ову 
рубрику се уписује укупна вредност робе увезене ради активног оплемењивања, услуга и 
домаће робе коришћене приликом производње односно производних операција, као и 
други трошкови настали на царинском подручју Србије.  

Износ који се уписује у ову рубрику заокружује се на два децимална места.  

Рубрика 47 (Обрачун дажбина) попуњава се тако што се:  

- у прву поделу (врста) уписује шифра врсте дажбине из Кодекса шифара;  

- у другу поделу (основица) уписује вредност, количина или друга прописана основица за 
обрачун дажбине заокружена на два децимална места;  

- у трећу поделу (стопа) уписује стопа дажбине наведене у првој подели;  

- у четврту поделу (износ) уписује износ дажбине заокружен на два децимална места, ако 
није прописана стопа дажбине, односно ако је дажбина прописана у јединици мере;  

- у пету поделу (НП) уписује шифра начина плаћања или обезбеђења плаћања царинског 
дуга из Кодекса шифара, и то само код прве дажбине у првом наименовању.  

У рубрику 48 (Одложено плаћање) одвојено косим цртама, уписују се шифра врсте 
гаранције из Кодекса шифара, ПИБ подносиоца гаранције, шифра царинског органа који је 
прихватио гаранцију, број гаранције и година гаранције.  

Рубрика 49 (Идентификација складишта) попуњава се само ако је роба претходно била 
предмет поступка царинског складиштења, привременог смештаја, односно ако је била 
смештена у слободној зони.  

У овом случају уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно 
царинског реферата, шифра складишта, привременог смештаја или складишта у слободној 
зони.  

Рубрика 50 (Главни обвезник), не попуњава се.  

Рубрика 51 (Царинарница транзита (и земља)), не попуњава се.  

Рубрика 52 (Гаранција/која не важи за), не попуњава се.  

Рубрика 53 (Одредишна царинарница (и земља)), не попуњава се.  

У рубрику 54 (место и датум-потпис и име подносиоца исправе) уписују се место и 
датум подношења декларације и ПИБ подносиоца декларације.  

Ако је подносилац декларације физичко лице у ову рубрику уписује своје име и презиме и 
потпис. 

Ако је подносилац декларације/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и 
адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу, својеручни потпис и ставља 
отисак службеног печата. 
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Ако је подносилац декларације царински агент у ову рубрику уписује свој 
идентификациони број и ставља отисак личног печата. 

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се 
идентификација поднете ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За 
идентификацију користе се слова „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, 
C, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци : „ - , / ”. 

Рубрика 55 (Претовар), не попуњава се.  

Рубрика 56 (Друге незгоде за време превоза/предузете мере), не попуњава се.  

 

Члан 10. 

Рубрике ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз и пасивно оплемењивање, 
означене великим словима, попуњавају се на следећи начин.  

У рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) уписује се:  

- у први ред - назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба 
пријављује;  

- у други ред, одвојено косим цртама - шифра царинске испоставе, односно царинског 
реферата из Кодекса шифара, број и датум прихватања ЈЦИ;  

- у трећи ред, одвојено косим цртама - време прихватања ЈЦИ и службени број овлашћеног 
царинског службеника;  

- у четврти ред, у случају електронске размене података, у ЈЦИ БИС уноси се 
идентификација поднете ЈЦИ из Рубрике 54 ЈЦИ.  

У рубрика Б (Детаљи обрачуна) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге 
рубрике, као и процењени износ дажбина, ако за робу у поступку може настати царински 
дуг.  

Рубрика Ц (Полазна царинарница) попуњава се само у ЈЦИ за заједнички извозни и 
транзитни поступак, када се уписује:  

- у први ред - назив одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата коме је 
роба предата;  

- у други ред, одвојено косим цртама, - шифра одредишне царинске испоставе, односно 
царинског реферата из Кодекса шифара, датум и време предаје робе;  

- у трећи ред - службени број овлашћеног царинског службеника одредишне царинске 
испоставе, односно царинског реферата, који је прихватио ЈЦИ.  

У горњи десни угао ове рубрике ставља се отисак службеног печата одредишне 
царинарнице.  

У рубрику Д/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се:  

- у први ред (Резултат) подаци о извршеном прегледу робе, односно приложених исправа, а 
ако преглед није извршен, први ред се не попуњава;  

- у други ред (Стављене пломбе: Број) укупан број стављених царинских обележја;  

- у трећи ред (Идентитет) подаци о врстама и ознакама стављених царинских обележја;  

- у четврти ред (Рок (датум)) датум и време кад је роба пуштена и, у ЈЦИ за заједнички 
поступак извоза и поступак транзита одвојено косом цртом, датум као рок предаје робе 
одредишној царинарници;  
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- у пети ред (Потпис) идентификациони бројеви овлашћених царинских службеника који су 
извршили преглед робе односно приложених исправа, у горњем десном углу рубрике 
(Печат) отисак службеног печата царинске испоставе, односно царинског реферата.  

У рубрику Е/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписује се подаци који 
због недостатка простора нису могли стати у рубрику Д/Ј.  

У рубрику Г (Потврда овлашћених органа) уписују се бројеви издатих санитарних, 
здравствених, санитарно ветеринарских и фитосанитарних одобрења, односно уверења.  

Рубрика И (Контрола одредишне царинарнице), не попуњава се.  

Рубрика Х (Накнадна контрола), не попуњава се.  

 
 

VI. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ ЗА СТАВЉАЊЕ РОБЕ У СЛОБОДАН 
ПРОМЕТ, ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ, АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ, ПОНОВНИ 

УВОЗ, ПРЕРАДУ ПОД ЦАРИНСКОМ КОНТРОЛОМ, ЦАРИНСКО 
СКЛАДИШТЕЊЕ И УНИШТЕЊЕ РОБЕ 

 
Члан 11. 

 

У ЈЦИ за стављање робе у слободан промет, привремени увоз, активно 
оплемењивање, поновни увоз, прераду под царинском контролом и уништење робе, 
попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 29, 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 и 54.  

У ЈЦИ за поступак царинског складиштења, попуњавају се рубрике 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 
15а, 16, 19, 22, 31, 32, 34а, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 и 54.  

У ЈЦИ за поступак складиштења робе ради њеног поновног извоза и послове заступања 
поред рубрика из става 2. овог члана попуњавају се и рубрика 24, трећа подела рубрике 33 
и рубрика 41.  

У ЈЦИ за смештај робе у слободним царинским продавницама и ЈЦИ за продају робе у 
слободним царинским продавницама поред рубрика из става 2. овог члана, попуњавају се и 
трећа подела рубрике 33 и рубрика 41.  

 
Члан 12. 

 

Рубрике ЈЦИ попуњавају се на следећи начин:  

Рубрика 1 (Декларација) У прву поделу ове рубрике уписује се: „УВ”.  

У другу поделу рубрике 1 уписује се једна од следећих шифара:  

4 - за стављање робе у слободни промет и активно оплемењивање (систем повраћаја),  

5 - за привремени увоз робе и активно оплемењивање (систем одлагања),  

6 - за поновни увоз робе,  

7 - за царинско складиштење робе и унос робе у слободну зону,  

9 - за прераду робе под царинском контролом и уништење робе.  

Трећа подела не попуњава се осим у случају попуњавања ЈЦИ за стављање у слободан 
промет експресних пошиљки, на основу члана 202. став 2. тачка 4. и став 3. Уредбе о 
царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати 
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царинског дуга („Службени гласник РС”, бр. 127/03...96/09), када се у ову поделу уписује 
„ЗК”.  

Ако се подноси ЈЦИ за периодично декларисање робе, у трећу поделу се уписује ознака 
„ПЕ”.  

Рубрика 2 (Пошиљалац /Извозник) попуњава се тако што се  уписују: 

- у други ред - назив лица, пошиљаоца робе односно последњег продавца робе пре увоза у 
Републику Србију; 

- у трећи ред – седиште, односно пребивалиште и адреса пошиљаоца робе односно 
последњег продавца робе пре увоза у Републику Србију и, одвојено косом цртом, шифра 
државе из Кодекса шифара, у којој се налази седиште. 

У рубрику 3 (Обрасци) која се састоји од две поделе, уписују се подаци о броју образаца.  

У прву поделу се уписује редни број обрасца, а у другу поделу укупан број образаца.  

Ако се уз ЈЦИ не подноси додатни лист на обрасцу ЈЦИ БИС, ова рубрика се не попуњава.  

Рубрика 4 (Товарни лист), не попуњава се.  

У рубрику 5 (Наименовања) дужине три места, уписује се укупан број наименовања у 
ЈЦИ и ЈЦИ БИС.  

У рубрику 6 (Број пакета) уписује се укупан број колета која се пријављују по исправи 
без навођења њихове врсте. Ако је пошиљка у расутом стању, ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 7 (Референтни број) уписују се, одвојено косом цртом, број и последње две 
цифре године из евиденције закључених спољнотрговинских уговора, коју води правно 
лице, односно предузетник, у смислу прописа о вођењу евиденције о закљученим 
спољнотрговинским пословима. Ако не постоји обавеза вођења ове евиденције могу се 
уписати идентификациони подаци о пошиљци.  

Ако се разликује од датума прихватања ЈЦИ, у ову рубрику се после идентификационих 
података о пошиљци, одвојено косом цртом, уписује датум за примену прописа за 
утврђивање износа царине и других дажбина.  

Рубрика 8 (Прималац) попуњава се тако што се уписује: 

- у први ред (горњи десни угао) - ПИБ примаоца робе. Ако лице нема ПИБ, уписује се 
одговарајућа шифра из Кодекса шифара. 

- у други ред - назив примаоца робе. 

- у тећи ред – седиште, односно пребивалиште или боравиште и адреса примаоца робе. 

Прималац односно увозник робе је лице за чији рачун се подноси декларација и које је, у 
време прихватања декларације власник робе или има слична права располагања робом. 

Рубрика 9 (Лице одговорно за финансијско поравнање), не попуњава се.  

Рубрика 10 (Земља слања/одредишта), не попуњава се.  

Рубрика 11 (Земља трговца/произвођача), не попуњава се.  

Рубрика 12 (Подаци о вредности), не попуњава се.  

Рубрика 13 (ЗПП - Заједничка пољопривредна политика), не попуњава се.  

Рубрика 14 (Подносилац исправе) попуњава се тако што се уписују: 

- у први ред (горњи десни угао - ПИБ декларанта / заступника. Ако лице нема ПИБ уписује 
се одговарајућа шифра из Кодекса шифара. 
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- у други ред – назив декларанта / заступника;  

- у трећи ред – седиште, пребивалиште односно боравиште и адреса декларанта / 
заступника.  

У случају заступања наводе се подаци о облику заступања, и то: 

- у случају непосредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра „Н”, 

- у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра „П”.  

 

Ако је декларант истовремено и прималац из рубрике 8, у десни горњи угао уписује се 
његов ПИБ а уместо назива декларанта уписује се  „ПРИМАЛАЦ”. 

У рубрику 15 (Земља отпреме/извоза) уписује се назив државе из које се роба шаље.  

Рубрика 15а и 15б (Шифра земље отпреме/извоза) У поделу а) ове рубрике уписује се 
шифра државе која је уписана у рубрику 15, из Кодекса шифара.  

Подела б) не попуњава се.  

У рубрику 16 (Земља порекла) уписују се шифра и назив државе порекла робе из Кодекса 
шифара.  

Ако се по ЈЦИ пријављује роба различитог порекла, ова рубрика се не попуњава.  

У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу 
члана 202. став 2. тачка 4. и став 3. Уредбе о царински дозвољеном поступању са 
царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга, ова рубрика се не 
попуњава.  

Рубрика 17 (Земља одредишта), не попуњава се.  

Рубрика 17а и 17б (Шифра земље одредишта), не попуњава се.  

Рубрика 18 (Идентитет и националност превозног средства у одласку/приспећу) У 
прву поделу ове рубрике уписује се регистарски број превозног средства у коме се налази 
роба.  

Друга подела не попуњава се.  

Ако се по једној ЈЦИ пријављује роба која је смештена у више превозних средстава 
(камиона, вагона и др.), у ову рубрику уписује се реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се 
подноси спецификација превозних средстава, са навођењем њихових регистарских ознака и 
назначавањем која се роба налази у поједином превозном средству.  

Ако се роба не налази у превозном средству, ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 19 (Контејнер) уписује се једна од шифара:  

0 - ако роба није у контејнеру;  

1 - ако је роба у контејнеру.  

Рубрика 20 (Услови испоруке) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра паритета испоруке из Кодекса шифара;  

- у другу поделу - место паритета испоруке;  

- у трећу поделу - шифра места паритета испоруке из Кодекса шифара.  

Рубрика 21 (Идентитет и националност активног превозног средства које прелази 
границу), не попуњава се.  
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Рубрика 22 (Валута и укупан износ из фактуре) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра валуте из Кодекса шифара;  

- у другу поделу - укупан износ из фактуре без одузетих попуста у валути из прве поделе, 
заокружен на два децимална места.  

У декларацији за поновни увоз робе после пасивног оплемењивања, у другу поделу се 
уписује укупна вредност из фактуре која се састоји од вредности страног уграђеног 
материјала и вредности услуга.  

Вредност уписана у ову рубрику једнака је збиру вредности уписаних у рубрику 42, у свим 
наименовањима.  

У рубрику 23 (Курс валуте) уписује се званични курс динара за страну валуту из прве 
поделе рубрике 22, који важи на дан утврђивања износа увозних дажбина.  

Рубрика 24 (Врста спољнотрговинског посла) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу - шифра врсте спољнотрговинског посла из колоне А Кодекса шифара;  

- у другу поделу - шифра врсте спољнотрговинског посла из колоне Б Кодекса шифара.  

У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу 
члана 202. став 2. тачка 4. и став 3. Уредбе о царински дозвољеном поступању са 
царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга, ова рубрика се не 
попуњава.  

У рубрику 25 (Врста саобраћаја на граници) уписује се шифра врсте превозног средства 
из Кодекса шифара, којим је роба прешла царинску линију.  

Рубрика 26 (Унутрашња врста саобраћаја), не попуњава се.  

Рубрика 27 (Место утовара/истовара), не попуњава се.  

Рубрика 28 (Финансијски и банкарски подаци), не попуњава се.  

У рубрику 29 (Царинска испостава иступа/улаза) уписује се шифра граничне царинске 
испоставе, односно царинског реферата коме је роба пријављена приликом уласка у 
царинско подручје.  

Рубрика 30 (Место робе), не попуњава се.  

Рубрика 31 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви-контејнер бр. - Број и 
врста) уписује се:  

- у први ред, одвојено косим цртама, укупан број, врста и ознаке колета;  

Ако се због недостатка простора, у први ред не могу уписати све ознаке колета, уписује се 
реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се прилаже спецификација ознака колета.  

Ако се по ЈЦИ царини роба из више наименовања смештена у једно колето, подаци о том 
колету уписују се у ову рубрику код првог наименовања, док се код осталих наименовања 
робе која се налази у том колету први ред ове рубрике не попуњава.  

- у други и остале редове ове рубрике уписује се наименовање робе из Царинске тарифе и, 
одвојено косом цртом, уобичајени трговачки назив робе, као и подаци потребни за 
идентификацију и сврставање робе по другим тарифама и прописима који се примењују 
при увозу робе.  

Ако шифра робе у рубрици 33 зависи од величине, масе или других физичких критеријума 
(параметара), наименовање треба да садржи те податке.  
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Ако наплата акцизе, односно пореза на додату вредност или других увозних дажбина 
зависи од одређеног својства робе, то својство се, поред осталих података, наводи у 
наименовању.  

Изузетно, наименовање робе попуњава се на следећи начин:  

- ако се привремено увози или поновно увози привремено извезена роба ради излагања на 
међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд - материјал 
који је био намењен уређењу сајамских просторија, уписује се: „сајамска роба”, односно: 
„изложбена роба”, односно: „штанд - материјал”;  

- ако се привремено увози или поново увози привремено извезени алат, ситан инвентар, 
радио опрема и телевизијска опрема, уписује се: „алат и ситан инвентар”, „радио и ТВ 
опрема”;  

- ако се увозе делови предмета наоружања и војне опреме уписује се: „делови предмета 
наоружања и војне опреме”;  

- ако се увозе селидбене ствари физичких лица која се досељавају у Србију уписује се: 
„селидбене ствари”, а испод тога: „спецификација”;  

У рубрику 32 (Наименовање број) уписује се редни број наименовања под којим се роба 
пријављује у ЈЦИ.  

Рубрика 33 (Шифра робе) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу првих осам цифара тарифне ознаке Царинске тарифе у коју се роба 
сврстава;  

- у другу поделу уписују се последње две цифре те тарифне ознаке и две нуле.  

Ако се приликом спровођења царинског поступка примењују посебни спољнотрговински, 
царински, порески, здравствени, санитарни и други прописи, у другу поделу ове рубрике, 
као последње две цифре уписују се, уместо две нуле, две последње цифре одговарајуће 
шифре из прописа чија се примена тражи.  

Ако се привремено увози или поновно увози привремено извезена роба која је била 
изложена на међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд 
- материјал који је био намењен уређењу сајамских просторија, у прву и другу поделу ове 
рубрике уписује се шифра: „44500000 0101”.  

Ако се привремено увози или поновно увози привремено извезен алат, ситан инвентар, 
радио опрема или телевизијска опрема, у прву и другу поделу уписује се шифра: „82500000 
0102”.  

Ако се увозе селидбене ствари физичких лица која се досељавају у Србију, у прву и другу 
поделу уписује се шифра: „94500000 0201”.  

Ако се роба царини применом стопе из чл. 30. и 107. Царинског закона, у прву и другу 
поделу уписује се шифра „34500000 0109”.  

У трећу поделу уписује се шифра прописане јединице мере из Кодекса шифара. Ако 
уговорена јединица мере није прописана и наведена у Кодексу шифара, прерачунава се у 
одговарајућу прописану јединицу мере из Кодекса шифара, а у трећу поделу уписује се 
шифра прерачунате јединице мере. У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан 
промет експресних пошиљки, на основу члана 202. став 2. тачка 4. и став 3. Уредбе о 
царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати 
царинског дуга, у ову поделу уписује се шифра јединице мере „KД”.  
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За робу која се сукцесивно увози у смислу члана 4. Закона о Царинској тарифи, а недељива 
је по количини, у трећу поделу уписује се шифра „ГГ”. При увозу последње пошиљке којом 
се роба комплетира, у трећу поделу уписује се одговарајућа шифра из овог правилника.  

У четврту поделу уписује се шифра облика увоза из Кодекса шифара и, одвојена косом 
цртом, шифра намене увоза из Кодекса шифара. У случају подношења ЈЦИ за стављање у 
слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 202. став 2. тачка 4. и став 3. 
Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и 
наплати царинског дуга, у ову поделу уписује се шифра намене увоза 03.  

Пета подела ове рубрике попуњава се тако што се уписује шифра законског основа за 
ослобођење, односно плаћање пореза на додату вредност из Кодекса шифара и, одвојено 
косом цртом, шифра законског основа за ослобођење од плаћања акцизе из Кодекса 
шифара.  

Рубрика 34 (Шифра земље порекла) У поделу а) рубрике 34, уписује се шифра државе 
порекла из Кодекса шифара.  

Подела б) не попуњава се.  

Ова рубрика се не попуњава ако је у рубрици 16 наведена држава порекла.  

У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу 
члана 202. став 2. тачка 4. и став 3. Уредбе о царински дозвољеном поступању са 
царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга, ова рубрика се не 
попуњава.  

У рубрику 35 (Бруто маса у кг) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на 
два децимална места.  

Ако бруто маса не може да се одреди (пренос робе посебним видовима транспорта: 
далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 36 (Повластица) уписује се шифра законског основа за ослобођење од плаћања 
царине, неплаћање царине, односно повећање или снижење стопе царине по Царинском 
закону, прописима донетим на основу тог закона, Закона о царинској тарифи, по основу 
међународних уговора, споразума о слободној трговини и других закона, из Кодекса 
шифара.  

Рубрика 37 (Поступак) попуњава се тако што се уписује:  

- у прву поделу шифра траженог поступка и шифра претходног поступка из Кодекса 
шифара.  

Прва цифра шифре траженог поступка и број уписан у другој подели рубрике један морају 
бити једнаки.  

Претходни поступак је царински поступак у коме је роба била пре траженог поступка.  

Ако није постојао претходни поступак, уписују се две нуле.  

- у другу поделу шифра националног поступка из Кодекса шифара.  

Ако нема шифре националног поступка ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 38 (Нето маса у kg) уписује се нето маса робе у килограмима заокружена на 
два децимална места.  

Ако нето маса не може да се одреди (пренос робе посебним видовима транспорта: 
далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава  

У рубрику 39 (Квота) уписује се евиденциони број под којим је у Управи царина 
евидентирано решење донето на основу члана 30. став 6. Царинског закона.  
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У рубрику 40 (Сажета декларација или претходни документ) уписују се, одвојено косим 
цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, 
шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година 
прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по 
којој је роба била пријављена, односно на којој је спроведен поступак царинског 
складиштења.  

Ако је потребно уписати више претходних исправа, у ову рубрику уписује се реч: 
„спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација претходних исправа у којој се уз 
свако наименовање наводи бруто маса која се раздужује.  

У рубрику 41 (Допунска јединица) уписује се количина робе у јединици мере из треће 
поделе рубрике 33, заокружена на два децимална места.  

У рубрику 42 (Цена робе) уписује се износ у валути из прве поделе рубрике 22 за робу 
пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места.  

Приликом поновног увоза производа добијених при пасивном оплемењивању, уписује се 
износ који је једнак додатој вредности (вредност уграђеног страног материјала и вредност 
услуга).  

У рубрику 43 (МВ - Метод вредновања) уписује се одговарајућа шифра из Кодекса 
шифара.  

У рубрику 44 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се подаци о врсти и 
броју приложених исправа, подаци о траженим дозволама, рок привременог увоза, 
активног оплемењивања односно прераде под царинском контролом и подаци који се 
захтевају другим прописима, као и  податак о лицу које је носилац права на ослобођење од 
плаћања царине или права на увоз робе по сниженој стопи царине, због посебне намене 
робе, а која роба у смислу члана 108. Царинског закона остаје под царинским надзором.  

Подаци, ако су одређени у Кодексу шифара, уписују у шифарском облику, а ако нису 
уписују се речима.  

Ако се користе обе врсте, прво се наводе шифарски, а затим текстуални подаци. Упутство 
за упис шифарских података наведено је у Кодексу шифара.  

За приложене исправе које се односе на сва наименовања ЈЦИ, шифре и подаци 
приложених исправа уносе се само код првог наименовања.  

Ако у овој рубрици нема довољно места за упис шифарских података, уписује се реч: 
„спецификација”. У овом случају уз ЈЦИ подноси се спецификација приложених исправа, 
која садржи податке прописане за попуњавање рубрике 44.  

Уписују се, по потреби, подаци о одобрењу и сертификату. 

Рубрика 45 (Прилагођавање), не попуњава се.  

У рубрику 46 (Статистичка вредност) уписује се вредност робе у динарима на паритету 
франко граница Србије. Износ из рубрике 42 прерачунава се у динаре по курсу из рубрике 
23.  

Ако је уговорена испорука робе у иностранству, уписује се фактурна вредност увећана за 
трошкове превоза, осигурања и слања робе од места испоруке у иностранству до границе 
Србије.  

Ако је уговорена испорука робе у Србији, уписује се фактурна вредност умањена за 
трошкове превоза, осигурања и слања робе од границе Србије до места испоруке.  

У декларацији за поновни увоз производа добијених при пасивном оплемењивању, у ову 
рубрику уписује се укупна вредност робе извезене ради пасивног оплемењивања, услуга и 
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стране робе коришћене приликом производње, односно производних операција, као и 
други трошкови настали у иностранству.  

Износ који се уписује у ову рубрику заокружује се на два децимална места.  

Рубрика 47 (Обрачун дажбина) попуњава се тако што се:  

- у прву поделу (врста) уписује шифра врсте дажбине из Кодекса шифара;  

- у другу поделу (основица) уписује вредност, количина или друга прописана основица за 
обрачун дажбине заокружена на два децимална места, а за шифре 4 и 6 из друге поделе 
рубрике 1 уз дажбине 01 и 09 уписује се царинска вредност робе, односно пореска 
основица, без обзира да ли настаје царински дуг, односно обавеза плаћања ПДВ или не;  

- у трећу поделу (стопа) уписује стопа дажбине наведене у првој подели. У декларацији за 
поновни увоз робе са пасивног оплемењивања, ова подела се не попуњава;  

- у четврту поделу (износ) уписује износ дажбине заокружен на два децимална места, ако 
није прописана стопа дажбине, односно ако је прописана у јединици мере. У декларацији за 
поновни увоз робе са пасивног оплемењивања, у ову поделу уписује се износ дажбина у 
смислу члана 178. став 1. Царинског закона;  

- у пету поделу (НП) уписује шифра начина плаћања или обезбеђења плаћања царинског 
дуга из Кодекса шифара, и то само код прве дажбине у првом наименовању.  

У рубрику 48 (Одложено плаћање) одвојено косим цртама, уписују се шифра врсте 
гаранције из Кодекса шифара, ПИБ подносиоца гаранције, шифра царинског органа који је 
прихватио гаранцију, број гаранције и година гаранције.  

Рубрика 49 (Идентификација складишта) Ако се ова рубрика попуњава у поступку 
царинског складиштења или приликом уношења робе у слободну зону уписује се, одвојено 
косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата, шифра складишта 
или слободне зоне, број из евиденције држаоца и датум смештаја робе.  

Ако је роба била, пре траженог царинског поступка, предмет поступка царинског 
складиштења или је била претходно унесена у слободну зону, у рубрику 49 уписује се, 
одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата, шифра 
складишта или слободне зоне.  

Рубрика 50 (Главни обвезник), не попуњава се.  

Рубрика 51 (Царинарница транзита (и земља)), не попуњава се.  

Рубрика 52 (Гаранција/која не важи за), не попуњава се.  

Рубрика 53 (Одредишна царинарница (и земља)), не попуњава се.  

У рубрику 54 (место и датум-потпис и име подносиоца исправе) уписују се место и 
датум подношења декларације и ПИБ подносиоца декларације.  

Ако је подносилац декларације физичко лице у ову рубрику уписује своје име и презиме и 
потпис. 

Ако је подносилац декларације/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и 
адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу, својеручни потпис и ставља 
отисак службеног печата. 

Ако је подносилац декларације царински агент у ову рубрику уписује свој 
идентификациони број и ставља отисак личног печата. 

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се 
идентификација поднете ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За 
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идентификацију користе се слова „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, 
C, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци : ” - , / “ ”.  

Рубрика 55 (Претовар), не попуњава се.  

Рубрика 56 (Друге незгоде за време превоза/ предузете мере), не попуњава се.  

 

Члан 13. 

 

Рубрике за стављање робе у слободан промет, привремени увоз, активно 
оплемењивање, поновни увоз, прераду под царинском контролом, царинско складиштење и 
уништење робе, означене великим словима, попуњавају се на следећи начин.  

У рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) уписује се:  

- у први ред - назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба 
пријављује;  

- у други ред, одвојено косим цртама - шифра царинске испоставе, односно царинског 
реферата из Кодекса шифара, број и датум прихватања ЈЦИ;  

- у трећи ред, одвојено косим цртама - време прихватања ЈЦИ и службени број овлашћеног 
царинског службеника;  

- у четврти ред, у случају електронске размене података, у ЈЦИ БИС уноси се 
идентификација поднете ЈЦИ из Рубрике 54 ЈЦИ.  

У рубрику Б (Детаљи обрачуна) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге 
рубрике.  

Рубрика Ц (Полазна царинарница), не попуњава се.  

У рубрику Д/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се:  

- у први ред (Резултат) подаци о извршеном прегледу робе, односно приложених исправа, а 
ако преглед није извршен, први ред се не попуњава;  

- у други ред (Стављене пломбе: Број) укупан број стављених царинских обележја;  

- у трећи ред (Идентитет) подаци о врстама и ознакама стављених царинских обележја;  

- у четврти ред (Рок (датум)) датум и време кад је роба пуштена;  

- у пети ред (Потпис) идентификациони бројеви овлашћених царинских службеника који су 
извршили преглед робе односно приложених исправа, у горњем десном углу рубрике 
(Печат) отисак службеног печата царинске испоставе, односно царинског реферата.  

У рубрику Е/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се подаци који 
због недостатка простора нису могли стати у рубрику Д/Ј.  

У рубрику (Потврда овлашћених органа) уписују се бројеви издатих санитарних, 
здравствених, санитарно ветеринарских и фитосанитарних одобрења, односно уверења.  

Рубрика И (Контрола одредишне царинарнице), не попуњава се.  

Рубрика Х (Накнадна контрола), не попуњава се.  
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Члан 14. 

 

За робу страног порекла која се допрема са територије АПКМ на територију 
Републике Србије ван АПКМ, подноси се ЈЦИ, која се попуњава у складу са чланом 12. 
овог правилника, с тим што се:  

- у рубрику 1 у трећу поделу уписује: „КО”;  

- у рубрику 2 у трећи ред уписује шифра: „XК”;  

- у рубрику 15 уписује: „АПКМ” и шифра „XК”,  

а рубрике ЈЦИ означене великим словима попуњавају се у складу са чланом 13. овог 
правилника. 

 

VII. КОРИШЋЕЊЕ СЕТА ОБРАСЦА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЦАРИНСКОЈ 
ВРЕДНОСТИ 

 

Члан 15. 

 

Декларација о царинској вредности (у даљем тексту: ДЦВ) је образац на коме се 
уносе подаци о вредности робе за једну пошиљку ради наплате увозних дажбина.  

ДЦВ је образац димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, 
нити веће од 8 mm.  

Образац из става 1. овог члана штампа се на самокопирајућем папиру масе најмање 40 g/m² 
и не сме да садржи целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да информације на једној 
страни не утичу на читкост информација на другој страни, а чврстоћа папира мора бити 
таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.  

Образац из става 1. овог члана мора да садржи назив и адресу штампара или ознаку која 
омогућује његово идентификовање.  

Ако се у ДЦВ уносе подаци за робу сврстану у више од три тарифна става Царинске 
тарифе, подноси се одређен број додатних листова (у даљем тексту: ДЦВ БИС) потребних 
да се обухвате сви тарифни ставови, који су садржани у ЈЦИ.  

Обрасци из ст. 1. и 5. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни 
део.  

Члан 16. 

 

ДЦВ се прилаже уз сваку ЈЦИ за робу која подлеже наплати увозних дажбина „ad 
valorem”, осим у следећим случајевима:  

- ако је укупна царинска вредност пошиљке до 5.000 евра у динарској противвредности, 
односно еквивалентан износ у другој конвертибилној валути;  

- ако увезена роба није комерцијалне природе;  

- ако се увезена роба царини по поступку из члана 101. Царинског закона по 
поједностављеној декларацији;  
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- ако се царини роба на основу замене за неисправну робу и ако се царини роба која се 
враћа из иностранства као неодговарајућа или непродата;  

- ако се привремено увози роба уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина;  

- ако се царини роба без плаћања противувредности чија је царинска вредност пошиљке до 
1.000 евра, у динарској противвредности, односно еквивалентан износ у другој 
конвертибилној валути;  

- ако се извози роба за коју се не плаћају царинске дажбине;  

- ако се обрачун увозних дажбина врши у смислу члана 178. став 1. Царинског закона.  

ДЦВ се подноси у сету од два примерка, од којих један задржава царински орган, а други 
се враћа подносиоцу.  

Ако подносилац ЈЦИ, у време царињења робе, из оправданих разлога није у могућности да 
поднесе ДЦВ, царинарница може одобрити да се ова исправа поднесе у року од 14 дана од 
дана прихватања декларације. Ако подносилац ЈЦИ у наведеном року не поднесе ДЦВ, 
царинарница му неће дозволити да убудуће користи ову погодност.  

Ако ДЦВ попуњава правно лице, лице које потписује ДЦВ мора бити власник или један од 
руководилаца тог лица.  

Изузетно, ако ДЦВ потписује службеник правног лица, мора имати писмено овлашћење 
једног од лица из става 4. овог члана.  

Подношењем потписане ДЦВ, подносилац одговара за тачност и потпуност података датих 
на свим страницама ове декларације, као и за веродостојност свих докумената који се 
подносе уз ту исправу.  

Подносилац ДЦВ је дужан да пружи све додатне податке и исправе неопходне за 
утврђивање царинске вредности робе.  

 

VIII. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЦАРИНСКОЈ 
ВРЕДНОСТИ 

 

Члан 17. 

 

ДЦВ се попуњава на следећи начин.  

Рубрике попуњава подносилац декларације, осим рубрика „Службена белешка I” и 
„Службена белешка II”.  

У рубрику „Службена белешка I”, овлашћени царински службеник који је извршио 
преглед ДЦВ, уноси шифру ЦИ, односно ЦР из Кодекса шифара, број и датум ЈЦИ уз коју 
се прилаже и оверава потписом и отиском личног печата.  

У рубрику „Службена белешка II”, овлашћени царински службеник, ако је потребно, 
уноси друге податке у вези са прегледом ДЦВ.  

У рубрику 1 (Назив и адреса продавца) уписује се име и презиме, односно назив и 
адреса, укључујући и државу, продавца робе.  

У рубрику 2(а) (Назив и адреса купца) уписује се ПИБ, име и адреса, односно назив и 
адреса купца робе.  
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У рубрику 2(б) (Назив и адреса подносиоца) уписује се ПИБ, име и презиме, односно 
назив и адреса лица које попуњава ДЦВ.  

У рубрику 3 (Паритет испоруке) уписују се подаци о условима и месту испоруке робе.  

У рубрику 4 (Број и датум фактуре) уписује се број и датум издавања фактуре.  

У рубрику 5 (Број и датум уговора) уписује се број и датум уговора, ако је закључен у 
писаном облику.  

У рубрику 6 (Број и датум било које претходне царинске одлуке која се односи на 
рубрике 7 до 9) уписује се број и датум било које писане одлуке, односно мишљења 
царинарнице која се односи на рубрике 7 до 9.  

У рубрику 7 уписују се одговори на питања у вези повезаности купца и продавца из члана 
39. став 2.  Царинског закона.  

У рубрику 8 уписују се одговори на питања у вези услова за примену члана 39. став 1. тач. 
1) и 2) Царинског закона.  

У рубрику 9 уписују се одговори на питања у вези накнаде за коришћење права 
интелектуалне својине укључујући накнаду за лиценце, које се односе на увезену робу, као 
и прихода од поновне продаје, располагања или употребе робе.  

У рубрику 10(а) (Број приложених ДЦВ - БИС) уписује се број приложених листова ДЦВ 
БИС. Ако нема приложених листова ДЦВ БИС, ова рубрика се не попуњава.  

У рубрику 10(б) уписују се место и датум подношења ДЦВ.  

Подносилац исправе уписује у ову рубрику своје име и презиме и то оверава потписом.  

Ако је подносилац исправе правно лице, у ову рубрику уписује се и функција одговорног 
лица и ставља отисак службеног печата.  

Ако је подносилац исправе царински агент, у ову рубрику ставља и отисак личног печата.  

ДЕО А - ОСНОВ ЗА ОБРАЧУН  

У рубрику 11(а) уписује се нето вредност у валути из фактуре, која је, по правилу, коначан 
износ који је стварно плаћен или платив (бруто износ умањен за попусте као што су рабат, 
каса-сконто и др.), а заокружује се на два децимална места.  

У рубрику 11(б) уписује се укупан износ посредних плаћања у валути, заокружен на два 
децимална места, ако су наведена у рубрици 8, као и курс за прерачунавање у складу са 
чланом 54. Царинског закона.  

У рубрику 12 уписује се динарски износ који представља збир износа из рубрика 11(а) и 
11(б).  

ДЕО Б - ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ УРАЧУНАВАЈУ У ЦАРИНСКУ ВРЕДНОСТ  

Ако се било који од декларисаних износа у овом делу плаћа у страној валути, у рубрику на 
дну стране уписују се износи у валути и курс валуте, а у одговарајућој рубрици добијени 
износ у динарима.  

У рубрику 13(а) уписује се износ који се плаћа за све провизије при купопродаји робе, 
осим куповне провизије.  

У рубрику 13(б) уписују се износи који се плаћају за друге врсте провизија за 
посредовање.  

У рубрику 13(ц) уписују се трошкови за уобичајену (стандардну) амбалажу, који чине део 
вредности саме робе, као и трошкови паковања, укључујући вредност услуге и материјала.  
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У рубрику 14 уписују се трошкови за робу и услуге које купац посредно или непосредно 
испоручује продавцу, бесплатно или по сниженој цени, за коришћење у процесу 
производње и продаји за извоз у Србију.  

У рубрику 15, ако је одговор у рубрици 9(а) позитиван, уписује се износ накнаде за 
коришћење права интелектуалне својине укључујући накнаду за лиценце, које се односе на 
увезену робу.  

У рубрику 16, ако је одговор у рубрици 9(б) позитиван, уписује се износ прихода од било 
које наредне препродаје, располагања или коришћења увезене робе, који треба да се плати, 
посредно или непосредно, продавцу.  

У рубрику 17 уписује се место уласка робе у царинско подручје.  

У рубрику 17(а) уписују се укупни трошкови превоза до места уласка робе у царинско 
подручје, ако ти трошкови нису укључени у цену робе.  

У рубрику 17(б) уписују се укупни трошкови утовара, истовара и трошкови руковања до 
места уласка робе у царинско подручје, ако ти трошкови нису укључени у цену робе.  

У рубрику 17(ц) уписују се трошкови осигурања робе за време превоза до уласка у 
царинско подручје.  

У рубрику 18 уписује се укупан збир износа у рубрикама 13 до 17.  

ДЕО Ц - ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НЕ УРАЧУНАВАЈУ У ЦАРИНСКУ ВРЕДНОСТ  

Ако се било који од декларисаних износа у овом делу плаћа у страној валути, у рубрику на 
дну стране уписују се износи у валути и курс валуте, а у одговарајућој рубрици добијени 
износ у динарима.  

У рубрику 19 уписују се трошкови превоза робе унутар царинског подручја, ако:  

- су укључени у плаћену цену робе или у цену доспелу за плаћање, и  

- могу да се издвоје.  

У рубрику 20 уписују се трошкови из члана 47. став 1. тачка 2) Царинског закона.  

У рубрику 21 уписују се други трошкови који су укључени у цену робе, а који се не 
урачунавају у царинску вредност увезене робе, с тим што се ти трошкови морају 
специфицирати.  

У рубрику 22 уписују се, ако су посебно исказани на фактури, износи за робу фактурисану 
по цени која већ садржи увозне дажбине или порезе, који се плаћају приликом увоза у 
царинско подручје.  

У рубрику 23 уписује се укупан збир износа у рубрикама 19 до 22.  

У рубрику 24 уписује се укупан збир износа у рубрикама 12 и 18, с тим што се од 
добијеног збира одузима износ из рубрике 23, а добијени резултат уписује, по 
наименовањима, у ову рубрику.  

ДЦВ БИС попуњава се на исти начин као и рубрике 11 до 24 ДЦВ.  

 

IX. КОРИШЋЕЊЕ СЕТА ОБРАСЦА САЖЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

 

Члан 18. 

Сажета декларација (у даљем тексту: СД) је образац који се користи за 
пријављивање робе царинском органу и стављање робе у привремени смештај.  
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СД је образац димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, 
нити веће од 8 mm.  

Образац из става 1. овога члана штампа се на самокопирајућем папиру масе најмање 40g/m² 
и не сме да садржи целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да информације на једној 
страни не утичу на читкост информација на другој страни, а чврстоћа папира мора бити 
таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.  

Образац из става 1. овог члана мора да садржи назив и адресу штампара или ознаку која 
омогућује његово идентификовање.  

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 

Члан 19. 

Сет обрасца СД састоји се од три примерка. Листови су означени и намењени су:  

- лист са бројем 1, одштампан црвеном бојом - царинарници,  

- лист са бројем 2, одштампан зеленом бојом - одговорном лицу и  

- лист са бројем 3, одштампан плавом бојом - лицу које управља простором за привремени 
смештај робе.  
Лист са бројем 3 подноси се само ако се роба у току привременог смештаја истоварује са 
превозног средства у простор за привремени смештај робе.  

Рубрике СД обележене су бројевима и словима. Рубрике обележене бројевима попуњава 
одговорно лице, а рубрике обележене словима - надлежна царинарница.  

СД се попуњава писаћом машином, штампачем или ручно, у ком случају се подаци уписују 
читким штампаним словима хемијском оловком. Подаци се не могу прецртавати или 
исправљати.  

Шифре које се уписују у поједине рубрике су дате у Кодексу шифара.  

 

X. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА САЖЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

 

Члан 20. 

 

У СД рубрике означене бројевима попуњавају се на следећи начин:  

У рубрику 1 (Одговорно лице) уписује се:  

- у први ред (горњи десни угао) - ПИБ подносиоца СД. Ако лице нема ПИБ, уписује се 
одговарајућа шифра из Кодекса шифара;  

- у други ред - назив подносиоца СД;  

- у трећи ред - седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса подносиоца СД.  

У рубрику 2 (Идентитет, националност и врста превозног средства) уписују се:  

- у први ред подаци о превозном средству на које је роба директно натоварена. Ако је роба 
натоварена на теретном возилу, уносе се подаци о теретном возилу.  

За пошиљке у друмском саобраћају уписују се, одвојено косом цртом, регистарски број 
возила и приколице ако је возило има и шифра државе возила из Кодекса шифара.  
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За пошиљке у железничком саобраћају уписује се број вагона.  

За пошиљке у речном саобраћају уписује се име пловила и шифра државе из Кодекса 
шифара под чијом заставом пловило плови.  

За пошиљке у ваздушном саобраћају уписује се ознака лета, датум одласка и шифра државе 
из Кодекса шифара, у којој је ваздухоплов регистрован;  

- у други ред шифра државе у којој је возило регистровано из Кодекса шифара и, одвојено 
косом цртом, шифра врсте саобраћаја из Кодекса шифара којој возило припада.  

У рубрику 3 (Приложене исправе и додатне информације) уписују се подаци о врсти и 
идентификацији приложених превозних исправа, као и други подаци који нису могли да се 
унесу у друге рубрике.  

Подаци се уписују у шифарском облику из Кодекса шифара, одељак „XXIV ПРИЛОЖЕНЕ 
ИСПРАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ”, део „5А ОСТАЛИ ПРИЛОЖЕНИ ПРЕВОЗНИ 
ДОКУМЕНТИ САЖЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ”.  

У рубрику 4 (Идентификација простора за привремени смештај) уписују се, одвојено 
косим цртама, шифра простора за привремени смештај робе и број из евиденције држаоца 
простора за привремени смештај робе.  

У рубрику 5 (Датум и време смештаја) уписују се, одвојено косим цртама, датум и време 
смештаја робе у простор за привремени смештај.  

У рубрику 6 (Обезбеђење) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинског органа 
који је прихватио обезбеђење, број обезбеђења, година обезбеђења, шифра врсте 
обезбеђења из Кодекса шифара и ПИБ подносиоца гаранције.  

У рубрику 7 (Редни број) уписује се редни број.  

У рубрику 8 (Број превозне исправе) уписује се број превозне исправе, односно број 
потврде о задржаној роби.  

Подаци се уписују у шифарском облику из Кодекса шифара, одељак „XXIV ПРИЛОЖЕНЕ 
ИСПРАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ”, део „5Б ОСТАЛИ ПРИЛОЖЕНИ 
ДОКУМЕНТИ САЖЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ”.  

У рубрику 9 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви - контејнер бр. - Број и 
врста) уписују се, одвојено косим цртама, укупан број, врста, ознаке колета и уобичајени 
трговачки назив робе, односно податке о примаоцу робе (назив, порески идентификациони 
број и сл.).  

У рубрику 10 (Бруто маса у kg) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на 
два децимална места.  

У рубрику 11 (Претходна исправа) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске 
испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, шифра врсте претходне 
исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година прихватања претходне 
исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по којој је роба била 
пријављена.  

Ако роба пре подношења СД није била предмет царинског поступка ова рубрика се не 
попуњава.  

У рубрику 12 (Место и датум - потпис, име и презиме одговорног лица) уписују се 
место и датум подношења СД и ПИБ подносиоца.  

Ако је подносилац физичко лице уписује своје име и презиме и то оверава потписом.  

Ако је подносилац правно лице ставља отисак службеног печата.  
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Ако је подносилац декларације царински агент у ову рубрику уписује свој 
идентификациони број и ставља отисак личног печата.  

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се 
идентификација поделе ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За 
идентификацију користе се слова: А, B, V, G, D, Е, Z, I, Ј, К, L, М, N, О, P, R, S, Т, U, F, H, 
C, Q, W, X и Y”, бројеви и знаци: „-, / ”.  

Члан 21. 

 

Рубрике СД означене великим словима попуњавају се на следећи начин:  

У рубрику А (Царинарница) уписује се:  

- у први ред назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба 
пријављује;  

- у други ред, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског 
реферата из Кодекса шифара, број и датум подношења СД;  

- у трећи ред, одвојено косим цртама, време подношења СД и службени број овлашћеног 
царинског службеника.  

У рубрику Б (Напомена) уписују се податак о вредности робе, и подаци који нису могли 
да се унесу у друге рубрике.  

У рубрику Ц (Рок подношења друге исправе) уписује се рок за стављање робе у 
царински дозвољено поступање или употребу.  

 

XI. КОРИШЋЕЊЕ СЕТА ОБРАСЦА СПИСКА ПОШИЉКЕ  

Члан 22. 

Списак пошиљке (у даљем тексту: СП) је образац који се користи као описни део 
ЈЦИ за транзит робе и чини њен саставни део, осим у случају транзита роба наведених у 
шифарнику IX Кодекса шифара.  

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе подноси СП не може се поднети ЈЦИ БИС.  

СП је образац димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, 
нити веће од 8 mm.  

Образац из става 1. овог члана штампа се на самокопирајућем папиру масе најмање 40 g/m² 
и не сме да садржи целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да информације на једној 
страни не утичу на читкост информација на другој страни, а чврстоћа папира мора бити 
таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.  

Образац из става 1. овог члана мора да садржи назив и адресу штампара или ознаку која 
омогућује његово идентификовање.  

СП се попуњава писаћом машином, штампачем или ручно, у ком случају се подаци уписују 
читким штампаним словима хемијском оловком. Подаци се не могу прецртавати или 
исправљати.  

СП се подноси у истом броју примерака, као и образац на који се односи, а најмање у три 
примерка.  

СП има исти број као и ЈЦИ за транзит робе на коју се односи. Уписивање броја оверава 
овлашћени царински службеник потписом и отиском службеног печата.  
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Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 

XII. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА СПИСКА ПОШИЉКЕ 

 

Члан 23. 

 

Образац списка пошиљке мора да садржи:  

1) назив: „списак пошиљке”;  

2) рубрику димензија 70 x 55 mm подељену на горњи део, димензија 70 x 15 mm и на доњи 
део, димензија 70 x 40 mm у који се уписују подаци из става 9. овог члана;  

3) колоне по следећем редоследу:  

- редни број, у коју се уписује редни број сваке ставке унете у СП;  

- ознака, бројеви, број и врста паковања, опис робе и прималац, у коју се уписују 
подаци за идентификацију робе и примаоца робе;  

- земља отпреме /извоза, у коју се уписује назив државе из које се роба шаље или извози;  

- бруто маса у kg у коју се уписује бруто тежина у килограмима заокружена на два 
децимална места;  

- резервисано за службену употребу, ширине најмање 30 mm, а у коју се уписују, ако је то 
потребно одговарајуће службене белешке.  

Корисник може прилагодити ширину колона његовим потребама.  

За СП може се користити само предња страна обрасца.  

За сваку поједину ставку робе, ако је потребно, уписују се ознаке приложене исправе, 
потврде и одобрења.  

Испод последње ставке повлачи се хоризонтална линија, ради спречавања накнадног 
уписивања.  

 

XIII. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТЕЊА 

Члан 24. 

Образац захтева за одобрење царинског складиштења робе, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део, попуњава подносилац захтева на следећи начин:  

У рубрику 1 (Шифра ЦИ) уписује се шифра ЦИ којој се подноси захтев и која издаје 
одобрење за захтевани поступак.  

У рубрику 2 (Број и датум захтева) уписује се број и датум захтева из уписника ЦИ.  

У рубрику 3 (Врста одобрења) уписује се врста одобрења за поступак царинског 
складиштења.  

У рубрику 4 (Шифра захтеваног поступка) уписује се шифра врсте поступка за поступак 
царинског складиштења.  

У рубрику 5 (Фирма подносиоца) уписује се ПИБ, назив, седиште и адреса подносиоца 
захтева.  
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У рубрику 6 (Фирма носиоца одобрења) уписује се ПИБ, назив, седиште и адреса 
царинског обвезника.  

У рубрику 7 (Страна фирма) уписује се шифра земље, назив, седиште и адреса стране 
фирме.  

У рубрику 8 (Правни основ) уписује се члан, став и тачка Царинског закона који је основ 
за поступак.  

У рубрику 9 (Сврха и начин поступка) уписује се сврха и начин реализације поступка.  

У рубрику 10 (Место поступка) уписује се место обављања поступка.  

У рубрику 11 (Роба предмет поступка) уписује се роба која је предмет поступка и то 
редни број, шифра робе, назив, количина и то број колета и тежина, вредност робе. У 
случају да је предмет поступка више врста робе уписују се по спецификацији, односно по 
фактури. Ако постоји посебан разлог да се у случају више врста робе одреде те робе, 
уписује се онолико редних бројева колико има врста робе. У том случају попуњава се 
спецификација.  

У рубрику 12 (Претходни царински документ) уписује се царински документ који 
претходи одобреном поступку.  

У рубрику 13 (Гаранција) уписује се број и година гаранције пословне банке депоноване 
код Управе царина, као и назив пословне банке.  

У рубрику 14 (Додатни подаци) уписују се подаци који због недостатка простора нису 
могли да стану у остале рубрике.  

У рубрике (Датум, потпис и подносилац) уписују се датум подношења, име и презиме и 
потпис овлашћеног радника, назив фирме подносиоца захтева и ставља печат.  

Рубрике одобрења захтева попуњава царинарница или овлашћена царинска испостава, на 
следећи начин:  

У рубрику (Број и датум) уписују се број и датум захтева.  

У рубрику (Контролна царинарница) уписује се царинарница или овлашћена царинска 
испостава која издаје одобрење, односно врши надзор и контролу над одобреним 
поступком.  

У рубрике (Датум, Печат и Потпис) уписују се датум доношења одобрења, потпис 
овлашћеног царинског службеника и ставља печат.  

 

XIV. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТУПАК АКТИВНОГ 
/ ПАСИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА 

Члан 25. 

 

Образац одобрења за поступак активног/пасивног оплемењивања, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, састоји се из два дела. Први део 
обрасца попуњава подносилац, а други део - царинарница или овлашћена царинска 
испостава. Подносилац обрасца попуњава образац одобрења на следећи начин:  

У рубрику 1 (Шифра ЦИ) уписује се шифра ЦИ којој се подноси образац одобрења за 
привремени увоз и која издаје одобрење за поступак оплемењивања.  

У рубрику 2 (Врста одобрења) уписује се шифра одобрења за посебне царинске поступке 
из члана 110. Царинског закона.  
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Рубрику 3 (Број/датум пријема попуњеног обрасца) попуњава подносилац обрасца само 
у случају када тражи измену издатог одобрења и уписује број и датум пријема обрасца за 
измену одобрења.  

У рубрику 4 (Шифра захтеваног поступка) уписује се одговарајућа шифра врсте 
поступка из Кодекса шифара.  

У рубрику 5 (Промена одобрења) уписују се шифра ЦИ, врста, број и година одобрења, 
ако се мења издато одобрење.  

У рубрику 6 (Подносилац обрасца) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса подносиоца 
обрасца.  

У рубрику 7 (Носилац одобрења) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса носиоца 
одобрења.  

У рубрику 8 (Страна фирма) уписују се шифра земље, назив, седиште и адреса стране 
фирме.  

У рубрику 9 (Правни основ) уписују се члан, став и тачка Царинског закона који су основ 
за поступак.  

У рубрику 10 (Сврха и начин употребе) уписују се главне фазе поступка оплемењивања.  

У рубрику 11 (Место употребе) уписује се место/места обављања поступка 
оплемењивања.  

У рубрику 12 (Рокови) уписују се датум почетка и завршетка поступка оплемењивања.  

У рубрику 13 (Репроматеријал) уписује се репроматеријал којим ће се оплемењивати 
добијени производ, и то: редни број, тарифни број из Царинске тарифе, назив, количина, 
јединица мере, вредност репроматеријала и валута. Ако по једном послу постоји један 
добијени производ са употребљаваних пет и више врста репроматеријала, попуњава се 
Спецификација уз образац одобрења за поступак активног оплемењивања. Ако се у 
поступку оплемењивања добије више производа, прво се попуњава Спецификација  
репроматеријала за поступак активног оплемењивања у којој ће бити приказане укупне 
количине репроматеријала које су предмет одобрења.  

У рубрику 14 (Примена еквивалентне робе) уписује се: „да”ако се користи еквивалентна 
роба.  

У рубрику 15 (Завршетак поступка) уписује се поступак са добијеним производом на 
крају поступка оплемењивања.  

У рубрику 16 (Добијени производи) уписују се редни број добијеног производа, тарифни 
број из Царинске тарифе, назив, количина у јединици мере, јединица мере, вредност 
добијеног производа и валута из Кодекса шифара. Ако је предмет одобрења добијени 
производ са употребљених више врста репроматеријала или више врста добијених 
производа, саставља се Спецификација у коју се уписује први добијени (финални) 
производ, а затим репроматеријал који је употребљен за добијање тог производа. За сваки 
наредни добијени производ спроводи се исти поступак. Приложени образац Спецификације 
послужиће само као узорак јер ће странка уписати репроматеријале који улазе у добијени 
производ.  

У рубрику 17а (Отпад) уписује се: „да” ако постоји отпад који се сматра добијеним 
производом, као и његов припадајући репроматеријал у количини и вредности од врсте 
репроматеријала од које настаје отпад. Ако у поступку оплемењивања учествује више 
добијених (финалних) производа са истим репроматеријалима, отпадом се сматра добијени 
производ који је настао као укупна количина за исти репроматеријал који је ушао у састав 
више добијених производа.  
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У рубрику 17б (Остаци) уписују се остаци, ако постоје.  

У рубрику 18 (Поједностављени поступци) уписују се, ако су одобрени поједностављени 
поступци, број и година одобрења, као и орган који их је одобрио.  

У рубрику 19 (Додатни подаци) уписују се подаци који због недостатка простора нису 
могли да стану у остале рубрике.  

У рубрику 20 (Гаранција) уписују се број и година гаранције пословне банке депоноване 
код Управе царина, као и назив пословне банке.  

У рубрике (Датум, потпис и подносилац) уписују се датум подношења обрасца, име и 
презиме и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и ставља печат.  

Царинарница или овлашћена царинска испостава попуњава образац одобрења на следећи 
начин:  

У рубрику А (Контролна царинарница) уписују се:  

- у први ред - назив царинске испоставе која врши надзор и контролу над поступком 
оплемењивања;  

- у други ред - шифра царинске испоставе.  

У рубрику Б (Царинарница која издаје одобрење) уписују се:  

- у први ред - назив царинарнице која издаје одобрење;  

- у други ред, одвојеним косим цртама - шифра царинарнице, број и датум издавања 
одобрења.  

Испод другог реда, образац одобрења потписује овлашћени царински службеник и ставља 
печат.  

Ако се подноси образац за измену издатог одобрења прилажу се копија основног одобрења 
и копија његове последње измене у којој се налази податак чија се измена врши. У овом 
случају у обрасцу одобрења попуњавају се рубрике 1, 2, 7, „Број и датум одобрења” из 
рубрике Б, као и рубрика која се мења.  

 

XV. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТУПАК ПРЕРАДЕ 
ПОД ЦАРИНСКОМ КОНТРОЛОМ 

 

Члан 26. 

 

Образац одобрења за поступак прераде под царинском контролом, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, састоји се из два дела. Први део 
обрасца/одобрења, попуњава подносилац, а други део - царинарница или овлашћена 
царинска испостава. Подносилац обрасца попуњава образац одобрења на следећи начин:  

У рубрику 1 (Шифра ЦИ) уписује се шифра ЦИ којој се подноси образац и која издаје 
одобрење за поступак прераде под царинском контролом.  

У рубрику 2 (Врста одобрења) уписује се шифра одобрења за посебне царинске поступке 
из члана 110. Царинског закона.  

Рубрику 3 (Број/датум пријема попуњеног обрасца), попуњава подносилац обрасца само 
у случају када тражи измену издатог одобрења и уписују број и датум пријема поднетог 
обрасца за измену одобрења.  
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У рубрику 4 (Шифра захтеваног поступка) уписују се одговарајућа шифра врсте 
поступка из Кодекса шифара.  

У рубрику 5 (Промена одобрења ) уписују се шифра ЦИ, врста, број и година одобрења, 
ако се мења издато одобрење.  

У рубрику 6 (Подносилац обрасца) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса подносиоца 
обрасца.  

У рубрику 7 (Носилац одобрења) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса носиоца 
одобрења.  

У рубрику 8 (Страна фирма) уписују се шифра земље, назив, седиште и адреса стране 
фирме.  

У рубрику 9 (Правни основ) уписују се члан, став и тачка Царинског закона који су основ 
за поступак.  

У рубрику 10 (Сврха и начин употребе) уписују се главне фазе реализације поступка 
прераде под царинском контролом.  

У рубрику 11 (Место употребе) уписује се место/места обављања прераде под царинском 
контролом.  

У рубрику 12 (Рокови) уписују се датум почетка и завршетка поступка прераде под 
царинском контролом.  

У рубрику 13 (Репроматеријал) уписује се роба која је предмет поступка, и то: редни 
број, тарифни број из Царинске тарифе, назив, количина, јединица мере, вредност 
репроматеријала који ће се користити у поступку прераде под царинском контролом и 
валута из Кодекса шифара. Ако по једном послу постоји један добијени производ са 
употребљаваних пет и више врста репроматеријала, саставља се Спецификација уз образац 
одобрења за поступак прераде под царинском контролом. Ако се у поступку прераде под 
царинском контролом добије више производа, прво се попуњава Спецификација 
репроматеријала за поступак прераде под царинском контролом у којој ће бити приказане 
укупне количине репроматеријала које су предмет одобрења.  

У рубрику 14 (Завршетак поступка) уписује се поступак са добијеним производом на 
крају поступка прераде под царинском контролом.  

У рубрику 15 (Добијени производи) уписују се редни број добијеног производа, тарифни 
број из Царинске тарифе, назив, количина у јединици мере, јединица мере, вредност и 
валута из Кодекса шифара. Вредност добијеног производа утврђује се у складу са чланом 
40. Царинског закона (трансакцијска цена идентичне робе продате за извоз у нашу земљу) 
или ако је то повољније за странку - вредност увезене робе увећана за вредност домаћег 
репроматеријала и услуге. Ако је предмет одобрења добијени производ са употребљаваних 
пет и више врста репроматеријала или више врста добијених производа, саставља се 
Спецификација у коју се уписује први добијени (финални) производ, а затим 
репроматеријал који је употребљен за добијање тог производа. За сваки наредни добијени 
производ спроводи се исти поступак. Приложени образац Спецификације послужиће само 
као узорак јер ће странка уписати репроматеријале који улазе у добијени производ.  

У рубрику 16а (Отпад) уписује се: „да” ако постоји отпад који се сматра добијеним 
производом, као и његов припадајући репроматеријал у количини и вредности од врсте 
репроматеријала од које настаје отпад. Ако у послу прераде под царинском контролом 
учествује више добијених (финалних) производа са истим репроматеријалима, отпадом се 
сматра добијени производ који је настао као укупна количина за исти репроматеријал који 
је ушао у састав више добијених производа.  
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У рубрику 16б (Остаци) уписују се остаци, ако постоје.  

У рубрику 17 (Поједностављени поступци) уписују се, ако су одобрени поједностављени 
поступци, број и година одобрења, као и орган који их је одобрио.  

У рубрику 18 (Додатни подаци) уписују се подаци који због недостатка простора нису 
могли да стану у остале рубрике.  

У рубрику 19 (Гаранција) уписују се број и година гаранције пословне банке депоноване 
код Управе царина, као и назив пословне банке.  

У рубрике (Датум, потпис и подносилац) уписују се датум подношења обрасца, име и 
презиме и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и ставља печат.  

Царинарница или овлашћена царинска испостава попуњава образац одобрења на следећи 
начин:  

У рубрику А (Контролна царинарница) уписују се:  

- у први ред - назив царинске испоставе која врши надзор и контролу над поступком 
прераде под царинском контролом;  

- у други ред - шифра царинске испоставе.  

У рубрику Б (Царинарница која издаје одобрење) уписују се:  

- у први ред - назив царинарнице која издаје одобрење;  

- у други ред - шифра царинарнице/број / датум издавања одобрења.  

Испод другог реда образац одобрења потписује овлашћени царински службеник и ставља 
печат.  

Ако се подноси образац за измену издатог одобрења прилажу се копија основног одобрења 
и копија његове измене у којој се налази податак чија се измена врши. У овом случају у 
обрасцу одобрења попуњавају се рубрике 1, 2, 7, „Број и датум одобрења” из рубрике Б, као 
и рубрика која се мења.  

 

XVI. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТУПАК 
ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА / ИЗВОЗА РОБЕ 

 

Члан 27. 

 

Образац одобрења за поступак привременог увоза/извоза робе, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део, састоји се из два дела. Први део образца 
попуњава подносилац, а други део - царинарница или овлашћена царинска испостава.  

Подносилац обрасца попуњава образац одобрења на следећи начин:  

У рубрику 1 (Шифра ЦИ) уписује се шифра ЦИ којој се подноси образац и која издаје 
одобрење за поступак привременог увоза/извоза робе.  

У рубрику 2 (Врста одобрења) уписује се шифра одобрења за посебне царинске поступке 
из члана 110. Царинског закона.  

Рубрику 3 (Број/датум пријема попуњеног обрасца), попуњава подносилац обрасца само 
у случају када тражи измену издатог одобрења и уписују број и датум пријема обрасца за 
измену одобрења.  
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У рубрику 4а (Шифра захтеваног поступка) уписује се одговарајућа шифра врсте 
поступка из Кодекса шифара  

У рубрику 4б (Завршетак поступка) уписује се датум завршетка поступка привременог 
увоза/извоза робе.  

У рубрику 5 (Промена одобрења) уписују се шифра ЦИ, врста, број и година одобрења, 
ако се мења издато одобрење.  

У рубрику 6 (Подносилац обрасца) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса подносиоца 
обрасца.  

У рубрику 7 (Носилац одобрења) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса носиоца 
одобрења.  

У рубрику 8 (Страна фирма) уписују се шифра земље, назив, седиште и адреса стране 
фирме.  

У рубрику 9 (Правни основ) уписују се члан, став и тачка Царинског закона који су основ 
за поступак.  

У рубрику 10 (Сврха и начин употребе) уписује се начин коришћења робе за време 
привременог увоза/извоза.  

У рубрику 11 (Место употребе) уписује се место/места, држава употребе привремено 
увезене/извезене робе.  

У рубрику 12 (Рокови) уписују се датум почетка и завршетка поступка привременог 
увоза/извоза робе.  

У рубрику 13 (Роба која се привремено увози/извози) уписује се роба која се привремено 
увози/извози, и то: редни број, тарифни број из Царинске тарифе, назив, количина у 
јединици мере, јединица мере, вредност привремено увезене/извезене робе и шифра валуте 
из Кодекса шифара. Ако је предмет одобрења пет или више производа који се привремено 
увозе/извозе саставља се Спецификација.  

У рубрику 14 (Члан 170. Царинског закона) уписује се: „да”ако се примењују одредбе 
члана 170. Царинског закона.  

У рубрику 15 (Број рата) уписује се број месечних рата за плаћање увозних дажбина, ако 
је прописано плаћање увозних дажбина.  

У рубрику 16 (Прва рата - Преостале рате) уписује се износ увозних дажбина који се 
наплаћује у првој рати и износ појединачних преосталих рата.  

У рубрику 17 (Укупне дажбине - царина и ПДВ) уписује се укупан износ царине и ПДВ-а 
који треба платити по добијеном одобрењу.  

У рубрику 18 (Поједностављени поступци) уписују се, ако су одобрени поједностављени 
поступци, број и година одобрења, као и орган који их је одобрио.  

У рубрику 19 (Гаранција) уписују се број и година гаранције пословне банке депоноване 
код Управе царина.  

У рубрику 20 (Додатни подаци) уписују се подаци који због недостатка простора нису 
могли да стану у остале рубрике.  

У рубрике (Датум, потпис и подносилац) уписују се датум подношења обрасца, име и 
презиме и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и ставља печат.  

Царинарница или овлашћена царинска испостава попуњава образац одобрења на следећи 
начин:  
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У рубрику А (Контролна царинарница) уписују се:  

- у први ред - назив царинске испоставе која врши надзор и контролу над поступком 
привременог увоза/извоза робе;  

- у други ред - шифра царинске испоставе.  

У рубрику Б (Царинарница која издаје одобрење) уписују се:  

- у први ред - назив царинарнице која издаје одобрење;  

- у други ред - шифра царинарнице/ број / датум издавања одобрења.  

Испод другог реда образац одобрења потписује овлашћени царински службеник и ставља 
печат.  

Ако се подноси образац за измену издатог одобрења прилажу се копија основног одобрења 
и копија његове измене у којој се налази податак чија се измена врши . У овом случају у 
обрасцу одобрења попуњавају се рубрике 1, 2, 7, „Број и датум одобрења” из рубрике Б, као 
и рубрика која се мења.  

 

XVII. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОДОБРЕЊА ЗА РАЗДУЖЕЊЕ 
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНЕ/ ИЗВЕЗЕНЕ РОБЕ 

 

Члан 28. 

 

Образац одобрења за раздужење репроматеријала или привремено увезене/извезене 
робе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, састоји се из два 
дела. Први део обрасца попуњава подносилац, а други део - царинарница или овлашћена 
царинска испостава. Подносилац обрасца попуњава образац одобрења на следећи начин:  

У рубрику 1 (Шифра ЦИ) уписује се шифра ЦИ којој се подноси образац и која издаје 
одобрења за раздужење репроматеријала или привремено увезене/извезене робе.  

Рубрика 2 - не попуњава се.  

У рубрику 3 (Носилац одобрења ) уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса носиоца 
одобрења.  

У рубрику 4 (Шифра и назив поступка из одобрења) уписују се шифра и назив поступка 
из одобрења на основу Кодекса шифара за попуњавање исправа у царинском поступку из 
овог правилника.  

У рубрику 5 (Шифра и назив контролне царинарнице) уписују се шифра и назив ЦИ 
која врши надзор над поступком привременог увоза/извоза робе.  

У рубрику 6 (Рокови) уписује се датум почетка и завршетка поступка.  

У рубрику 7 (Репроматеријал/привремено увезена/извезена роба која се раздужује) 
уписују се редни број из одобрења, тарифни број из Царинске тарифе, назив робе из 
одобрења која се раздужује.   

У рубрику 8 (Документ којим се врши раздужење) уписују се ЦИ која је издала 
документ којим се врши раздужење, врста документа, број документа, година и назив 
документа којим се врши раздужење.  
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У рубрику 9 (Роба којом се врши раздужење) уписују се тарифни број из Царинске 
тарифе, назив, количина, јединица мере, вредност робе којом се врши раздужење и валута 
из Кодекса шифара.  

У рубрику 10 (Додатни подаци) уписују се подаци који због недостатка простора нису 
могли да стану у остале рубрике.  

У рубрику 11 (Напомена) уписује се напомена.  

У рубрике (Датум, потпис и подносилац) уписују се датум подношења обрасца, име и 
презиме и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и ставља печат.  

Царинарница или овлашћена царинска испостава попуњава образац одобрења на следећи 
начин:  

У рубрику А (Контролна царинарница) уписују се:  

- у први ред - назив царинске испоставе која врши надзор и контролу над поступком 
раздужења репроматеријала/ привременог увоза/извоза робе;  

- у други ред - шифра царинске испоставе.  

У рубрику Б (Царинарница која издаје одобрење) уписују се:  

- у први ред - назив царинарнице која издаје одобрење;  

- у други ред - шифра царинарнице/ број / датум издавања одобрења.  

Испод другог реда образац одобрења потписује овлашћени царински службеник и ставља 
печат.  

Члан 29. 

Одредбе овог правилника о начину попуњавања рубрика ЈЦИ, ЈЦИ БИС, СД, ДЦВ, 
ДЦВ БИС и СП, сходно се примењују и у случају подношења ових исправа путем 
електронске размене података.  

Члан 30. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику, 

садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском 
поступку („Службени  гласник РС”, бр. 129/03, 53/04, 137/04, 11/05, 23/05, 65/05, 117/05, 
114/06, 74/07, 2/08, 33/08, 50/08, 8/09, 25/09 и 107/09). 

 

Члан 31. 

 

Овај правилник ступа на снагу 3. маја 2010. године. 

 

 

Број: 110-00-00329/2010-17 
У Београду,  21. априла 2010. године  

 
М И Н И С Т А Р, 

 
др  Диана Драгутиновић 
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КОДЕКС ШИФАРА  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИСПРАВА У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ 

   
I  

ЦАРИНАРНИЦЕ И ЊИХОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
  

Назив царинарнице, односно 
њене организационе јединице  Шифра   

1  2     
1. Царинарница Београд 11002 
1) Царинска испостава Аеродром Београд  11410 
2) Царинска испостава Аеродром Никола Тесла  11274 
3) Царинска испостава Београд  11347 
4) Царинска испостава Београдски сајам  11126 
5) Царинска испостава Железничка станица - Београд  11118 
6) Царинска испостава за курирске послове - DHL  11282 
7) Царинска испостава за послове царинског надзора - Београд  11207 
8) Царинска испостава Лука Београд  11029 
9) Царинска испостава Панчево  11037 
10) Царинска испостава Пошта Београд  11045 
11) Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш - Београд  11096 
12) Царинска испостава Складишта  11134 
13) Царинска испостава Терминал Београд  11568 
14) Царински реферат Лука  11223 
15) Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево  11231
16) Царински реферат Савско пристаниште  11240 
2. Царинарница Вршац 23000 
1) Царинска испостава Ватин  23027 
2) Царинска испостава Железничка станица Вршац  23035 
3) Царинска испостава Калуђерово  23019 
4) Царинска испостава Хемофарм Вршац  23043 
5) Царински реферат Аеродром Вршац  23337 
3. Царинарница Димитровград 13005 
1) Царинска испостава Градина  13277 
2) Царинска испостава Железничка станица Димитровград  13021 
3) Царинска испостава Терминал - Градина  13013 
4) Царински реферат Пирот  13048 
5) Царински реферат Слободна зона Пирот  13030 
4. Царинарница Зрењанин 24007 
1) Царинска испостава Зрењанин  24023 
2) Царинска испостава Кикинда  24015 
3) Царинска испостава Српска Црња  24031 
4) Царински реферат Јаша Томић  24074 
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5) Царински реферат Међа  24058 
6) Царински реферат Наково  24066 
7) Царински реферат Слободна зона Зрењанин  24287 
8) Царински реферат Врбица  24295 
5. Царинарница Кладово 12009 
1) Царинска испостава Велико Градиште  12068 
2) Царинска испостава Вршка Чука  12319 
3) Царинска испостава Ђердап  12289 
4) Царинска испостава Мокрање  12033 
5) Царинска испостава Прахово  12041 
6) Царински реферат Бор  12297 
7) Царински реферат Зајечар  12327 
6. Царинарница Крагујевац 17000 
1) Царинска испостава Крагујевац  17019 
2) Царинска испостава Смедерево  17345 
3) Царински реферат Аранђеловац  17256 
4) Царински реферат за металску индустрију - Железара  17353 
5) Царински реферат Железничка станица Крагујевац  17043 
6) Царински реферат Јагодина  17027 
7) Царински реферат Лапово  17078 
8) Царински реферат Младеновац  17329 
9) Царински реферат Параћин  17051 
10) Царински реферат Пожаревац  17337 
11) Царински реферат Смедеревска Паланка 17335
12) Царински реферат Слободна зона Крагујевац 17370
7. Царинарница Краљево 14001 
1) Царинска испостава Краљево  14052 
2) Царинска испостава Крушевац  14036 
3) Царинска испостава Чачак  14060 
4) Царински реферат Нови Пазар  14109 
5) Царински реферат Рашка  14010 
6) Царински пункт Брњачки Мост  14346 
7) Царински пункт Мехов Крш  14338 
8) Царински пункт Рудница  14320 
8. Царинарница Ниш 15008 
1) Царинска испостава Аеродром Ниш  15156 
2) Царинска испостава Врање  15121 
3) Царинска испостава Лесковац  15024 
4) Царинска испостава Прешево  15172 
5) Царинска испостава Стрезимировци  15040 
6) Царинска реферат Терминал - Прешево  15105 
7) Царински реферат Железничка станица Ниш  15075 
8) Царински реферат Железничка станица Прешево  15180 
9) Царински реферат Железничка станица Ристовац  15288 
10) Царински реферат Књажевац  15113 
11) Царински реферат Пошта Ниш  15083 
12) Царински реферат Прохор Пчињски  15164 
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13) Царински реферат Рибарци  15032 
14) Царински реферат Прокупље 15407
9. Царинарница Нови Сад 21008 
1) Царинска испостава Батровци  21091 
2) Царинска испостава Бачка Паланка  21024 
3) Царинска испостава Железничка станица Шид  21083 
4) Царинска испостава за послове царинског надзора Нови Сад  21202 
5) Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад  21016 
6) Царинска испостава Мост Бачка Паланка  21105 
7) Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад  21067 
8) Царинска испостава Шид  21342 
9) Царински реферат Бечеј  21369 
10) Царински реферат Вајска  21466 
11) Царински реферат Врбас  21040 
12) Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад  21440 
13) Царински реферат Јамена  21148 
14) Царински реферат Љуба  21300 
15) Царински реферат Нови Сад  21458 
16) Царински реферат Нештин  21156 
17) Царински реферат Пошта Нови Сад  21059 
18 Царински реферат Сот  21270 
10. Царинарница Приштина 31003 
1) Царински пункт Депце  31321 
2) Царински пункт Кончуљ  31330 
3) Царински пункт Мердаре  31305 
4) Царински пункт Мутиводе  31313 
11. Царинарница Сомбор 22004 
1) Царинска реферат Апатин  22012 
2) Царинска испостава Бачки Брег  22020 
3) Царинска испостава Бездан - Мохач  22039 
4) Царинска испостава Богојево  22128 
5) Царинска реферат Сомбор  22047 
6) Царински реферат Бездан  22144 
7) Царински реферат Железничка станица Богојево  22292 
12. Царинарница Суботица 25003 
1) Царинска испостава Железничка станица Суботица  25046 
2) Царинска испостава Јавна складишта Суботица  25038 
3) Царинска испостава Келебија  25267 
4) Царинска испостава Сента  25062 
5) Царинска испостава Терминал - Келебија  25054 
6) Царинска испостава Терминал - Хоргош  25011 
7) Царинска испостава Хоргош  25151 
8) Царински реферат Бајмок  25097 
9) Царински реферат Ђала  25089 
10) Царински реферат Слободна зона Суботица  25160 
12а Царинарница Ужице  46000 
1) Царинска испостава Котроман  46094 
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2) Царинска испостава Пријепоље  46043 
3) Царинска испостава Увац  46108 
4) Царинска испостава Ужице  46027 
5) Царински реферат Бајина Башта  46086 
6) Царински реферат Железничка станица Пријепоље-Коловрат  46060 
7) Царински реферат Пожега  46035 
8) Царински пункт Гостун  46078 
9) Царински пункт Јабука  46051 
13. Царинарница Шабац 42005 
1) Царинска испостава Бадовинци  42188 
2) Царинска испостава Ваљево  42145 
3) Царинска испостава Љубовија  42200 
4) Царинска испостава Мали Зворник  42153 
5) Царинска испостава Сремска Митровица  42072 
6) Царинска испостава Сремска Рача  42102 
7) Царинска испостава Трбушница  42196 
8) Царинска испостава Шабац  42056 
   

II 
ДРЖАВЕ 

  
Назив државе  Шифра 
Кнежевина Андора - примена у складу са Заједничком декларацијом уз 
Протокол 3 уз Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима 
између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге 
стране (у даљем тексту: Прелазни споразум) 

AD  

Уједињени Арапски Емирати  AE  
Авганистан  AF  
Антигва и Барбуда  AG  
Ангвила  AI  
Албанија  AL  
Јерменија  AM  
Холандски Антили  AN  
Ангола  AO  
Антарктик  AQ  
Аргентина  AR  
Америчка Самоа  AS  
Аустрија  AT  
Аустралија  AU  
Аруба  AW  
Азербејџан  AZ  
Босна и Херцеговина  BA  
Барбадос  BB  
Бангладеш  BD  
Белгија  BE  
Буркина Фасо  BF  
Бугарска  BG  
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Бахреин  BH  
Бурунди  BI  
Бенин  BJ  
Бермуди  BM  
Брунеји  BN  
Боливија  BO  
Бразил  BR  
Бахами  BS  
Бутан  BT  
Буве  BV  
Боцвана  BW  
Белорусија  BY  
Белизе  BZ  
Канада  CA  
Кокосова (Килинг) Острва  CC  
Централна Афричка Република  CF  
Конго  CG  
Швајцарска  CH  
Обала Слоноваче  CI  
Кукова Острва  CK  
Чиле  CL  
Камерун  CM  
Кина  CN  
Колумбија  CO  
Костарика  CR  
Куба  CU  
Зеленортска Острва (Зелени Рт)  CV  
Божићно Острво  CX  
Кипар  CY  
Чешка  CZ  
Немачка  DE  
Џибути  DJ  
Данска  DK  
Доминик  DM  
Доминиканска Република  DO  
Алжир  DZ  
Еквадор  EC  
Естонија  EE  
Египат  EG  
Западна Сахара  EH  
Еритреја  ER  
Шпанија  ES  
Етиопија  ET  
Финска  FI  
Фиџи  FJ  
Фокландска острва (Малвини)  FK  
Микронезија  FM  
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Фарска острва  FO  
Француска  FR  
Француски Метрополитен  FX  
Габон  GA  
Велика Британија  GB  
Гренада  GD  
Грузија  GE  
Француска Гијана  GF  
Гана  GH  
Гибралтар  GI  
Гренланд  GL  
Гамбија  GM  
Гвинеја  GN  
Гваделуп  GP  
Екваторијална Гвинеја  GQ  
Грчка  GR  
Јужна Џорџија и Јужна сендвич острва  GS  
Гватемала  GT  
Гуам  GU  
Гвинеја-Бисао  GW  
Гвајана  GY  
Хонг Конг  HK  
Херд и Мекдоналд острва  HM  
Хондурас  HN  
Хрватска  HR  
Хаити  HT  
Мађарска  HU  
Индонезија  ID  
Ирска  IE  
Израел  IL  
Људска острва  IM  
Индија  IN  
Британска Територија Индијског Океана  IO  
Ирак  IQ  
Иран  IR  
Исланд  IS  
Италија  IT  
Јамајка  JM  
Јордан  JO  
Јапан  JP  
Џонстон Острва  JT  
Кенија  KE  
Киргистан  KG  
Камбоџа  KH  
Кирибати  KI  
Коморска Острва  KM  
Сент Китс и Невис  KN  
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Кореја, Демократска Народна Република  KP  
Кореја  KR  
Кувајт  KW  
Кајманска острва  KY  
Казахстан  KZ  
Лаос  LA  
Либан  LB  
Сент Лусија (Света Луција)  LC  
Лихтенштајн  LI  
Шри Ланка  LK  
Либерија  LR  
Лесото  LS  
Литванија  LT  
Луксембург  LU  
Летонија  LV  
Либијска Арапска Џамахирија  LY  
Мароко  MA  
Монако  MC  
Молдавија  MD  
Мадагаскар  MG  
Маршалска Острва  MH  
Мидвејска Острва  MI  
Македонија  MK  
Мали  ML  
Мијанмар  MM  
Монголија  MN  
Макао  MO  
Северна Маријанска Острва  MP  
Мартиник  MQ  
Мауританија  MR  
Монсерат  MS  
Малта  MT  
Маурицијус  MU  
Малдиви  MV  
Малави  MW  
Мексико  MX  
Малезија  MY  
Мозамбик  MZ  
Намибија  NA  
Нова Каледонија  NC  
Нигер  NE  
Норфолк Острво  NF  
Нигерија  NG  
Никарагва  NI  
Холандија  NL  
Норвешка  NO  
Непал  NP  
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Науру  NR  
Ниуе  NU  
Нови Зеланд  NZ  
Оман  OM  
Панама  PA  
Перу  PE  
Француска Полинезија  PF  
Папуа Нова Гвинеја  PG  
Филипини  PH  
Пакистан  PK  
Пољска  PL  
Сент Пиер и Микелон  PM  
Питкерн  PN  
Порторико  PR  
Португалија  PT  
Палау  PW  
Парагвај  PY  
Катар  QA  
Реиниом  RE  
Румунија  RO  
Руска Федерација  RU  
Руанда  RW  
Саудијска Арабија  SA  
Соломонска Острва  SB  
Сејшелска Острва  SC  
Судан  SD  
Шведска  SE  
Сингапур  SG  
Света Јелена  SH  
Словенија  SI  
Свалбард и Јанмајен Острва  SJ  
Словачка  SK  
Сиера Леоне  SL  
Сан Марино - примена у складу са Заједничком декларацијом уз Протокол 3 
уз Прелазни споразум SM  

Сенегал  SN  
Сомалија  SO  
Суринам  SR  
Сао Тома и Принципи  ST  
Ел Салвадор  SV  
Сирија  SY  
Свазиланд  SZ  
Турска и Каикос Острва  TC  
Чад  TD  
Француска Јужна Територија  TF  
Того  TG  
Тајланд  TH  



 52

Таџикистан  TJ  
Токелау  TK  
Туркменистан  TM  
Тунис  TN  
Тонга  TO 
Демократска Република Тимор - Лесте TL 
Турска  TR  
Тринидад и Тобаго  TT  
Тувалу  TV  
Тајван  TW  
Танзанија  TZ  
Украјина  UA  
Уганда  UG  
Сједињене Америчке Државе  US  
Уругвај  UY  
Узбекистан  UZ  
Ватикан - Света Столица  VA  
Сент Винсент и Гренадини  VC  
Венецуела  VE  
Британска Девичанска Острва  VG  
Сједињене Државе Девствених Острва  VI  
Вијетнам  VN  
Вануату  VU  
Волис и Фортуна Острва  WF  
Вејк, Острво  WK  
Самоа  WS  
Окупирана територија Палестине  PS  
Јемен  YE  
Мајоте  YT  
Јужна Африка  ZA  
Замбија  ZM  
Демократска република Конго  CD  
Зимбабве  ZW  
Република Српска  XR 
Република Црна Гора ME 
Република Србија RS 

Када се увозе у Републику Србију из Цеуте и Мелиље, односно извозе из 
Републике Србије у Цеуту и Малиљу производи пореклом из Цеуте и Мелиље, 
односно из Републике Србије у складу са чл. 37. и 38. Протокола 3 уз Прелазни 
споразум у ЈЦИ се уписује шифра: "XЕ". 

III 
ВРСТА ВАЛУТЕ 

  
Назив валуте  Шифра  
Аустријски шилинг  ATS  
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Аустралијски долар  AUD  
Белгијски франак  BEF  
Канадски долар  CAD  
Швајцарски франак  CHF  
Немачка марка  DEM  
Данска круна  DKK  
Шпанска пезета  ESP  
ЕВРО  EUR  
Финска марка  FIM  
Француски франак  FRF  
Фунта стерлинга  GBP  
Драхма  GRD  
Ирска фунта  IEP  
Италијанска лира  ITL  
Јен  JPY  
Кувајтски динар  KWD  
Луксембуршки франак  LUF  
Холандски гулден  NLG  
Норвешка круна  NOK  
Португалски ескудо  PTE  
Шведска круна  SEK  
Амерички долар  USD  
Српски динар  RSD  
   

IV 
ЛИЦА 

  
Назив  Шифра  
Страна физичка лица  000912000  
Остала лица без ПИБ  000913006  
   

V 
ВРСТЕ ПРЕВОЗНОГ, ОДНОСНО ПРЕНОСНОГ СРЕДСТВА 

   
Врста саобраћаја и врста превозног, односно преносног средства  Шифра 
Железнички саобраћај  20  
Друмско возило на вагону  23  
Друмски саобраћај     
Камион без приколице  31  
Камион са приколицом  32  
Тегљач са полуприколицом  33  
Комби и путничка возила  34  
Остала возила  35  
Ваздушни саобраћај  40  
Поштански саобраћај  50  
Комбиновани/мултимодални саобраћај  60  
Посебни видови транспорта (далеководи, цевоводи, гасоводи)  70  
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Речни саобраћај  80  
Вагон на броду  82  
Друмско возило на броду  86  
Приколица или полуприколица на броду  87  
Сопствени погон  90  
   

VI 
ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ  

  
Паритет  Шифра  
Франко фабрика (назив места)  EXW  
Франко превозник (назив места)  FCA  
Франко уз бок брода (назив луке отпреме)  FAS  
Франко на палуби брода (назив луке отпреме)  FOB  
Трошкови и возарина (назив луке одредишта)  CFR  
Трошкови, осигурање и возарина (назив луке одредишта)  CIF  
Возарина плаћена до (назив места одредишта)  CPT  
Возарина и осигурање плаћено до (назив места одредишта)  CIP  
Достављено на граници (назив места)  DAF  
Достављено на броду (назив луке одредишта)  DES  
Достављено на обали (назив луке одредишта)  DEQ  
Достављено - царина није плаћена (назив места одредишта)  DDU  
Достављено - царина плаћена (назив места одредишта)  DDP  
Остали ненаведени паритети  XXX  
   

 
VII 

МЕСТО ПАРИТЕТА ИСПОРУКЕ  
  
Место паритета испоруке  Шифра  
Граница Србије  0  
Место у Србији  1  
Место изван Србије  3  
   

VIII 
ВРСТА СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПОСЛА 

  

Колона А  Шифра у
руб. 24  Колона Б  

Опис  Шифра    Опис  Шифра 
Послови са стварним или 
планираним преносом 
власништва са плаћањем или 
другом надокнадом (осим 
послова под шифрама 2, 7 и 8) 
(1) (2) (3) 

1  11  Куповина/продаја (2) 1  

      12  Пошиљке послате на 
тестирање, пробни узорци, 2  
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пошиљке са правом 
враћања и комисиони 
послови  

      13  Компензациони послови  3  

      14  
Продаја робе страним 
путницима за њихове 
личне потребе  

4  

      15  Финансијски лизинг(3) 5  
Враћање робе, која је 
претходно била евидентирана 
под шифром; 1(4) бесплатна 
замена робе  

2  21  Враћање робе  1  

      22  Замена за враћену робу  2  

      23  
Замена за робу која није 
враћена (нпр. у 
гаранцијском року)  

3  

Послови (не привремени) са 
преносом власништва без 
финансијске или друге накнаде 

3  31  

Пошиљке робе у оквиру 
програма, које су у 
потпуности или делимично 
финансиране од стране 
Европске уније  

1  

      32  Друге испоруке владиних 
помоћи  2  

      33  
Друге испоруке помоћи 
(индивидуалне или 
невладиних организација)  

3  

      34  Други послови  4  
Послови оплемењивања на 
основу уговора или послови 
поправке (осим послова под 
шифром 7)  

4  41  Оплемењивање  1  

      42  Поправка и одржавање уз 
плаћање  2  

      43  Бесплатна поправка и 
одржавање  3  

   
Послови након оплемењивања 
на основу уговора (5) или након 
оправке(6) (осим послова под 
шифром 7)  

5  51  Оплемењивање  1  

   

   
   52  Поправка и одржавање уз 

плаћање  2  

      53  Бесплатна поправка и 
одржавање  3  

Послови без преноса 
власништва, нпр. зајам, закуп, 
оперативни лизинг (7) и друга 
привремена коришћења(8) са 
изузетком оплемењивања на 

6  61  Закуп, зајам, оперативни 
лизинг     
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основу уговора или поправке 
(испорука и враћање)  

      62  Друга привремена 
коришћења  2  

Послови у вези са заједничким 
програмима одбране или 
другим међувладиним 
производним програмима  

7  70        

Набавке грађевинског 
материјала и опреме у оквиру 
грађевинске делатности који су 
део општег уговора (9) 

8  80        

Други послови  9  91  Улог страног лица  1  

      96  Промет робе у слободну 
зону и из слободне зоне  6  

      99  Остали посебни облици 
спољнотрговинског посла  9  

НАПОМЕНЕ ПОД ОЗНАКАМА (1) ДО (9) 

(1) Послови под овом ознаком односе се на највећи део извоза и увоза, односно 
послова код којих је својина пренета са резидента на нерезидента или обрнуто а 
плаћање извршено је или ће бити извршено плаћање или друга надокнада (нпр: 
плаћање робом). Ово се примењује и на робу послату између јединица једног лица, 
као и на робу послату из/у централно дистрибутивно складиште, осим ако плаћање 
или друга надокнада у вези са овим пословима неће бити извршена (у том случају 
ће ови послови бити побројани у колони А под 3). 

(2) Послови под овом ознаком односе се и на резервне делове и другу робу чија се 
замена плаћа. 

(3) Послови под овом ознаком односе се и на финансијски лизинг: рате за лизинг се 
обрачунавају на начин да покрију целу или скоро целу вредност робе. Користи и 
ризици власништва су пренесени на корисника лизинга. По истеку уговора, 
корисник лизинга постаје власник. 

(4) У случају враћања и замене робе, под овом ознаком, а која је била претходно 
оцарињена под шифром 3 до 9 из колоне А, треба користити њима припадајуће 
одговарајуће шифре. 

(5) У случају оплемењивања робе, под овом ознаком, а за рачун страног власника, 
употребљавају се шифре 4 и 5 из колоне А. Ако произвођач врши оплемењивање 
за свој рачун, употребљава се шифра 1 из колоне А. 

(6) Послови под овом ознаком односе се на поправке под којима се подразумева 
враћање роби првобитне функције, при чему могу бити извршене структурне 
промене или побољшања. 

(7) Послови под овом ознаком односе се на све уговоре о лизингу, осим 
финансијског лизинга из напомене (3). 
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(8) Послови под овом ознаком односе се на робу која се извози или увози са 
намером да се касније поново увезе или извезе без промене власништва. 

(9) Послови под овом ознаком односе се на послове уписане под шифром 8 из 
колоне А, који укључују робу за коју није издат посебан рачун, већ је за комплетну 
пошиљку издат заједнички рачун. У супротном, употребљава се шифра 1 из колоне 
А. 

IX 
РОБА ПОД ЦАРИНСКИМ НАДЗОРОМ 

  
Роба  Шифра  
Моторни бензин, са садржајем олова не преко 0,013 g по литру, 
октанског броја (RON), мање од 95  271011 01 

Моторни бензин, са садржајем олова не преко 0,013 g по литру, 
октанског броја (RON) 95 или више, али мање од 98  271011 02 

Моторни бензин, са садржајем олова не преко 0,013 g по литру, 
октанског броја (RON) 98 или више  271011 03 

Моторни бензин, са садржајем олова преко 0,013 g по литру, октанског 
броја (RON), мање од 98 али са садржајем олова не преко 0,02 g по 
литру,  

271011 04 

Моторни бензин, са садржајем олова преко 0,013 g по литру, октанског 
броја (RON), мање од 98, остали  271011 05 

Моторни бензин, са садржајем олова преко 0,013 g по литру, октанског 
броја (RON) 98 или више  271011 06 

Гориво за млазне моторе, бензинског типа  271011 07 
Лака уља и производи, за прераду у специфичним процесима  271011 08 
Лака уља и производи, за подвргавање хемијској преради у процесима, 
осим оних наведених у тар. подброју 2710 11 11  271011 09 

Лака уља и производи, за остале сврхе, специјални бензини, вајт шпирит  271011 10 
Лака уља и производи, за остале сврхе, специјални бензини, остало  271011 11 
Лака уља и производи, за остале сврхе, остало, остала лака уља  271011 12 
Средња уља, за прераду у специфичним процесима  271019 01 
Средња уља, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних 
наведених у тар. подброју 2710 19 11  271019 02 

Средња уља, за остале сврхе, керозин (петролеј), гориво за млазне 
моторе  271019 03 

Средња уља, за остале сврхе, керозин (петролеј), остало  271019 04 
Средња уља, за остале сврхе, остало, остало  271019 05 
Гасна уља, за прераду у специфичним процесима  271019 06 
Гасна уља, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних 
наведених у тар. подброју 2710 19 31  271019 07 

Гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора не преко 0,05% по 
маси, остало, осим уља за ложење екстра лаког (ЕL)  271019 08 

Гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,05% по маси, 
али не преко 0,2% по маси, остало  271019 09 

Гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,2% по маси, 
остало  271019 10 

Вретенски супер рафинат и минерално уље за текстилну индустрију  271019 11 



 58

Гасна уља, са садржајем сумпора не преко 0,05% по маси, дизел горива  271019 12 
Гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,05% по маси, али не преко 
0,2% по маси, дизел горива  271019 13 

Гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,2% по маси, дизел горива  271019 14 
Гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,2% по маси, бродска горива  271019 15
Моторна уља за подмазивање  271000 10 
Авио уља за подмазивање  271000 11 
Турбинска уља  271000 12 
Масти за подмазивање  271000 13 
Остала уља за подмазивање  271000 14 
Синтетичка уља за подмазивање  271000 15 
Природни гас  271100 01 
Пропан  271100 02 
Бутан  271100 03 
Етилен, пропилен, бутилен, бутандиен  271100 04 
Мешавине пропана и бутана  271100 05 
Остало  271100 06 
Петролеј за осветљење  271000 16 
Цигарете, које садрже дуван, групе А  240220 00 
Цигаре и цигарилоси који садрже дуван  240210 00 
Резани дуван и дуван за лулу  240310 00 
Дуван за жвакање и дуван за шмркање  240399 00 
Денатурисани етил-алкохол за гориво јачине 80% или јаче  220720 00 
Неденатурисани етил-алкохол који се користи за производњу алкохолних 
пића и козметике, јачине 80% или јачи  220710 01 

Неденатурисани етил-алкохол који се користи за производњу алкохолних 
пића и козметике, јачине мање од 80%  220890 05 

Неденатурисани етил-алкохол који се продаје апотекама, болницама и 
другим крајњим потрошачима, јачине 80% или јачи  220710 02 

Неденатурисани етил-алкохол који се продаје апотекама, болницама и 
другим крајњим потрошачима, јачине мање од 80%  220890 06 

Пиво добијено од слада у амбалажи до 10 l, у боцама  220300 01 
Пиво добијено од слада у амбалажи до 10 l, остало  220300 02 
Пиво добијено од слада, у амбалажи преко 10 l  220300 03 
Вињак  220820 01 
Лозовача и комовица  220820 02 
Клековача  220850 01 
Шљивовица, крушковача, трешњевача  220890 01 
Кајсијевача и друге природне ракије  220890 02 
Остала жестока алкохолна пића добијена од вина или комине грожђа  220820 03 
Рум и тафиа  220840 00 
Водка  220860 00 
Ликери  220870 00 
Арак  220890 03 
Остала жестока алкохолна пића  220890 04 
Коњак  220820 04 
Армањак  220820 05 



 59

Џин  220850 02 
Виски  220830 00 
Вода, минерална вода и газирана вода са додатком шећера или др. 
средстава за заслађивање или арому  220210 00 

Остала безалкохолна пића, осим безалкохолних освежавајућих пића са 
воћним соком  220290 00 

Безалкохолно пиво  220290 01 
Прашкови и пастеле за производњу освежавајућих безалкохолних пића  210690 00 
Воћни сок од поморанџе, смрзнути, концентрисани  200911 01 
Воћни сок од поморанџе, смрзнути, остали  200911 02 
Воћни сок од поморанџе, концентрисани  200919 01 
Воћни сок од поморанџе, остали  200919 02 
Воћни сок од грејпфрута, концентрисани  200920 01 
Воћни сок од грејпфрута, остало  200920 02 
Воћни сок од осталих агрума, концентрисани  200930 01 
Воћни сок од лимуна  200930 02 
Воћни сок од осталих агрума, остали  200930 03 
Воћни сок од ананаса, концентрисани  200940 01 
Воћни сок од ананаса, остали  200940 02 
Воћни сок од грожђа  200960 00 
Воћни сок од јабуке, концентрисани  200970 01 
Воћни сок од јабуке, остало  200970 02 
Воћни сок од малине, концентрисани  200980 01 
Воћни сок од вишње, концентрисани  200980 02 
Сок од осталог воћа  200980 03 
Воћни сок од малине  200980 04 
Воћни сок од вишње  200980 05 
Сок од осталог воћа  200980 06 
Мешавина сокова  200990 00 
Кафа, непржена са кофеином  090111 00 
Кафа, непржена без кофеина  090112 00 
Кафа, пржена са кофеином  090121 00 
Кафа, пржена без кофеина  090122 00 
Замена за кафу са садржајем кафе, љуспице и опне од кафе  090190 00 
Екстракт кафе  210111 00 
Сирови шећер  170111 00 
Рафинисани шећер у кристалу од шећерне трске  170199 01 
Рафинисани шећер у кристалу од шећерне репе  170199 02 
   

X 
ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ  

  
Јединица мере  Шифра  
Комад  KD  
Милиграм  MG  
Грам  GR  
Килограм  KG  
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Тона  TN  
Метар - дужни  MD  
Метар - квадратни  M2  
Метар - кубни  M3  
Литар  LT  
Хектолитар  HL  
Карат  KR  
Туце  TC  
Пар  PR  
Арак  AR  
Мегават  MW  
Киловат  KW  
Гарнитура - комплет  GN  
   

XI 
ОБЛИЦИ ИЗВОЗА И УВОЗА 

  
Облик извоза и увоза  Шифра  
Слободан извоз - увоз  LB  
Дозвола  D  
Контигент по количини  KK  
Контигент по вредности  KV  
   

XII 
НАМЕНА УВОЗА 

  
Намена увоза  Шифра 
Опрема  01  
Репродукција и сировине  02  
Широка потрошња  03  
Резервни делови за одржавање увезене опреме, односно делови увезене 
опреме и трајних потрошних добара  04  

Хемикалије и реагенси у паковањима до 2,5 kg нето масе  05  
   

XIII 
ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ 

  
Законски основ  Шифра 
Члан 19. став 1. тачка 1) Закона о акцизама  1 
Члан 19. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о акцизама  21 
Члан 19. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о акцизама  22 
Члан 19. став 1. тачка 2) подтачка (3) Закона о акцизама  23 
Члан 19. став 1. тачка 2) подтачка (4) Закона о акцизама  24 
Члан 19. став 1. тачка 3) Закона о акцизама  3 
Члан 19. став 1. тачка 4) Закона о акцизама  4 
Члан 19. став 1. тачка 5) Закона о акцизама  9 
Члан 19. став 1. тачка 6) Закона о акцизама  10 
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Члан 19. став 1. тачка 6а) Закона о акцизама  11 
Члан 19. став 1. Закона о акцизама  12 
   

XIV 
ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА И ОСНОВ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА 

НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
  

Законски основ  Шифра 
1  2  

Члан 23. Закона о порезу на додату вредност (посебна пореска стопа 8%)  2310  
Члан 23. Закона о порезу на додату вредност (општа пореска стопа 18%)  2320  
- увоз добара у слободну зону за који би обвезник - стицалац добара имао 
право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе 
делатности ван слободне зоне  

2405  

- увоз летилица и добара намењених тим летилицама (члан 24. став 1. 
тачка 10) Закона о порезу на додату вредност)  2410  

- увоз добара намењених непосредним потребама летилица (члан 24. став 
1. тачка 11) Закона о порезу на додату вредност)  2420  

- увоз бродова и добара намењених тим бродовима (члан 24. став 1. тачка 
13) Закона о порезу на додату вредност)  2430  

- увоз добара намењених непосредним потребама бродова (члан 24. став 1. 
тачка 14) Закона о порезу на додату вредност  2440  

- увоз злата за потребе Народне банке Србије (члан 24. став 1. тачка 15) 
Закона о порезу на додату вредност)  2450  

- увоз добара намењених за службене потребе дипломатских и конзуларних 
представништава (члан 24. став 1. тачка 16) подтачка (1) Закона о порезу 
на додату вредност)  

2461  

- увоз добара намењених службеним потребама међународних 
организација, ако је то предвиђено међународним уговором (члан 24. став 
1. тачка 16) подтачка (2) Закона о порезу на додату вредност)  

2462  

- увоз добара за личне потребе страног особља дипломатских и 
конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица 
(члан 24. став 1. тачка 16) подтачка (3) Закона о порезу на додату вредност) 

2463  

- увоз добара за личне потребе страног особља међународних 
организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то 
предвиђено међународним уговором (члан 24. став 1. тачка 16) подтачка (4) 
Закона о порезу на додату вредност)  

2464  

- увоз добара који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са 
државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, а тим 
уговорима је предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће 
плаћати трошкови пореза (члан 24. став 1. тачка 16а) Закона о порезу на 
додату вредност)  

2465  

- увоз добара који се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, 
закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора, односно 
Републике и међународне финансијске организације, односно друге 
државе, као и између треће стране и међународне финансијске 
организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује 
као гарант, односно контрагарант, ако је тим уговорима предвиђено да се из 
добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза (члана 24. 
став 1. тачка 16б) Закона о порезу на додату вредност)  

2466  
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- увоз добара који се врши на основу међународног уговора ако је тим 
уговором предвиђено пореско ослобођење, осим међународних уговора из 
члана 24. став 1. тач. 16а)  и 16б) Закона о порезу на додату вредност (члан 
24. став 1. тач. 16в) Закона о порезу на додату вредност) 

2467 

- унос законских средства плаћања, осим папирног и кованог новца који се 
не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност 
(члан 25. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност)  

2510  

- увоз акција, обвезница и других хартија од вредности (члан 25. став 1. 
тачка 2) Закона о порезу на додату вредност)  2520  

- увоз хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и других 
важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности (члан 25. став 2. 
тачка 5) Закона о порезу на додату вредност)  

2530  

- увоз људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног 
млека (члан 25. став 2. тачка 10) Закона о порезу на додату вредност)  2540  

- увоз добара на основу уговора о донацији, односно као хуманитарна 
помоћ (члан 26. став 1. тачка 1а) Закона о порезу на додату вредност)  2550  

- увоз добара која су извезена, а која се у Републику враћају непродата или 
зато што не одговарају обавезама које проистичу из уговора, односно 
пословног односа на основу којег су била извезена (члан 26. став 1. тачка 
1б) Закона о порезу на додату вредност)  

2560  

- увоз добара која се, у оквиру царинског поступка, уносе у слободне 
царинске продавнице (члан 26. став 1. тачка 1в) Закона о порезу на додату 
вредност)  

2570  

- увоз добара која се, у оквиру царинског поступка, привремено увозе и 
поново извозе, као и стављају у царински поступак активног оплемењивања 
са системом одлагања (члан 26. став 1. тачка 2) Закона о порезу на додату 
вредност)  

2612  

- увоз добара која се, у оквиру царинског поступка привремено извози у 
непромењеном стању поново увозе (члан 26. став 1. тачка 3) Закона о 
порезу на додату вредност)  

2613  

- увоз добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак 
прераде под царинском контролом (члан 26. став 1. тачка 4) Закона о 
порезу на додату вредност)  

2614  

- увоз добара у оквиру царинског поступка, над транзитом робе (члан 26. 
став 1. тачка 5) Закона о порезу на додату вредност)  2615  

- увоз добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак 
царинског складиштења (члан 26. став 1. тачка 6) Закона о порезу на 
додату вредност)  

2616  

- члан 216. став 1. тачка 1) Царинског закона  1611 
- члан 216. став 1. тачка 2) Царинског закона  1612 
- члан 216. став 1. тачка 3) Царинског закона  1613 
- члан 216. став 1. тачка 4) Царинског закона  1614 
- члан 216. став 1. тачка 5) Царинског закона  1615 
- члан 216. став 1. тачка 6) Царинског закона  1616 
- члан 216 став 1. тачка 7) Царинског закона  1617 
- члан 216 став 1. тачка 8) Царинског закона  1618 
- члан 216. став 1. тачка 9) Царинског закона  1619 
- члан 216. став 1. тачка 10) Царинског закона  1620 
- члан 216. став 1. тачка 11) Царинског закона  1621 
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- члан 216. став 1. тачка 12) Царинског закона  1622 
- члан 216. став 1. тачка 14) Царинског закона  1624 
- члан 216 став 1. тачка 15) Царинског закона  1625 
- члан 216. став 1. тачка 16) Царинског закона  1626 
- члан 217. став 1. тачка 6) Царинског закона  1716 
   

XV 
ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА, 
НЕПЛАЋАЊЕ ЦАРИНЕ, ОДНОСНО ПОВЕЋАЊЕ ИЛИ СНИЖЕЊЕ СТОПЕ 

ЦАРИНЕ ПО ЦАРИНСКОМ И ДРУГИМ ЗАКОНИМА 
  
Законски основ  Шифра 
Члан 16. Царинског закона 01600 
Члан 30. став 3. тачка 4. Царинског закона   
Члан 30. став 3. тачка 5. Царинског такона 
Члан 107. став 1. Царинског закона 

 03034
03035
10710

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Босне и Херцеговине - роба на коју се не наплаћују дажбине, 
сва роба обухваћена главама 1 до 97 Царинске тарифе  

BА00C

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Македоније - роба на коју се не наплаћују дажбине, сва роба 
обухваћена главама 1 до 97 Царинске тарифе  

МК00C 

Споразум о слободној трговини са Руском Федерацијом - неплаћање 
царине на сву робу која није обухваћена Прилогом 3  RU001 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Хрватске - роба на коју се не наплаћују дажбине, индустријски 
производи обухваћени главама 25 до 97 Царинске тарифе осим производа 
наведених у Анексу 1  

HR01C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Хрватске - роба на коју се не наплаћују дажбине, 
пољопривредни производи (обухваћени главама 1 до 24 Царинске тарифе 
укључујући робу наведену у Анексу 1) за које је у Анексу 3.7 прописана 
стопа 0 (ослобођење), дажбине са шифром 01, 02 и 05 не наплаћују се  

HR11C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Хрватске - пољопривредни производи (обухваћени главама 1 
до 24 Царинске тарифе укључујући робу наведену у Анексу 1) на које се 
наплаћују прописане дажбине са шифром 01 до испуњења квоте, роба на 
квоти наведена у Анексу 3.7, дажбине са шифром 02 и 05 не наплаћују се, 
(испуњењем квоте наплаћују се дажбине са шифром 01, 02 и 05)  

HR12C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Хрватске - пољопривредни производи (обухваћени главама 1 
до 24 Царинске тарифе укључујући робу наведену у Анексу 1) на које се 
наплаћују прописане дажбине, роба из Анекса 3.7 са прописаном стопом, 
дажбине са шифром 02 и 05 не наплаћују се (роба која није на квоти)  

HR13C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Молдавије - роба на коју се не наплаћују дажбине, 
индустријски производи обухваћени главама 25 до 97 Царинске тарифе 
осим производа наведених у Анексу 1  

MD01C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Молдавије - роба на коју се не наплаћују дажбине, MD11C 
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пољопривредни производи (обухваћени главама 1 до 24 Царинске тарифе 
укључујући робу наведену у Анексу 1) за које је у Анексу 3.7 прописана 
стопа 0 (ослобођење), дажбине са шифром 01, 02 и 05 не наплаћују се  
Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Молдавије - пољопривредни производи (обухваћени главама 1 
до 24 Царинске тарифе укључујући робу наведену у Анексу 1) на које се 
наплаћују прописане дажбине са шифром 01 до испуњења квоте, роба на 
квоти наведена у Анексу 3.7, дажбине са шифром 02 и 05 не наплаћују се, 
(испуњењем квоте наплаћују се дажбине са шифром 01, 02 и 05)  

MD12C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Албаније - роба на коју се не наплаћују дажбине, индустријски 
производи обухваћени главама 25 до 97 Царинске тарифе осим производа 
наведених у Анексу 1  

AL01C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Албаније - роба на коју се не наплаћују дажбине, 
пољопривредни производи (обухваћени главама 1 до 24 Царинске тарифе 
укључујући робу наведену у Анексу 1) за које је у Анексу 3.7 прописана 
стопа 0 (ослобођење), дажбине са шифром 01, 02 и 05 не наплаћују се  

AL11C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Албаније - пољопривредни производи (обухваћени Главама 1 
до 24 Царинске тарифе укључујући робу наведену у Анексу 1) на које се 
наплаћују прописане дажбине са шифром 01 до испуњења квоте, роба на 
квоти наведена у Анексу 3.7, дажбине са шифром 02 и 05 не наплаћују се, 
(испуњењем квоте наплаћују се дажбине са шифром 01, 02 и 05)  

AL12C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из Црне Горе - роба на коју се не наплаћују дажбине, сва роба 
обухваћена главама 1 до 97 Царинске тарифе  

ME00C 

Споразум о слободној трговини у централној Европи - ЦЕФТА 2006 - роба 
пореклом из АПКМ - роба на коју се не наплаћују дажбине, сва роба 
обухваћена главама 1 до 97 Царинске тарифе  

XK00C 

Споразум о слободној трговини са Републиком Белорусијом - неплаћање 
царине на сву робу која није обухваћена Прилогом А BY001

Члан 143. став 1. тачка 1. Царинског закона  14311
Члан 157. Царинског закона  15700 
Члан 168. Царинског закона (потпуно ослобођење)  16800
Члан 170. став 1. Царинског закона  17010 
Члан 172. став 1. Царинског закона  17210 
Члан 179. Царинског закона  17910 
Члан 180. став 1. Царинског закона  18010 
Члан 215. став 1. тачка 2. Царинског закона  21512 
Члан 215. став 1. тачка 3. Царинског закона  21513 
Члан 215 став 1. тачка 4. Царинског закона  21514
Члан 215. став 1. тачка 5. Царинског закона  21515
Члан 215. став 2. тачка 1. Царинског закона  21521
Члан 215. став 2. тачка 2. Царинског закона  21522
Члан 216. став 1. тачка 1. Царинског закона  21611
Члан 216. став 1. тачка 3. Царинског закона  21613
Члан 216. став 1. тачка 4. Царинског закона  21614
Члан 216. став 1. тачка 5. Царинског закона  21615
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Члан 216. став 1. тачка 6 Царинског закона  21616
Члан 216. став 1. тачка 7. Царинског закона  21617
Члан 216. став 1. тачка 8. Царинског закона  21618
Члан 216. став 1. тачка 9. Царинског закона  21619
Члан 216. став 1. тачка 10. Царинског закона  21620
Члан 216. став 1. тачка 12. Царинског закона  21622
Члан 216. став 1. тачка 13) Царинског закона  21623
Члан 216 став 1. тачка 14. Царинског закона  21624
Члан 216. став 1. тачка 15. Царинског закона  21625
Члан 216. став 1. тачка 16. Царинског закона  21626
Члан 217. став 1. тачка 1. Царинског закона  21711
Члан 217. став 1. тачка 2. Царинског закона  21712
Члан 217. став 1. тачка 3. Царинског закона  21713
Члан 217. став 1. тачка 4. Царинског закона  21714
Члан 217. став 1. тачка 5. Царинског закона  21715
Члан 217. став 1. тачка 6. Царинског закона  21716 
Члан 217. став 1. тачка 7. Царинског закона  21717 
Члан 217. став 1. тачка 8. Царинског закона  21718 
Члан 217 став 1. тачка 9. Царинског закона  21719
Члан 217. став 1. тачка 10. Царинског закона  21720
Члан 218. став 1. тачка 1. Царинског закона  21811
Члан 218. став 1. тачка 2. Царинског закона  21812
Члан 218. став 1. тачка 3. Царинског закона  21813
Члан 218. став 1. тачка 4. Царинског закона 21814
Члан 218. став 1. тачка 5. Царинског закона 21815
Члан 221. став.1. Царинског закона 22110
Члан 222. Царинског закона  22200
Члан 224. став 1. тачка 1. Царинског закона  22411
Члан 224. став 1. тачка 2. Царинског закона                                                        22412
Тачка 1. Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују царински 
контингенти за увоз одређене робе („Службени гласник РС”, број 130/03) - 
стопа 0% 

39700

Тачка 1. подтачка 1) Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују 
царински контингенти за увоз одређене робе у 2009. години („Службени 
гласник РС”, број 119/08 и 96/09) и тачка 1. подтачка 1) Одлуке о 
критеријумима на основу којих се одређују царински контингенти за увоз 
одређене робе у 2010. години („Службени гласник РС”, број 106/09 и 10/10) - 
стопа 5% 

39702

Тачка 1. подтачка 1) Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују 
царински контингенти за увоз одређене робе у 2009. години („Службени 
гласник РС”, број 119/08) и тачка 1. подтачка 1) Одлуке о критеријумима на 
основу којих се одређују царински контингенти за увоз одређене робе 
(„Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 10/10) - стопа 1% 

39703 

Тачка 1. подтачка 3) Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују 
царински контингенти за увоз одређене робе у 2009. години („Службени 
гласник РС”, број 119/08) и тачка 1. подтачка 3) Одлуке о критеријумима на 
основу којих се одређују царински контингенти за увоз одређене робе 

39704 
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(„Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 10/10) - стопа 1% 
Тачка 1. Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују царински 
контингенти за увоз одређене робе („Службени гласник РС”, бр. 40/09, 
46/09, 96/09, 109/09 и 14/10) - стопа 0% 

39708 

Тачка 1. подтачка 1) Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују 
царински контингенти за увоз одређене робе у 2010. години („Службени 
гласник РС”, бр. 119/08 и 96/09) и тачка 1. Одлуке о критеријумима на 
основу којих се одређују царински контингенти за увоз одређене робе 
(„Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 10/10) - стопа 15% 

39709 

Тачка 1. подтачка 2) Одлуке о критеријумима на основу којих се одређују 
царински контингенти за увоз одређене робе у 2009. години („Службени 
гласник РС”, број 119/08 и 96/09) и тачка 1. подтачка 2) Одлуке о 
критеријумима на основу којих се одређују царински контингенти за увоз 
одређене робе  у 2010. години („Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 10/10) - 
стопа 0% 

39710 

Члан 30. став 6. Царинског закона („Службени гласник РС”,број 18/10) - 
смањење царинских дажбина за сировине и репроматеријал  306L1 

Члан 30. став 6. Царинског закона („Службени гласник РС”,број 18/10) - 
изузимање обрађеног дувана  од плаћања царинских дажбина  306L2 

Члан 30. став 6. Царинског закона („Службени гласник РС”,број 18/10) –  
изузимање компоненти и делова за склапање „Fiat punto”  од  плаћања 
царинских  дажбина  

306L3 

Члан 16. Закона о страним улагањима 16000 
Члан 5. став 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи 05100
Члан 5. став 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи - за робу која се 
плаћа из средстава прикупљених по основу донације и хуманитарне помоћи 05199

Прелазни споразум - индустријски производи обухваћени Главама 25 до 97 
Царинске тарифе (осим производа из следећих ХС тарифних бројева, 
односно подбројева: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501 - 3505, 3809 10, 3823 60, 
4101 - 4103, 4301, 5001 - 5003 и осим производа наведених у Анексу I 
Прелазног споразума), који су ослобођени од плаћања царине, на основу 
члана 6. став 1. Прелазног споразума  

EU00I

Прелазни споразум - индустријски производи обухваћени Анексом I (а) на 
које се царина постепено смањује, на основу члана 6. став 3. Прелазног 
споразума  

EU01A

Прелазни споразум - индустријски производи обухваћени Анексом I (б) на 
које се царина постепено смањује, на основу члана 6. став 3. Прелазног 
споразума 

EU01B

Прелазни споразум - индустријски производи обухваћени Анексом I (в) на 
које се царина постепено смањује, на основу члана 6. став 3. Прелазног 
споразума 

EU01V

Прелазни споразум - пољопривредни производи обухваћени Анексом III (а) 
на које се не наплаћује царина (дажбине 01 и 02), на основу члана 12. став 
2. под (а) Прелазног споразума 

EU03A

Прелазни споразум - пољопривредни производи обухваћени Анексом III (б) 
на које се царина постепено смањује (дажбина 01 - постепено смањивање, 
дажбина 02 се не наплаћује) на основу члана 12. став 2. под (б) Прелазног 
споразума 

EU03B

Прелазни споразум - пољопривредни производи обухваћени Анексом III (в) 
на које се царина постепено смањује (дажбина 01 - постепено смањивање, EU03V
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дажбина 02 се наплаћује), на основу члана 12. став 2. под (в) Прелазног 
споразума 
Прелазни споразум - пољопривредни производи обухваћени Анексом III (г) 
на које се царина постепено смањује (дажбина 01 - постепено смањивање, 
дажбина 02 се не наплаћује) на основу члана 12. став 2. под (в) Прелазног 
споразума  

EU03G

Прелазни споразум - производи од рибе обухваћени Анексом V на које се 
царина постепено смањује (дажбина 01 - постепено смањивање, дажбина 
02 се не наплаћује) на основу члана 15. став 2. Прелазног споразума  

EU05R

Прелазни споразум - вина обухваћена Анексом I Протокола 2 на које се не 
наплаћује царина у оквиру дозвољене квоте (Исцрпљењем квоте дажбине 
се наплаћују у пуном износу) 

EU12V

Прелазни споразум - прерађени пољопривредни производи обухваћени 
Анексом II Протокола 1 на које се царина постепено смањује (дажбина 01 - 
постепено смањивање, дажбина 02 се не наплаћује) на основу члана 10. 
Прелазног споразума  

EU21P

   
 

XVI 
ВРСТЕ ПОСТУПКА 

  
Извоз 
увоз  Врста поступка  Шифра 

1.  ИЗВОЗ 
Извоз робе  10  

2.  ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ И ПАСИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ     
   Пасивно оплемењивање  21  
   Привремени извоз робе која ће се вратити у непромењеном стању  23  

3.  ПОНОВНИ ИЗВОЗ 
Поновни извоз робе  31  

4.  УВОЗ     
   Стављање робе у слободан промет  40  

   Стављање робе у слободан промет у оквиру поступка активног 
оплемењивања (систем повраћаја)  41  

   
Стављање робе у слободан промет у оквиру поступка активног 
оплемењивања (систем повраћаја) у просторијама царинског 
складишта  

46  

   Стављање робе у слободан промет у оквиру поступка активног 
оплемењивања (систем повраћаја) у слободној зони  47  

5.  ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ И АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ     
   Активно оплемењивање (систем одлагања)  51  
   Привремени увоз робе која ће се вратити у непромењеном стању  53  

   Активно оплемењивање (систем одлагања) у просторијама царинског 
складишта  55  

   Активно оплемењивање (систем одлагања) у слободној зони  57  
6.  ПОНОВНИ УВОЗ     
   Поновни увоз и стављање робе у слободан промет  61  
   Поновни увоз и стављање домаће робе у слободан промет  63  
7.  ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕЊЕ     



 68

   Царинско складиштење робе  71  

   
Царинско складиштење или унос у слободну зону, робе намењене за 
извоз у непромењеном стању, са правом на извозне стимулације или 
ослобођење од плаћања пореза  

76  

   Унос робе у слободну зону, осим случајева под шифром 76  78  
   Смештај робе у слободним царинским продавницама  79  
9.  ДРУГЕ ВРСТЕ     
   Прерада под царинском контролом  91  
   Уступање робе  92  
   Уништење робе  93  
   Снабдевање продавница у лукама и ваздухопловним пристаништима  96  
   Продаја робе у слободним царинским продавницама  97  

 

 

 
XVII 

ВРСТЕ НАЦИОНАЛНОГ ПОСТУПКА 
  
Врста поступка  Шифра 
Обрачун царинског дуга за привремено увезену робу  06  
Обрачун дажбине за царинско евидентирање за другу страну робу 
намењену обављању делатности у слободној зони  20  

Страна роба намењена искључиво за складиштење у слободној зони  21  
Обрачун дажбине за царинско евидентирање за страну опрему намењену 
обављању делатности у слободној зони  22  

Домаћа роба намењена за складиштење и обављање делатности у 
слободним зонама  23 

Снабдевање бродова и ваздухоплова  95  
   

XVIII 
ВРСТЕ ПРЕТХОДНИХ ИСПРАВА 

  
Врста претходне исправе  Шифра 
ЈЦИ - транзит  TR  
ЈЦИ - извоз робе  C1  
ЈЦИ - привремени извоз робе и пасивно оплемењивање  C2  
ЈЦИ - поновни извоз робе  C3  
ЈЦИ - царинско складиштење робе и унос робе у слободну зону  C7  
ЈЦИ - прерада робе под царинском контролом и уништење робе  C9  
Сажета декларација  SD  
ТИР карнет (за робу која се допрема по ТИР карнету)  TU  
ТИР карнет (за робу која се отпрема по ТИР карнету)  TI  
АТА карнет (за робу која се допрема по АТА карнету)  AU  
АТА карнет (за робу која се отпрема по АТА карнету)  AI  
Поштанско-царинска пријава  PP  
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XIX 

МЕТОД ВРЕДНОВАЊА 
  
Метод вредновања  Шифра 
Трансакцијска вредност (члан 39. Царинског закона)  1  
Трансакцијска вредност истоветне робе (члан 40. Царинског закона)  2  
Трансакцијска вредност сличне робе (члан 41. Царинског закона)  3  
Метод дедукције (члан 43. Царинског закона)  4  
Обрачуната вредност (члан 44. Царинског закона)  5  
Расположиви подаци (члан 45. Царинског закона)  6  
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XX 

ВРСТЕ ДАЖБИНА 
  
Врста дажбине  Шифра 
Царина  01  
Сезонска царина  02  
Посебна дажбине на увоз пољопривредних и прехрамбених производа  05  
Накнада за процесну обраду царинске исправе 07 
Републичка административна такса  14 
Порез на додату вредност  09  
Акциза  10  
Накнада стварних трошкова царинског органа у вези са царинским 
поступком  12  

Компензаторна камата  15  
Накнада за стављање царинских обележја  13  
   

XXI 
НАЧИН ПЛАЋАЊА/ОБЕЗБЕЂЕЊА ЦАРИНСКОГ ДУГА 

  
Начин плаћања/обезбеђења  Шифра 
Готовинско или еквивалентно плаћање код органа царинске службе  А  
Обезбеђење плаћања дуга са појединачним готовинским депозитом  C  
Обезбеђење плаћања дуга са појединачном гаранцијом - банкарска 
гаранција  I  

Нема обавезе да се изврши плаћање, односно обезбеђење насталог или 
обезбеђење евентуално насталог дуга  N  

Обезбеђење плаћања дуга са заједничком гаранцијом - готовински депозит  S  
Обезбеђење плаћања дуга са заједничком гаранцијом - банкарска гаранција W  
   

XXII 
ВРСТЕ ГАРАНЦИЈА 

  
Врста гаранција  Шифра 
Гаранција примаоца или његовог посредног заступника,гаранција царинског 
дужника или лица које може постати одговорно за тај дуг 1  

Гаранција другог лица са дозволом царинског органа  9  
   

XXIII 
ВРСТЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА РОБУ У ТРАНЗИТУ 

  
Врста обезбеђења  Шифра  
Ослобођење од подношења обезбеђења  0  
Општа гаранција  1  
Појединачна гаранција  2  
Обезбеђење готовинским депозитом  3  
   

XXIV 
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ПРИЛОЖЕНЕ ИСПРАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

(1) У рубрику 44 ЈЦИ и ЈЦИ БИС уписују се потребне шифре из седам група 
података, које обрађују: 

1. вредност робе у царинске и статистичке сврхе (група података са 
ознаком V); 

2. царинске поступке из члана 110. Царинског закона (група података са 
ознаком Е); 

3. фактурна документа (група података са ознаком F); 

4. изјаве и захтеве (група података са ознаком I); 

5. остала приложена документа (група података са ознаком О); 

6. уверења о пореклу и друга уверења (група података са ознаком U); 

7. поједностављене поступке (група података са ознаком S), 

8. посебне облике спољнотрговинског посла (група података са ознаком 
P), 

(2) Сваку појединачну групу података је могуће описати у најмање две поделе: 

- у поделу 44/1 уписује се шифра, при чему је први знак словна ознака групе 
података; 

- у поделу 44/2, дужине највише двадесет знакова, уписују се садржински подаци 
који су везани за одабрану шифру (нпр: редни бројеви докумената, износ 
превозних трошкова). Садржај ове поделе и начин уписа података одређени су за 
појединачну шифру из поделе 44/1. Ако садржај није прописан, онда се уписује 
само одговарајућа шифра из поделе 44/1. 

(3) Подаци који се уписују у ову рубрику раздвајају се заградама, а групе података 
косом цртом.  

Пример:  

(V31)(1000,00)/(V32)(100,00) 

Шифра значи да се у конкретном наименовању пријављују трошкови превоза и 
трошкови осигурања до уласка у царинско подручје који се урачунавају у царинску 
вредност у износу од 1000,00 динара, односно 100,00 динара. 

(4) Ако у ЈЦИ са више од једног наименовања појединачне шифре важе за 
комплетну декларацију (сва наименовања), оне могу да се упишу само у првом 
наименовању. У таквим случајевима мора бити (осим за шифре словне групе I, О и 
S, јер то није потребно) у првом наименовању уписана такође додатна шифра С 
испред појединачне шифре. 
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Пример: 

S(V31)(1000,00) 

Шифра значи да се у конкретном наименовању пријављују трошкови превоза до 
уласка у царинско подручје који се урачунаваују у царинску вредност у износу од 
1000,00 динара, да се односе на сву робу која се царини по ЈЦИ и да се деле 
сразмерно вредности поједине робе. 

(5) Групе шифара се користе на следећи начин: 

1. Вредност робе за царинске и статистичке сврхе 

 

Опис  Шифра у 
44/1  

Садржај
44/2  

1. Трошкови који се не урачунавају у царинску вредност

Трошкови превоза (члан 47 став 1. тачка 1) Царинског   закона) 

 

V11 

  

износ у 
дин.  

 
Трошкови осигурања, утовара, истовара и манипулативни 
трошкови у вези са превозом настали после уноса робе у 
царинско подручје  (члан 46 став 1. тачка 5) Царинског закона)  
 

V12 износ у 
дин. 

Увозне дажбине и друге накнаде које се наплаћују у царинском 
подручју (члан 47 став 1. тачка 6) Царинског закона) 

V13 износ у 
дин. 

Трошкови изградње, монтаже, одржавања или техничке помоћи 
настали после увоза (члан 47. став 1. тачка 2) Царинског 
закона) 
  

V14 износ у 
вал. 

Накнаде за добијање права за репродукцију (члан 47. став 1. 
тачка 4) Царинског закона)  V15 износ у 

вал. 
Камате и трошкови финансирања (члан 47. став 1. тачка 3) 
Царинског закона) V16 износ у 

вал. 
Провизија за куповину (члан 47 став 1. тачка 5) Царинског 
закона)  
 

V22 износ у 
вал. 

Накнаде за добијање права за дистрибуцију и препродају 
увезене робе, ако нису услов продаје (члан 46. став 4. тачка 2) 
Царинског закона)  
 

V23 износ у 
вал. 

Дажбине и таксе које се наплаћују у држави извоза, од којих је 
увезена роба ослобођена или може бити ослобођена системом 
повраћаја (члан 47. став 1. тачка 7) Царинског закона) 

V24 износ у 
вал. 
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2. Трошкови који се урачунавају у царинску вредност 

Трошкови превоза (члан 46. став 1. тачка 5)  Царинског закона) 

 

 

 

 

 

V31 

   

 

 

 

 

износ у 
дин. 

Трошкови осигурања, утовара, истовара и манипулативни 
трошкови у вези са превозом увезене робе до места уласка у 
царинско подручје (члан 46. став 1. тачка 5)  Царинског закона) 

V32 износ у 
дин.  

Трошкови паковања (члан 46. став 1.тачка 1) алинеја 3 
Царинског закона)  V33 износ у 

вал.  
Трошкови амбалаже (члан 46. став 1.тачка 1) алинеја 2 
Царинског закона)  V34 износ у 

вал.  
Провизија посредника (члан 46. став 1. тачка 1) алинеја 1 
Царинског закона)  V36 износ у 

вал.  
Сразмерни део вредности робе коју купац обезбеђује продавцу 
(члан 46. став 1. тачка 2) алинеја 1 до 3 Царинског закона)  V37 износ у 

вал.  
Накнаде за коришћење права интелектуалне својине, 
укључујући накнаду за лиценце (члан 46. став 1. тачка 3) 
Царинског закона)  

V38 износ у 
вал.  

Део износа остварен препродајом, уступањем или употребом 
увезене робе (члан 46. став 1. тачка 4) Царинског закона)  V39 износ у 

вал.  
Сразмерни део вредности услуга извршених у иностранству 
које купац посебно плаћа (члан 46. став 1. тачка 2) алинеја 4 
Царинског закона)  

V40 износ у 
вал.  

3. Снижења и готовински попусти у складу са чланом 48. 
Царинског закона       

Снижења и готовински попусти  V51 %  

Снижења и готовински попусти V61 износ у 
вал. 

4. Пријављена вредност робе у поступку активног или 
пасивног оплемењивања       

Пријављена вредност робе  V71  износ у 
вал.  

5. Трошкови који се урачунавају у пореску основицу, а не 
урачунавају се у царинску вредност       

Споредни трошкови настали до првог одредишта у Републици 
(члан 19. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ)  V81  износ у 

дин.  
   
Напомена:  Износи трошкова, односно проценти и износи попуста заокружују се на 

два децимална места. Износи трошкова и попуста у валути исказују се 
у валути из рубрике 22 ЈЦИ. 
Проценти попуста се исказују у односу на вредност из рубрике 22, 
односно рубрике 42 ЈЦИ.  
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2. Царински поступци са одлагањем и царински поступци са економским 
дејством  из члана 110. Царинског закона 

Опис  Шифра у
44/1  

Садржај 
44/2  

Претходно одобрење за поступак активног 
оплемењивања  Е01  цар.орг./XX/бр./гггг/рбр

Декларација као захтев и одобрење за поступак 
активног оплемењивања  Е02     

Претходно одобрење за поступак прераде под 
царинским надзором  Е03  цар.орг./XX/бр./гггг/рбр

Декларација као захтев и одобрење за поступак 
прераде под царинским надзором  Е04     

Претходно одобрење за поступак пасивног 
оплемењивања  Е05  цар.орг./XX/бр./гггг/рбр

Декларација као захтев и одобрење за поступак 
пасивног оплемењивања  Е06     

Претходно одобрење за привремени увоз робе  Е07  цар.орг./РМ/бр./гггг/рбр
Ослобађање од полагања инструмената 
обезбеђења  Е08  цар. орг./бр./гггг 

Декларација као захтев и одобрење за поступак 
привременог увоза  Е09     

Претходно одобрење за привремени извоз робе  Е10  цар.орг./РМ/бр./гггг/рбр
Декларација као захтев и одобрење за поступак 
привременог извоза  Е11    

Претходно одобрење за поступак транзита  Е12  цар.орг./бр./гггг 
Претходно одобрење за поступак складиштења  Е13  цар.орг./бр./гггг  
Декларација као основ за обрачун дажбина по 
члану 170. Царинског закона  Е14 цар.орг./вр.исп/бр./гггг

Други документи  Е99    
   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи:  

„цар. орг./бр./гггг/дп: шифра царинског органа/број 
одобрења/година/редни број добијеног производа, односно робе која 
се враћа у непромењеном стању”, цар.орг./вр.исп/бр./гггг: шифра 
царинског органа/шифра врсте исправе/број исправе/година, 
цар.орг./XX/бр./гггг/рбр: шифра царинског органа/ДП/број 
одобрења/година/редни број добијеног производа или шифра 
царинског органа /РМ/број одобрења/година/редни број 
репроматеријала, цар.орг./РМ/бр./гггг/рбр: шифра царинског 
органа/РМ/број одобрења/година/редни број робе која се враћа у 
непромењеном стању.   
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3. Фактурна документа 

Опис  Шифра у 
44/1  

Садржај 
44/2  

Фактура  F01  бр./гггг  
Проформа фактура  F02  бр./гггг  
Изјава о вредности робе  F03  бр./гггг  
Друге фактуре  F99  бр./гггг  
   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи: 

„бр./гггг: број документа/година”  

4. Захтеви и изјаве  

Опис  Шифра у 
44/1  

Садржај
44/2  

Захтев за ослобођење од плаћања царине  I01  бр./гггг 
Захтев за коришћење датума другачијег од датума прихватања 
ЈЦИ  I02  бр./гггг 

Захтев за сукцесивно царињење  I03  бр./гггг 
Захтев за премештај робе  I04  бр./гггг 
Захтев за примену члана 106. Царинског закона  I05  бр./гггг 
Изјава о увозу коришћене опреме I06 бр./гггг 
Изјава корисника да ће робу увезену уз смањење царинских 
дажбина користити искључиво за потребе сопствене производње 180  

Друге изјаве и захтеви  I99  бр./гггг 
Уверење о контроли квалитета или изјава којом се роба ослобађа 
инспекцијске контроле у складу са напоменом уз тарифни став  I63  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола ветеринарско-санитарне 
инспекције или изјава којом се роба ослобађа инспекцијске 
контроле у складу са напоменом уз тарифни став  

I64  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола санитарне инспекције или 
изјава којом се роба ослобађа инспекцијске контроле у складу са 
напоменом уз тарифни став  

I65  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола фитосанитарне инспекције или 
изјава којом се роба ослобађа инспекцијске контроле у складу са 
напоменом уз тарифни став  

I66  бр./гггг 

  
   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи: 

„бр./гггг: број захтева - изјаве/година”   

5. Остали приложени документи 

Опис  Шифра у 
44/1  

Садржај 
44/2  

Товарни лист  О01     
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Полиса осигурања  О02     
Бродски товарни лист  О03     
Авионски товарни лист  О04     
Железнички товарни лист  О05     
Друмски товарни лист  О06     
Спецификација робе  О07     
Копија ЈЦИ  О08  цар. орг./врста/бр./гггг  
ЦАС број  О09   
Други документи  О99     
   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи: 

„цар. орг./врста/бр./гггг: шифра царинског органа/шифра из друге 
поделе рубрике 1 ЈЦИ/број ЈЦИ/година”  

5А Остали приложени превозни документи сажете декларације 

Опис  Шифра Идентификација приложене исправе 
Ата карнет  ATA     
Бродски манифест  BM     
Бланко товарни лист  BTL     
Железнички товарни лист  CIM     
Железнички товарни лист маршрутни 
воз  CIMM     

Друмски товарни лист  CMR     
Експресни (железнички товарни лист)  ETL     
Фактура  FAK  бр./гггг  
Курирски консолидовани манифест  KKM     
Остале комерцијалне исправе  KOM     
"Pack" листа  PAK     
Пртљажница  PRT     
Потврда о задржаној роби  PZR     
ТИР карнет  TIR     
Ваздухопловни (карго) манифест  VM     
Збирни товарни лист  ZTL     
Записник из фазе прегледа робе у 
превозном средству  ZAP     

Теретница (бродска)  TER     
Остала превозна документа        

НАПОМЕНА: Скраћеница у колони „Идентификација приложене исправе” значи: 
„бр./гггг: број приложене исправе/година”.  

5Б Остали приложени документи сажете декларације  

Опис  Шифра Идентификација приложене исправе  
Фактура  FAK  бр./гггг  
Курирски консолидовани манифест  KKM     
" Pack " листа  PAK     



 77

Авионски товарни лист  AWB     
Кућни товарни лист  KTL     
Теретница (бродска)  TER     
Остала превозна документа  OPD     

НАПОМЕНА: Скраћеница у колони „Идентификација приложене исправе” значи: 
„бр./гггг: број приложене исправе/година”. 

6. Уверења о пореклу и друга уверења 

Опис  Шифра у
44/1  

Садржај 
44/2  

1. Документа за доказивање порекла       

Уверење о пореклу робе ЕУР.1 U01 

број БК  
или 
број СК XX 
(где су XX међ. 
ознаке земаља 
кумулације)  

Уверење о пореклу робе Форм А  U02  бр./гггг  

Изјава на фактури U03 

број БК  
или 
број СК XX 
(где су XX међ. 
ознаке земаља 
кумулације)  

Изјава овлашћеног извозника на фактури U04 

број БК 
или 
број СК XX 
(где су XX међ. 
ознаке земаља 
кумулације)  

Изјава овлашћеног извозника на фактури  U04  бр./гггг  
Уверење о директној пошиљци  U05  бр./гггг  
Друга уверења о пореклу робе  U06  бр./гггг  
Уверење о непреференцијалном пореклу текстила  U07  бр./гггг  
Уверење о непреференцијалном пореклу производа 
народне радиности и фолклорних производа од 
текстила  

U08  бр./гггг  

Уверење о пореклу робе АСБ.1 U11 бр./гггг 
Други документи за доказивање порекла робе  U19  бр./гггг 
2. Уверења, сагласности или дозволе 
министарстава    

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
унутрашњих послова  U21  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
финансија  U22  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
правде  U23  бр./гггг 
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Уверење, сагласност или дозвола Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу  U24  бр./гггг 

Уверење, сагласност дозвола или мишљење 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

U25  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
економије и регионалног развоја  U26  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
рударства и енергетике U27  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства за 
инфраструктуру U28  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства за 
телекомуникације и информатичко друштво U29  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
трговине и услуга  U30  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
економије и регионалног развоја U31  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства рада 
и социјалне политике  U32  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства за 
науку и технолошки развој U33  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
животне средине и просторног планирања U34  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
просвете  U35  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
културе U36  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
здравља U37  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Агенције за заштиту 
од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност U44 бр./гггг 

Лиценца Агенције за енергетику U45 бр./гггг 
Уверење, сагласност или дозвола Министарства вера U39  бр./гггг 
Дозвола Министарства економије и регионалног 
развоја за извоз шећера у земље Европске заједнице U40  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Агенције за лекове 
и медицинска средства  U42  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Републичке 
агенције за телекомуникације  U43  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
спољних послова  U51  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
одбране U52  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства 
омладине и спорта  U53  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства за 
дијаспору  U54  бр./гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства за 
Косово и Метохију U55  бр./гггг 
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3. Остала уверења, сагласности, дозволе и 
мишљења        

Уверење, сагласност, дозвола или потврда Привредне 
коморе Србије  U61  бр./гггг  

Мишљење о хомологацији  U62  бр./гггг  
Уверење о контроли квалитета  U63  бр./гггг  
Уверење, сагласност или дозвола ветеринарско-
санитарне инспекције  U64  бр./гггг  

Уверење, сагласност или дозвола санитарне 
инспекције  U65  бр./гггг  

Уверење, сагласност или дозвола фитосанитарне 
инспекције  U66  бр./гггг  

Уверење, сагласност или дозвола еколошке 
инспекције  U67  бр./гггг  

Обавезујуће обавештење о сврставању робе по 
Царинској тарифи  U68  бр./гггг  

Обавезујуће обавештење о пореклу робе  U69  бр./гггг  
Потврда органа надлежног за мере и драгоцене 
метале  U70  бр./гггг  

Уверење о царинском статусу робе  U71  бр./гггг  
Уверење, односно мишљење за робу која подлеже 
обавезном атестирању  U72  бр./гггг  

Одлука надлежног министарства за увоз робе у оквиру 
квота по споразумима о слободној трговини  U73  бр./гггг  

Решење о количинском контигенту надлежног 
министарства  U74  бр./гггг  

Решење о вредносном контигенту надлежног 
министарства  U75  бр./гггг  

Изјава корисника о крајњој намени  U76  бр./гггг  
Решења Управе за дуван о упису у Регистар 
произвођача дуванских производа и у Регистар 
увозника дувана, обрађеног дувана, односно 
дуванских производа 

U 80  

Друга уверења, сагласности, дозволе и мишљења  U99  бр./гггг  
   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи: 

„бр./гггг: број документа/година”, БК - без кумулације, СК - са 
кумулацијом. 

7. Поједностављени поступци 

Опис  Шифра у 
44/1  

Садржај 
44/2  

Поједностављена ЈЦИ  S01     
Допунска ЈЦИ за поједностављену ЈЦИ из члана 101. став 
1. тачка 1.) Царинског закона  S02  цар. орг./бр./гггг 

Допунска ЈЦИ за поједностављену ЈЦИ по основу 
коришћења трговинске или службене исправе  S03     

Допунска ЈЦИ за поједностављену ЈЦИ по основу S04  цар. орг./бр./гггг 
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коришћења књиговодствене исправе  
Спецификација пошиљки  S05     
Периодична ЈЦИ  S06  цар. орг./бр./гггг 
Друге исправе  S99     
   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи: 

„бр./гггг: шифра царинског органа/број одобрења/година”.  

 

8. Посебни облици спољнотрговинског посла 

Опис  Шифра у 
44/1  

Садржај 
44/2  

Спецификација Министарства економије и регионалног 
развоја - улог страног лица  P01  бр. /гггг 

Уверење, сагласност или дозвола Министарства економије и 
регионалног развоја - компензациони послови  P04  бр. /гггг 

Дозвола Министарства економије и регионалног 
развоја за извоз робе двоструке намене  P05  

бр./гггг/бр. 
из конт. 
листе  

Дозвола Министарства економије и регионалног 
развоја за увоз робе двоструке намене  P06  

бр./гггг/ бр.
из конт. 
листе 

Дозвола Министарства економије и регионалног 
развоја за извоз наоружања и војне опреме  P07  

бр./гггг/ бр.
из конт. 
листе 

Дозвола Министарства економије и регионалног 
развоја за увоз наоружања и војне опреме  P08  

бр./гггг/ бр.
из конт. 
листе 

Одобрење Министарства унутрашњих послова 
за транспорт или транзит наоружања и војне опреме 
копненим и воденим путевима  

P09  бр./гггг 

Одобрење органа надлежног за ваздушни 
саобраћај за транспорт или транзит наоружања и војне 
опреме ваздушним путем  

P10  бр./ггг 

   
Напомена:   Скраћеница у колони „Садржај 44/2” значи: 

„бр./гггг: шифра царинског органа/број одобрења/година”, „бр./гггг/бр. из 
конт. листе: број дозволе/година/број из контролне листе”.  

 


