ПРИЛОГ 17.

СИГУРНОСНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ДОКУМЕНТ (СБД)
Образац Сигурносног и безбедносног документа

ВРСТА ДЕКЛАРАЦИЈЕ (1)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Возар (S07)

Бр.

Остале СО (S32)

Обрасци (3)

Наименовања (5)

001

СИГУРНОСНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ДОКУМЕНТ

MRN

Датум издавања:
Царинарница:

Референтни број (7)

Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу (21)

Врста саобраћаја

Транспортни референтни број
(S10)

Шифра земље (земаља) преко које се обавља транспорт (S13)

Датум и време доласка у прво
место уласка у царинско подручје
(S12)

(25)
Излазна царинарница
(29)

Место робе (30)

Шифра првог места уласка (S11)

Отпремне ознаке (S22)

Следеће улазне царинарнице (S11/2)

Прималац (сигурност) (S06)

Бр.

Лице које треба обавестити (S08)

Пошиљалац (сигурност) (S04)

Бр.

Место утовара (S17)

Бр.

Место истовара (S18)

Јединствени референтни број превоза/пошиљке (S02-03)

Бројеви контејнера (31/3)

Број пломбе (S28)

Бруто маса (kg) (35)
Шифра н.п.т.т. (S29)

Прималац (сигурност) (S06)

Бр.

Лице које треба обавестити (S08)

Пошиљалац (сигурност) (S04)

Бр.

Место утовара (S17)

Бр.

Место истовара (S18)

Јединствени референтни број превоза/пошиљке (S02-03)

Бројеви контејнера (31/3)

Број пломбе (S28)

Бруто маса (kg) (35)

Шифра н.п.т.т. (S29)

Бр / врста пакета / делови, ознаке и бројеви пакета (31/1)

Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу (21)

Посебне напомене (44/2)

Опис робе (31/2)

Тарифне ознаке (33)
UNDG (S27)
32 Наим. бр.

Лице које подноси излазну/улазну сажету декларацију (S05)

Бр.

Место и датум:

Заступник лица које подноси сажету декларацију (S05)

Бр.

Потпис и име:

001

Подаци који се уносе у одређене рубрике
Сигурносног и безбедносног документа
Подаци који се уносе у Сигурносни и безбедносни документ заснивају се на подацима добијеним из
улазне или излазне сажете декларације које према потреби мења и допуњује лице које подноси
сажету декларацију и/или их проверава улазна односно излазна царинарница.
Сигурносни и безбедносни документ попуњава лице које подноси сажету декларацију.
Сигурносни и безбедносни документ се не може мењати, нити се могу додавати или брисати подаци
у њему, осим ако овим правилником није другачије одређено.
Подаци који су унети на начин који је дат у Прилозима 5. и 16., штампају се на следећи начин:
1. У рубрику МRN уноси се број из Прилога 13. или референтни број који царински орган утврђује
за тај конкретни случај (ad hoc). MRN се штампа на првој страни и на свим списковима
наименовања;
2. У рубрику Царинарница уноси се референтни број улазне/излазне царинарнице;
3. У рубрику Врста декларације (1) уноси се шифра „IM” или „EX” у зависности да ли исправа
садржи податке из улазне или излазне сажете декларације;
4. У рубрику Референтни број (7) уноси се ЛРН из Прилога 9.
5. У рубрику Прво место уласка (S 11) уноси се шифра првог места уласка;
6. У рубрику Датум/време доласка у прво место уласка у царинско подручје (S 12) уноси се датум и
време доласка у прво место уласка у царинско подручје;
7. У рубрику Шифра н.п.т.т. (S29) уноси се шифра начина плаћања транспортних трошкова;
8. У рубрику UNDG (S27) уноси се шифра УН-а за опасну робу;
9. У рубрику Остале СО (S32) уносе се индикатори осталих специфичних околности.

