ПРИЛОГ 14.

ТРАНЗИТНИ/СИГУРНОСНИ СПИСАК НАИМЕНОВАЊА (ТССН)

Образац транзитног/сигурносног списка наименовања

MRN
ТРАНЗИТНИ/СИГУРНОСНИ СПИСАК НАИМЕНОВАЊА
Обрасци (3)

32 Бр.
Број и врста паковања, комади, ознаке и број паковања (31/1)
наимен.
Пошиљалац /Извозник (2)
Пошиљалац (сигурност) (S04)

Опис робе (31/2)

Поднете исправе / потврде (44/1)

Сажета декларација / Претходни документ (40)
Посебне напомене (44/2)
Јединствени референтни број пошиљке (7)
Број контејнера (31/3)
Шифра робе (33)
Декларација (1)
15 Шифра
Шифра земље
земљ.отпреме/изв. одредишта (17)

Идентитет и националност превозног средства на поласку (18)
Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу (21)
Место истовара (S18)
UNDG
Количина осетљиве робе Шифра осетљиве
Шифра н.п.т.т. (S29)
(44/4)
(31/5)
робе (31/4)

Прималац (8)
Прималац (сигурност) (S06)

Број пломбе (S28)
Бруто маса (kg) (35)
Нето маса (kg) (38)

Подаци који се уносе у одређене рубрике
Транзитног/сигурносног списка наименовања
Скраћеница „ПКПˮ (План континуитета пословања) односи се на ситуације у којима се
примењује резервни поступак у складу са чланом 388. став 1. тачка 7. Уредбе.
Транзитни/сигурносни списак наименовања садржи податке који се односе на наименовања
робе у декларацији.
Рубрике списка наименовања могу се вертикално проширити. Подаци који су унети на начин
који је дат у Прилозима 5, 8. и 16., штампају се на следећи начин, уз употребу шифри где је
то могуће:
1. Рубрика MRN — из Прилога 13. штампа се на првој страни тог обрасца и на свим
списковима наименовања, осим када се ови обрасци користе у контексту плана
континуитета пословања, када се не додељује MRN.
2. Наведене рубрике се попуњавају на следећи начин:
(a) у рубрику Бр. наимен. (32) уноси се редни број наименовања;
(b) у рубрику Шифра н.п.т.т. (S29) уноси се шифра начина плаћања транспортних
трошкова;
(в) у рубрику UNDG (44/4) уноси се шифра УН-а за опасну робу;
(г) у рубрику Обрасци (3) уноси се:
-у прву поделу-редни број штампане странице,
-у другу поделу-укупан број штампаних страна Транзитног/сигурносног списка
наименовања.

