
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, 
начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у 

царинском поступку 

Члан 1. 

У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 
декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20 и 43/20), врше се 
следеће измене: 

1) У Прилогу 5. „Попуњавање јединствене царинске исправеˮ, у делу „III 
Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз 
робе и пасивно оплемењивањеˮ, у рубрици 2 (Пошиљалац/Извозник), став 2. 
мења се и гласи: 

„Извозник је лице из члана 2. став 1. тачка 20) Уредбе, укључујући и лице 
пословно настањено у царинском подручју Републике Србије, које је 
власник робе наведен у рубрици 44, овластио за изношење робе из 
царинског подручја Републике Србије.”. 

У рубрици 22 (Валута и укупан износ из фактуре), став 3. мења се и гласи: 

„У декларацији за поновни извоз робе увезене ради активног 
оплемењивања, у другу поделу уписује се укупан износ из фактуре који се 
наплаћује од страног лица, заокружен на два децимална места, а када се 
роба директно испоручује трећем лицу, по налогу власника робе, уписује се 
укупан износ из фактуре, односно проформа фактуре власника робе према 
том трећем лицу.”. 

У рубрици 42 (Цена робе), став 2. мења се и гласи: 

„Приликом поновног извоза производа добијених при активном 
оплемењивању, уписује се износ који је једнак износу у валути из прве 
поделе рубрике 22 за робу пријављену у наименовању, заокружен на два 
децимална места, а када се роба директно испоручује трећем лицу, по 
налогу власника робе, уписује се укупан износ из фактуре, односно 
проформа фактуре власника робе према том трећем лицу.”. 

У рубрици 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења), 
у ставу 6. тачка се замењује зaпетом и додају речи: „као и подаци о 
власнику робе који није пословно настањен у царинском подручју Републике 
Србије, а који је страна у уговору са лицем наведеним у рубрици 2, на 
основу којег је то лице ангажовано за изношење робе из царинског подручја 
Републике Србије.”. 

У делу „IV Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за стављање робе у слободан 
промет, привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, царинско 
складиштење и уништење робеˮ, у рубрици 1 (Декларација), речи: „Трећа 
подела не попуњава се осим у случају попуњавања ЈЦИ за стављање у 



слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 421. став 3. тачка 4) 
и став 4. Уредбе, када се у ову поделу уписује: „ЗКˮ.ˮ бришу се. 

У ставу 4. после речи: „ФПˮ тачка се замењује запетом и додају се речи: „ако 
се подноси допунска ЈЦИ за експресне пошиљке уноси се ознака: „ДЕˮ, а ако 
се подноси допунска ЈЦИ у поједностављеном поступку увоза робе 
подношењем декларације у облику евидентирања у пословним књигама 
декларанта уписује се ознака: „ДЗˮ. ˮ 

У рубрици 8 (Прималац), после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

,,Изузетно, у случају примене прописа који уређује донације и хуманитарну 
помоћ и у другим случајевима, када власник робе није носилац одговарајуће 
исправе за робу за коју је прописано издавање исте и коју је неопходно 
приложити приликом подношења декларације, уписује се носилац те 
исправе коју је за робу издао надлежни орган у складу са прописима.”. 

У рубрици 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења), 
после става 6. додаје се став 7, који гласи: 

„Ако власник робе за коју је прописано издавање одговарајуће исправе од 
стране надлежног органа, није носилац те исправе, уписује се шифра: „К01” 
– назив власника – власник.”.” 

2) У Прилогу 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм 
пoступку” у делу „I. Цaринaрницe и њихoвe oргaнизaциoнe jeдиницeˮ, у 
тачки 7. „Царинарница Краљево” подтачка 5) речи: „Царинска испоставаˮ 
замењују се речима: „Царински рефератˮ. 

У тачки 13. „Царинарница Суботица” подтачка 12) речи: „Царински рефератˮ 
замењују се речима: „Царинска испоставаˮ. 

У тачки 15. „Царинарница Шабац” подтачка 9) речи: „Царински рефератˮ 
замењују се речима: „Царинска испоставаˮ. 

У делу VIII „Врсте послаˮ речи: „Послови након оплемењивања на основу 
уговора(5) или након оправке(6) (осим послова под шифром 7)” замењују се 
речима: „Послови након оплемењивања (осим послова под шифром 7)”, а у 
тексту „Напомене под ознакама од (1) до (9)” напомене под (5) и (6) бришу 
се. 

У делу XXIV „Приложене исправе и додатне информацијеˮ у табели „3. 
Фактурна документа” речи: „Фактуре код куповине робе у иностранству ради 
њене продаје у иностранству” замењују се речима: „Фактуре код куповине 
робе у другој држави или царинској територији и отпреме са територије 
Републике Србије”. 

У табели „7. Поједностављени поступциˮ речи: 

„Одобрење за стављање робе у 
поједностављени поступак 

S13 цар. орг./бр./ггггˮ 



испостављањем књиговодствене 
исправе 

замењују се речима: 

„Одобрење за стављање робе у 
поједностављени поступак 
евидентирањем у пословним 
књигама декларанта 

S13 цар. орг./бр./гггг 

Одобрење за поједностављени 
поступак са експресним 
пошиљкама 

S16 цар. орг./бр./ггггˮ. 

3) У Прилогу 26. „Начин попуњавања захтева за издавање одобрења за 
посебни поступак, осим поступка транзитаˮ, у тачки 7. „Роба која се ставља 
у поступакˮ алинеја прва, речи: „– у поделу „Тарифна ознака” – 
десетоцифрена тарифна ознака;” замењује се речима: „– у поделу „Тарифна 
ознака” – дванаестоцифрена тарифна ознака;”, а у Напомени у ставу 4. 
алинеја прва, речи: „– у поделу „Тарифна ознака” уписује се 
четвороцифрена тарифна ознака, а десетоцифрена тарифна ознака обавезно 
се уписује ако се намерава користити еквивалентна роба или систем 
стандардне замене.ˮ замењују се речима: „– у поделу „Тарифна ознака” 
уписује се дванаестоцифрена тарифна ознака.ˮ. 

Члан 2. 

Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


