
Правилник о изменама 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, 42/22 и 90/22), у члану 4а став 5. 
реч: „печатомˮ замењује се речју: „сертификатомˮ. 

У ставу 6. реч: „печатомˮ замењује се речју: „сертификатомˮ. 

Члан 2. 

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 18 „(Идентитет и националност 
превозног средства на поласку/у приспећу)ˮ став 1. мења се и гласи: 

„У рубрику 18 (Идентитет и националност превозног средства на поласку/у 
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. Ако је роба у складишту, рубрика 18 
не попуњава се, већ се попуњава рубрика 49.ˮ. 

Рубрика 49 „(Идентификација складишта)ˮ мења се и гласи: 

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

Уписује се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно 
царинског реферата, шифра складишта, привременог смештаја или 
складишта у слободној зони.ˮ. 

Рубрика Г „(Потврда надлежних органа)ˮ мења се и гласи: 

„Рубрика Г (Потврда надлежних органа) не попуњава се.ˮ. 

У делу IV. „Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за стављање робе у слободан 
промет, привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, царинско 
складиштење и уништење робеˮ, рубрика Г „(Потврда надлежних органа)ˮ 
мења се и гласи: 

„Рубрика Г (Потврда надлежних органа) не попуњава се.ˮ. 

 



Члан 3. 

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


