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

царинском поступку 

Члан 1. 

У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 
декларацијa и других образаца у царинском поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 
6/21, 49/21, 66/21, 80/21, 129/21, 10/22 и 42/22), у члану 2. став 1. после 
речи: „писана декларацијаˮ додају се речи: „(у папирном или електронском 
облику)ˮ, а на крају става додаје се нова реченица, која гласи: „На 
декларацију у електронском облику примењују се одредбе овог правилника 
које се односе на декларацију у папирном облику, ако је примењивоˮ. 

Члан 2. 

После члана 4. додаје се наслов изнад члана 4а и члан 4а, који гласе: 

„IIа ДЕКЛАРАЦИЈА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ 

Члан 4а 

Декларант/заступник доставља декларацију у електронском облику у оквиру 
пакета који садржи јединствени идентификациони број пакета у формату 
глобалног јединственог идентификатора који је заједнички идентификатор 
за све декларације које се шаљу у оквиру пакета, као и идентификациони 
број апликације, тестиране за слање декларација у формату глобалног 
јединственог идентификатора, који произвођачу софтвера додељује Управа 
царина. 

Потписан пакет мора бити у XMLDSIG формату у складу са препоруком W3C 
организације. 

Декларација у електронском облику мора бити потписана квалификованим 
електронским потписом, односно квалификованим електронским печатом 
декларанта/заступника регистрованог у Управи царина. 

Исправе у папирном облику, прилажу се уз одштампан примерак заглавља 
конкретне декларације у електронском облику. Заглавље конкретне 
декларације садржи искључиво податке из рубрика 1–30 декларације, као и 
број и бар-код те декларације. 

Декларацију у електронском облику Управа царина потписује 
квалификованим електронским печатом. 

Обавештење о царинском дугу у електронском облику Управа царина, након 
потписивања квалификованим електронским печатом, доставља 
декларанту/заступнику, у складу са општим условима електронског 
пословања које утврђује царински орган. 



Провера статуса декларације врши се у систему Управе царина путем QR 
кода. 

Провера аутентичности декларације у електронском облику врши се у 
складу са прописима којима се уређује електронски документˮ. 

Члан 3. 

У Прилогу 5. „Попуњавање јединствене царинске исправеˮ, у делу I „Начин 
попуњавања рубрика ЈЦИˮ, став 1. мења се и гласи: 

„Рубрике ЈЦИ и ЈЦИ БИС попуњавају се писаћом машином или штампачем, 
осим за декларације из члана 4а овог правилника. Подаци у ЈЦИ и ЈЦИ БИС 
не смеју се прецртавати или исправљатиˮ. 

Члан 4. 

У Прилогу 8. „Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском 
поступкуˮ, у делу XXIV „Приложене исправе и додатне информацијеˮ, у 
Табели 5. „Остали приложени документиˮ, после речи: 

„Хуманитарна 
помоћ 

О18- назив и седиште пошиљаоца хуманитарне 
помоћиˮ 

додају се речи: 

„Декларација о царинској 
вредности – ДЦВ 

О22- цар. орг./ ХХ/бр./гггг и 

ПИБ декларанта/заступникаˮ. 

После Табеле 8. „Посебни облици спољнотрговинског послаˮ, додаје се 
Табела 9, која гласи: 

„9. Одобрења за АЕО 

Oпис Шифра у 44/1 Садржај 44/2 

Носилац одобрења 
пошаљилац-
извозник/прималац-
увозник 

Y22 
Идентификациони број 
одобрења 

Носилац одобрења 
декларант/носилац 
транзитног поступка 

Y24 
Идентификациони број 
одобрења 

Носилац одобрења по 
споразуму о узајамном 
признавању 

Y30 
Шифра 
државе/идентификација 
одобрењаˮ 

Члан 5. 

У Прилогу 10. „Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни системˮ, 
у делу 5. „Шифре поднетих исправа/потврдаˮ, после речи: 



„Идентификациони број међународне дозволе 
за превоз ствари 

О17ˮ 

додају се речи: 

„Носилац одобрења пошиљалац-
извозник/прималац-увозник 

Y22 

Носилац одобрења декларант/носилац 
транзитног поступка 

Y24 

Носилац одобрења по споразуму о 
узајамном признавању 

Y30ˮ 

Члан 6. 

У Прилогу 22. „Коришћењe сета образаца декларације о царинској 
вредностиˮ, после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Ако се ДЦВ прилаже уз декларацију у електронском облику уз употребу 
система електронске размене података, ДЦВ се подноси у једном примерку 
који задржава царински орган, а у рубрику 44 ЈЦИ се са шифром O22 уноси 
број ДЦВ и ПИБ декларанта/заступникаˮ. 

Досадашњи ст. 3–7. постају ст. 4–8. 

Члан 7. 

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


