
 

 

 

ЗАКОН 

О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О 
ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊУ ФОРМАЛНОСТИ У 

ТРГОВИНИ РОБОМ 

Члан 1. 

Потврђује се Конвенција о поједностављењу формалности у 
трговини робом, сачињена у Интерлакену 20. маја 1987. године у оригиналу на 
данском, холандском,  енглеском, финском, француском, немачком, грчком, 
исландском, италијанском, норвешком, португалском, шпанском и шведском 
језику. 

Члан 2. 

Текст Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом 
у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНВЕНЦИЈА  

о поједностављењу 
формалности у трговини 

робом 
 

ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ЗАЈЕДНИЦА 
 
(у даљем тексту: Заједница), 
 

И РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА, 
РЕПУБЛИКА ФИНСКА, РЕПУБЛИКА 
ИСЛАНД, КРАЉЕВИНА 
НОРВЕШКА, КРАЉЕВИНА 
ШВЕДСКА И ШВАЈЦАРСКА 
КОНФЕДЕРАЦИЈА  

 
(у даљем тексту: земље ЕФТА) 
 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
Споразуме о слободној трговини 
између Заједнице и сваке од 
земаља ЕФТА; 
 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
Заједничку декларацију о 
стварању Европског економског 
простора, коју су усвојили 
министри земаља ЕФТА и 
држава чланица Заједнице и 
Комисија Европских заједница у 
Луксембургу 9. априла 1984. 
године, а посебно у погледу 
поједностављења формалности 
на граници и правила о пореклу; 
 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР да је, у 
оквиру мера за јачање 
унутрашњег тржишта, Заједница 
одлучила да уведе јединствен 
административни документ за 
употребу у таквој трговини од  
1. јануара 1988. године; 
 
СМАТРАЈУЋИ да је прикладно 
да се поједноставе и 
формалности у трговини робом 
између Заједнице и земаља 
ЕФТА, као и између самих 
земаља ЕФТА, посебно 
увођењем јединственог 
административног документа; 
 
СМАТРАЈУЋИ да ниједна 
одредба ове конвенције не може 

да се тумачи као ослобађање 
страна уговорница од обавеза из 
других међународних споразума,  
 
ОДЛУЧИЛЕ СУ ДА ЗАКЉУЧЕ 
СЛЕДЕЋУ КОНВЕНЦИЈУ: 

 
Опште одредбе 

 
Члан 1. 

 
[1. Ова конвенција утврђује 
мере за поједностављење 
формалности у трговини робом 
између страна уговорница, 
посебно увођењем јединственог 
административног документа (у 
даљем тексту јединствени 
документ), који ће се користити у 
свим извозним и увозним 
поступцима и за заједнички 
транзитни поступак (у даљем 
тексту: транзит), који се 
примењује у трговини између 
страна уговорница, без обзира на 
врсту и порекло робе. 
 
2. У смислу ове конвенције 
,,трећа земљаˮ означава сваку 
земљу која није страна 
уговорница ове конвенције. 
 
3. Од датума када приступање 
нове стране уговорнице ступа на 
снагу у складу са чланом 11а 
свако позивање у овој конвенцији 
на земље ЕФТА примењује се на 
ту земљу mutatis mutandis и то 
искључиво у сврху ове 
конвенције.]1  

 
Члан 2. 

Ако је роба предмет трговине 
између страна уговорница, 
формалности у вези са том 
трговином обављају се 
употребом јединственог 
документа, који се заснива на 
обрасцу декларације, чији су 

                                                
1
Препорука Бр. 1/93 ЕЕЗ-ЕФТА Заједничког 

  одбора за поједностављење формалности у  

  трговини робом од 23. септембра 1993. за измену 
  Конвенције од 20. маја 1987. године о 

поједностављењу  формалности у трговини робом  

   Службени лист Л 036  од 14.02.1996., стр. 0027-0028 
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узорци дати у Прилогу I уз ову 
конвенцију.Јединствени документ 
у зависности од случаја  служи 
као декларација или документ о 
извозу, транзиту, односно увозу. 

 
Члан 3. 

 
Поред јединственог документа, 
страна уговорница може да 
захтева административна 
документа само ако: 
 

- се изричито захтевају за 
примену важећих прописа у 
страни уговорници, за чију 
примену употреба 
јединственог документа не 
би била довољна; 

 
-  се захтевају на основу 

међународних споразума, 
чији је потписник страна 
уговорница; 

 
-  се захтевају од оператора, 

да би им се омогућило да, 
на њихов захтев, добију 
право на одређену 
погодност или посебну 
олакшицу. 

 
Члан 4. 

 
1. Ништа у овој конвенцији не 
спречава стране уговорнице да 
користе поједностављене 
поступке, без обзира на то да ли 
се заснивају на употреби 
компјутера или не, у циљу већег 
олакшања рада оператoра. 
 
2. Поједностављење 
поступака може да буде у томе 
да се операторима дозволи да 
немају обавезу показивања 
предметне робе царинарници 
или декларације која се односи 
на ту робу, или да им се дозволи 
да сачине непотпуну 
декларацију. У таквим 
случајевима, декларација која, 
ако то дозволе надлежни органи, 
може да буде општа периодична 
декларација, мора да се поднесе 

накнадно у року који одреде ти 
органи. 
 
У случајевима из става 1. 
оператори могу да буду 
овлашћени да користе 
комерцијална документа уместо 
јединственог документа. 
 
Када се користи  јединствени 
документ, заинтересоване стране 
могу за обављање формалности 
у свим извозним и увозним 
поступцима, уз дозволу 
надлежних органа, уместо 
додатних листова јединственог 
документа да  приложе 
комерцијалне листе са описом 
робе. 
 
3. Ништа у овој конвенцији не 
спречава стране уговорнице да: 
 
-  не захтевају јединствен 

документ у поштанском 
саобраћају (који се одвија 
путем писма или поштанских 
пакета); 

 
-  не захтевају писане 

декларације; 
 
-  међусобно закључе 

споразуме или договоре за 
веће поједностављење 
формалности у укупној 
трговини или у делу трговине 
која се одвија између њих; 

 
 - дозволе употребу товарних 

листова за окончање 
транзитних формалности у 
случају пошиљки са више 
врста робе, уместо додатних 
листова јединственог 
документа; 

 
-  дозволе да се декларације 

сачине, по могућности, на 
обичном папиру помоћу 
јавних или приватних 
рачунара, под условима које 
одреде надлежни органи; 
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-  омогуће надлежним органима 
да захтевају, да се потребни 
подаци за обављање 
предметних формалности 
уносе у њихове 
компјутеризоване системе за 
обраду декларација, а да при 
том не захтевају писане 
декларације, где је 
прикладно; 

 
-  омогуће надлежним органима 

да, уколико се користе 
компјутеризовани системи за 
обраду декларација, 
обезбеде да се извозна, 
транзитна или увозна 
декларација сачини или као 
јединствен документ који тај 
систем произведе или уносом 
података у компјутер, ако тај 
документ није произведен; 

 
-  употребе сва средства 

усвојена одлуком Заједничког 
одбора, како је наведено у 
члану 11. 3. 

 
Формалности 

 
Члан 5. 

 
1. Одредбе о окончању 
формалности, потребних за 
извоз, транзит и увоз робе, 
помоћу јединственог документа 
садржане су у Прилогу II уз ову 
конвенцију.  
 
2. Заједничке шифре које се 
користе на обрасцима наведеним 
у Прилогу I, налазе се у Прилогу 
III уз ову конвенцију.  
 

Члан 6. 
 
1. Декларација мора да се 
попуни на једном од званичних 
језика страна уговорница, који је 
прихватљив за надлежне органе 
у земљи у којој се завршавају 
извозне или транзитне 
формалности. У случају потребе, 
царински органи у земљи 
одредишта или транзита могу да 

захтевају од декларанта или од 
његовог заступника у тој земљи 
превод наведене декларације на 
званичан језик или на један од 
званичних језика те земље. 
 
2. Изузетно од става 1, 
декларација се попуњава на 
једном од званичних језика 
земље увознице, у свим 
случајевима када се декларација 
у тој земљи сачињава на 
примерцима обрасца 
декларације који се разликују од 
оних који су били поднети 
царинским органима у земљи 
извозници или полазној земљи. 
 

Члан 7. 
 
1. Декларант или његов 
заступник може, за сваку фазу 
операције у вези са трговином 
робом између страна уговорница, 
да употреби примерке 
декларације који су потребни за 
окончање формалности које се 
односе само на ту фазу, уз које 
могу да се приложе, где је 
одговарајуће, примерци потребни 
за окончање формалности у вези 
са једном или другом, следећом 
фазом наведеног поступка.  
 
2. За повластицу из одредаба 
става 1. не захтева се 
испуњавање посебних услова 
које су одредили надлежни 
органи. 
 
Међутим, не доводећи у питање 
посебне одредбе о збирном 
превозу, надлежни органи могу да 
пропишу да би формалности у 
вези са извозним и транзитним 
операцијама требало окончати на 
истом обрасцу помоћу примерака 
који одговарају тим 
формалностима. 
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Члан 8. 
 
У случајевима наведеним у члану 
7. надлежни органи морају, 
колико је то могуће, да се увере 
да се сви подаци наведени у 
примерцима декларације 
сачињене у току различитих фаза 
предметне операције, слажу.  

 
Административна помоћ 

 
Члан 9. 

 
1. Да би се обезбедило 
несметано одвијање трговине 
између страна уговорница и 
олакшало откривање могућих 
неправилности или прекршаја, 
царински органи заинтересованих 
земаља, на захтев или 
самоиницијативно уколико 
сматрају да би то било у интересу 
друге стране уговорнице, 
размењују све расположиве 
информације (укључујући и 
службене извештаје и налазе) које 
су корисне за правилну примену 
ове конвенције. 
 
2. Помоћ може да се ускрати 
или одбије, у потпуности или 
делимично, ако замољена земља 
сматра да би помоћ могла да 
нанесе штету њеној безбедности, 
јавној политици (јавном реду) или 
другим битним интересима, или би 
могла да доведе до повреде 
индустријске, трговачке или 
професионалне тајне. 
 
3. Ако је помоћ ускраћена или 
одбијена, о одлуци и о разлозима 
за то мора одмах да се обавести 
земља молилац.  

 
4. Ако царински орган једне 
земље тражи помоћ коју он сам не 
би могао да пружи да се то од њега 
затражи, он ће у свом захтеву 
указати на ту чињеницу. У том 
случају, царинском органу коме је 
упућен захтев је препуштено да 
одлучи како ће да одговори на такав 
захтев. 

5. Информације, које су 
добијене у складу са ставом 1, 
користе се искључиво за потребе 
ове конвенције и уживају исту 
заштиту у земљи која их је примила 
коју сличне информације уживају 
према националним прописима те 
земље. Такве информације могу да 
се користе у друге сврхе само уз 
писану сагласност царинског органа 
који их је доставио и уз поштовање 
ограничења која одреди тај орган.  

 
Заједнички одбор 

 
Члан 10. 

 
1. Установљава се Заједнички 
одбор у ком су заступљене све 
стране уговорнице ове конвенције. 

 
2. Заједнички одбор ради 
споразумно. 

 
3. Заједнички одбор се састаје 
по потреби, а најмање једном 
годишње. Свака страна уговорница 
може да затражи одржавање 
састанка. 
 
4. Заједнички одбор усваја свој 
пословник о раду који, између 
осталог, садржи одредбе о 
сазивању састанака и о именовању 
председника и одређивању његовог 
мандата.  

 
5.  Заједнички одбор може да 
установи пододборе или радне 
групе, који му помажу у извршавању 
његових обавеза. 
 

Члан 11. 
 

1. Заједнички одбор је 
одговоран за управљање овом 
конвенцијом и за обезбеђење њене 
правилне примене. У ту сврху, 
стране уговорнице редовно 
обавештавају наведени одбор о 
искуствима стеченим у примени ове 
конвенције, он припрема препоруке, 
а у случајевима предвиђеним у 
ставу 3, доноси одлуке. 
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2. Заједнички одбор посебно 
препоручује: 
 
(а)  измене и допуне ове 

конвенције; 
(б)  све друге мере потребне за 

њену примену. 
 
[3. Заједнички одбор 
доношењем одлуке усваја измене и 
допуне прилога уз ову конвенцију и 
мере наведене у последњој алинеји 
члана 4. тачка 3. те позиве трећим 
земљама у смислу члана 1. тачка 2. 
да приступе овој конвенцији у 
складу са чланом 11а. Стране 
уговорнице почињу са применом 
такве одлуке, изузев позива трећим 
земљама, у складу са својим 
законодавством.]2 
 
4. Ако представник стране 
уговорнице у Заједничком одбору 
прихвати одлуку под условом да 
испуњава захтеве прописане 
уставом, одлука ступа на снагу, 
уколико се у њој не наводи датум, 
првог дана другог месеца након 
обавештења о повлачењу резерве. 
 
[5. Одлука Заједничког одбора 
из става 3. којом се трећа земља 
позива да приступи овој конвенцији 
доставља се Генералном 
секретаријату Савета Европских 
заједница, који је доставља трећој 
земљи, заједно са текстом 
конвенције који је на снази тог дана. 
 
6. Од датума из става 5. трећу 
земљу у Заједничком одбору и 
радним групама могу заступати 
посматрачи.]3 
 

[Приступање трећих земаља 
 

Члан 11а 
 

1. Свака трећа земља може 
постати страна уговорница ове 
конвенције уколико је позове 

                                                
2
 Препорука Бр. 1/93 

3
 Препорука Бр. 1/93 

депозитар конвенције након одлуке 
Заједничког одбора. 
 
2. Трећа земља која је позвана 
да постане  страна уговорница ове 
конвенције ће то учинити полагањем 
инструмента  о приступању 
Генералном секретаријату  Савета 
Европске заједнице. Тај документ 
прати превод Конвенције на 
службени језик земље приступнице. 
 
3. Приступање ступа на снагу 
првог дана другог месеца након 
полагања инструмента о 
приступању. 
 
4. Депозитар обавештава све  
уговорне стране о датуму када је 
положен инструмент о приступању и 
о датуму када приступање ступа на 
снагу. 
 
5. Препоруке и одлуке 
Заједничког одбора из члана 11. ст. 
2. и 3. донесене између датума из 
става 1. овог члана и датума када 
приступање ступа на снагу, такође 
се достављају позваној трећој 
земљи преко Генералног 
секретаријата Савета Европске 
заједнице. 
 
Изјава којом се прихватају те радње 
уноси се било у инструмент о 
приступању или у одвојени 
документ који се подноси 
Генералном секретаријату Савета 
Европске заједнице у року од шест 
месеци од достављања. Ако се 
изјава не преда у том року 
приступање ће се сматрати 
ништавним.]4 
 

Опште и завршне одредбе 
 

Члан 12. 
 

Свака страна уговорница предузима 
одговарајуће мере да обезбеди 
делотворну и усклађену примену 
одредаба ове конвенције, узимајући 
у обзир потребу да се колико год је 

                                                
4
 Препорука Бр. 1/93 
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то могуће смање формалности 
уведене у трговини, као и потребу 
да се постигну обострано 
задовољавајућа решења за све 
проблеме који произилазе из 
примене тих одредаба.  

 
Члан 13. 

 
Стране уговорнице обавештавају 
једна другу о одредбама које усвоје 
за спровођење ове конвенције. 

 
Члан 14. 

 
Прилози ове конвенције су њен 
саставни део. 

 
Члан 15. 

 
1. Ова конвенција се, с једне 
стране, примењује на територијама 
на којима се примењује Уговор о 
оснивању Европске економске 
заједнице и под условима који су 
утврђени у том уговору, и с друге 
стране, на територијама земаља 
ЕФТА. 

 
2. Ова конвенција се примењује 
и у Кнежевини Лихтенштајн све док 
је та Кнежевина повезана са 
Швајцарском Конфедерацијом 
уговором о царинској унији. 

 
Члан 16. 

 
Свака страна уговорница може 
иступити  из ове конвенције под 
условом да о томе достави писмено 
обавештење, дванаест месеци 
унапред, депозитару наведеном у 
члану 17. који обавештава све друге 
стране уговорнице.  

 
Члан 17. 

 
1. Ова конвенција ступа на 
снагу 1. јануара 1988. године, под 
условом да стране уговорнице, пре 
1. новембра 1987. године, депонују 
своје инструменте о прихватању 
Генералном секретаријату Савета 
Европских заједница, који обавља 
функцију депозитара. 

 
2. Ако ова конвенција не ступи 
на снагу 1. јануара 1988. године, 
онда ступа на снагу првог дана 
другог месеца после депоновања 
последњег инструмента о 
прихватању. 

 
3. Депозитар обавештава 
стране уговорнице о датуму 
депоновања инструмента о 
прихватању сваке стране 
уговорнице и о датуму ступања на 
снагу Конвенције. 

 
Члан 18. 

 
Ова конвенција, сачињена у по 
једном оригиналу на данском, 
холандском, енглеском, финском, 
француском, немачком, грчком, 
исландском, италијанском, 
норвешком, португалском, 
шпанском и шведском језику, при 
чему су сви текстови једнако 
веродостојни, депонује се у архиви 
Генералног секретаријата Савета 
Европских заједница, који свакој 
страни уговорници доставља 
оверену копију. 



ПРИЛОГ I 
 

УЗОРЦИ ИЗ ЧЛАНА 2. КОНВЕНЦИЈЕ5 
 

Овај прилог садржи: 
 
- у додатку 1: узорак обрасца јединственог документа који се наводи у члану 1. 

став 1(а) прилога II, 
 
- у додатку 2: узорак обрасца јединственог документа који се наводи у члану 1. 

став 1(б)   прилога II, 
 
- у додатку 3: узорак обрасца додатног листа који се наводи у члану 1. став 

2(а) прилога II,  
 

и 
 
- у додатку 4: узорак обрасца додатног листа који се наводи у члану 1. став 

2(б) прилога II. 

                                                
5
 На свим обрасцима из овог прилога може да се употреби израз „транзит у Заједници” или израз „заједнички транзит”. 

66 



Додатак 1 
 

УЗОРАК ОБРАСЦА ЈЕДИНСТВЕНОГ ДОКУМЕНТА 

ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 1(а) ПРИЛОГА II 6 

                                                
6
 У простору испод рубрика 15 и 17 на примерку бр. 5 може да се упише превод речи “ВРАТИТИ” на финском, исландском, 

норвешком и шведском језику. 

67 
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗA

 2 Пошиљалац/извозник                                        БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац      БР  9 Лице одговорно за финансијско поравнање  БР.

 10 Прва одредишна  11 Земља трговца  13 ЗПП

  земља

 14 Декларант/заступник  БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место утовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

на граници у унутрашњости

 29 Излазна царинарница  30 Место робе

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра земље порекла  35 Бруто маса  (kg)

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

 Укупно:

 50 Принципал  БР.  Потпис: Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране:

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

 Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

47 Обрачун 

     дажбина

1

1

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

Д    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

52 Гаранција

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

П
Р
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К

 З
А

 З
Е

М
Љ

У
 О

Т
П
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Е
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Е
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З

В
О

З
А

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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 E  КОНТРОЛА ЦАРИНАРНИЦЕ ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 2 Пошиљалац/извозник  БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац  БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање  БР.

 10 Прва одредишна  11 Земља трговца  13 ЗПП

земља

 14 Декларант/заступник                                  БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место утовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

на граници  у унутрашњости

 29 Излазна царинарница  30 Место робе

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg)

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра 45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста Основица Стопа Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

 Укупно:

 50 Принципал  БР. Потпис: Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

Заступљен од стране:

Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

 Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

47 Обрачун 

     дажбина

2

2

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

Д    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција

П
Р

И
М

Е
Р

А
К

 З
А

 С
Т

А
Т

И
С

Т
И

К
У

 З
Е

М
Љ

Е
 О

Т
П

Р
Е

М
Е

/И
З

В
О

З
А

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета  

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 2 Пошиљалац/извозник                                  БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац  БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање БР.

 10 Прва одредишна  11 Земља трговца  13 ЗПП

 земља

 14 Декларант/заступник                                   БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место утовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници  у унутрашњости

 29 Излазна царинарница  30 Место робе

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

 Врста Основица  Стопа  Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Укупно:

 50 Принципал   БР.  Потпис:  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране:

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

 Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  Потпис и име декларанта/заступникa:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

47 Обрачун 

     дажбина

3

3

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 Д    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција

П
Р

И
М

Е
Р

А
К

 З
А

 П
О

Ш
И

Љ
А

О
Ц

А
/И

З
В

О
З

Н
И
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А

31 Паковање и 

    опис    

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 2 Пошиљалац/извозник                                        БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовање  6 Укупан бр. пакета

 8 Прималац  БР.

 14 Декларант/заступник                                  БР.  15 Земља отпреме/извоза

 17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку  19 Кон.

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу

 25 Врста саобраћаја  27 Место утовара

 на граници

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

 Место и земља:  Место и земља:

 Идентитет и националност новог превозног средства: Идентитет и националност новог превозног средства:

 Ктр.  (1)   Идентитет новог контејнера:  Ктр.  (1)   Идентитет новог контејнера:

 (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ  (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ

 Назив нових пломби:  Бр:                         Идентитет:  Назив нових пломби:  Бр:                         Идентитет:

Потпис:                                                                                             Печат: Потпис:                                                                                             Печат:

 50 Принципал  БР. Потпис: Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

Заступљен од стране:

Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

      не важи за

 Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:       Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

55 Претовар

Ф  ПОТВРДА

     НАДЛЕЖ-

     НИХ 

     ОРГАНА

ВАЖНА НАПОМЕНА

Ако се овај примерак користи искључиво за ДОКАЗИВАЊЕ СТАТУСА РОБЕ 

ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА СЕ НЕ КРЕЋЕ У ОКВИРУ ТРАНЗИТНОГ ПОСТУПКУ 

У ЗАЈЕДНИЦИ, потребни су само подаци из рубрика 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 и, 

по потреби, 4, 33, 38, 40 и 44

Д   КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција 

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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56  ДРУГЕ НЕЗГОДЕ У ТОКУ ПРЕВОЗА/ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ  Г ПОТВРДА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

    

 Х   НАКНАДНА КОНТРОЛА (када се овај примерак користи за утврђивање статуса робе из Заједнице)

ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ РЕЗУЛТАТ ПРОВЕРЕ

Ова исправа  (1)

Место и датум: Место и датум:

Потпис:  Печат: Потпис:

Примедба:

(1) Унеси  Х где треба 

И КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ (ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК У ЗАЈЕДНИЦИ)

  Датум приспећа:

  Контрола пломби:

 Примедба:

 

 

 

 

 Потпис:  Печат:

 бр.

Тражи се провера аутентичности исправе и тачности података садржаних у њој

 Примерак бр.5 враћен

 дана

 након завођења под

је потврђена од стране надлежне царинарнице, а подаци у њој су тачни

не испуњава услове у  погледу аутентичности и регуларности (види примедбу доле).

 Печат:
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 2 Пошиљалац/извозник                                        БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета

 8 Прималац   БР.

                              15 Земља отпреме/извоза

 17 Земља одредишта

 18 Идентитет и нац. превозног средства у одласку  19 Кон.

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу

 25 Врста саобраћаја  27 Место утовара

 на граници

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ

Шифра

 Место и земља:  Место и земља:

Идентитет и националност новог превозног средства: Идентитет и националност новог превозног средства:

 Ктр.  (1)   Идентитет новог контејнера: Ктр.  (1)   Идентитет новог контејнера:

 (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ  (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ

 Назив нових пломби:  Бр: Идентитет:  Назив нових пломби:  Бр: Идентитет:

Потпис:  Печат:  Потпис:  Печат:

 50 Принципал  БР.  Потпис:  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

Печат:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

Д    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

ВРАТИТИ:

5

5

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција 

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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К
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А
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В
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А
-Т

р
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и
ц

е

55 Претовар

Ф  ПОТВРДА

     НАДЛЕЖ-

     НИХ 

     ОРГАНА
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56  ДРУГЕ НЕЗГОДЕ У ТОКУ ПРЕВОЗА/ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ  Г  ПОТВРДА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

     

И КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ (ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК У ЗАЈЕДНИЦИ)

  Датум приспећа:

  Контрола пломби:

  Примедба:

ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК У ЗАЈЕДНИЦИ-ПОТВРДА (Попунити од стране одговорног лица пре подношења одредишној царинарници)

Овим се потврђује да је исправа ...................................................................................................................................................................издата од царинарнице у

................................................................................................................................... (име и земља) под бр. ........................................................................................

Датум:  Потпис:  

 

 

 

 Примерак бр.5 враћен

 дана

     Печат одредишне                                         

 царинарнице

била поднета и да тог датума нису утврђене неправилности у вези са пошиљком на коју се исправа односи.

 Потпис:  Печат:

 након завођења под

 бр.
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 A  ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА 

 2 Пошиљалац/извозник                                        БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац   БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање  БР.

 10 Земља последње  11 Земља трговца/  12 Подаци о вредности  13 ЗПП

 отпре.  произв.

 14 Декларант/заступник БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства при доласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место истовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници   у унутрашњости

 29 Улазна царинарница  30 Место робе

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

 Укупно:

 50 Принципал  БР.  Потпис:  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

Заступљен од стране:

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

   54 Место и датум:

 Потпис и име декларанта/заступника:

47 Обрачун 

     дажбина

6

6

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

Ј   КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                              

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција

П
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А

31 Паковање и 

    опис    

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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J  КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ
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 A  ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА 

 2 Пошиљалац/извозник                                       БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац  БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање БР.

 10 Земља последње  11 Земља трговца/  12 Подаци о вредности  13 ЗПП

 отпре.  произв.

 14 Декларант/заступник БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства при доласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место истовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници  у унутрашњости

 29 Улазна царинарница  30 Место робе

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста Основица Стопа  Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

 Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

 Укупно:

 50 Принципал БР.  Потпис:  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране:

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

 54 Место и датум:

Потпис и име декларанта/заступника:

47 Обрачун 

     дажбина

7

7

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 Ј    КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                     

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција 

П
Р

И
М

Е
Р

А
К

 З
А
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31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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 A  ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА 

 2 Пошиљалац/извозник                                       БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање БР.

 10 Земља последње  11 Земља трговца/  12 Подаци о вредности  13 ЗПП

 отпрем.  произв.

 14 Декларант/заступник                                БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства при доласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место истовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници  у унутрашњости

 29 Улазна царинарница  30 Место робе

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Укупно:

 50 Принципал БР.  Потпис: Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

Заступљен од стране:

Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

 54 Место и датум:

 Потпис и име декларанта/заступника:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа/ 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

8

8

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

Ј    КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција

П
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М
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Р
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М

А
О

Ц
А
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Додатак 2 
 

УЗОРАК ОБРАСЦА ЈЕДИНСТВЕНОГ ДОКУМЕНТА НАВЕДЕНОГ У ЧЛАНУ 1. 
СТАВ 1(б) ПРИЛОГА II 7 

                                                
7
 У простору испод рубрике 15 и 17 на примерку бр.4/ 5 може да се упише превод речи “ВРАТИТИ” на финском,  

исландском, норвешком и шведском језику 
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА

 2 Пошиљалац/извозник БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање БР.

 10 Прва одред. з./  11 Земља трговца/  12 Подаци о вредности  13 ЗПП

пос.отп.  произв.

 14 Декларант/заступник                               БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку/при доласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место утовара/истовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници  у унутрашњости

 29 Излазна/улазна царинарница  30 Место робе 

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа Износ НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

 Укупно:

 50 Принципал БР.  Потпис:  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране:

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

      не важи за

Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

П
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6

1 6

1

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 Д/Ј    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ/ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција

П
Р

И
М

Е
Р

А
К

 З
А
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Е
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Д

И
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E/Ј  КОНТРОЛА ЦАРИНАРНИЦЕ ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА



25 

 

 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА

 2 Пошиљалац/извозник                                  БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање БР.

 10 Прва одред. з./   11 Земља трговца/  12 Подаци о вредности  13 ЗПП

пос.отп.  произв.

 14 Декларант/заступник                               БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку/при доласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место утовара/истовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници  у унутрашњости

 29 Излазна/улазна царинарница  30 Место робе 

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

 Укупно:

 50 Принципал БР.  Потпис: Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране:

      Место и датум:

  Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина
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2 7

2 7

 Д/Ј    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ/ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција 
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА

 2 Пошиљалац/извозник БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета  7 Референтни број

 8 Прималац  БР.  9 Лице одговорно за финансијско поравнање БР.

 10 Прва одред. з./  11 Земља трговца/  12 Подаци о вредности  13 ЗПП

 пос.отп.  произв.

 14 Декларант/заступник                                БР.  15 Земља отпреме/извоза  15 З.отпреме.изво/шиф  17 З.одред/шиф

 а  б  а  б

 16 Земља порекла  17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку/при доласку  19 Кон.  20 Услови испоруке

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу  22 Валута и укупан износ из фактуре  23 Девизни курс  24 Врста посла

 

 25 Врста саобраћаја  26 Врста саобраћаја  27 Место утовара/истовара  28 Финансијски и банкарски подаци  

 на граници  у унутрашњости

 29 Излазна/улазна царинарница  30 Место робе 

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  48 Одложено плаћање  49 Идентификација складишта

Б  ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Укупно:

 50 Принципал БР.  Потпис: Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

Заступљен од стране:

Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

Печат:  54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:  Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

П
Р
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Ш
И
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3 8

3 8

 Д/Ј    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ/ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција

П
Р

И
М

Е
Р

А
К

 З
А

 П
Р

И
М

А
О

Ц
А
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 2 Пошиљалац/извозник                                        БР.

 3 Обрасци  4 Товарни лист

 5 Наименовања  6 Укупан бр. пакета

 8 Прималац   БР.

14 Декларант/заступник                                БР.  15 Земља отпреме/извоза

 17 Земља одредишта

 18 Идентитет и националност превозног средства у одласку  19 Кон.

 21 Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу

 25 Врста саобраћаја  27 Место утовара

 на граници

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ

Шифра

 Место и земља:  Место и земља:

Идентитет и националност новог превозног средства: Идентитет и националност новог превозног средства:

 Ктр.  (1)   Идентитет новог контејнера: Ктр.  (1)   Идентитет новог контејнера:

 (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ  (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ

 Назив нових пломби:  Бр: Идентитет:  Назив нових пломби:  Бр: Идентитет:

Потпис:  Печат:  Потпис:  Печат:

 50 Принципал  БР.  Потпис:  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Заступљен од стране

 Место и датум:

 Шифра  53 Одредишна царинарница (и земља)

     не важи за

Печат: 54 Место и датум:

Резултат:

Стављене пломбе:  Број:       Потпис и име декларанта/заступника:

Идентитет:

Рок (датум):

Потпис:

Д    КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ                                                                                       

51 Планиране 

     транзитне 

     царинарнице 

     (и земља)

52 Гаранција 

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

4 5

4 5

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

55 Претовар

Ф  ПОТВРДА

     НАДЛЕЖ-

     НИХ 

     ОРГАНА
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ВРАТИТИ:

ВАЖНА НАПОМЕНА

Ако се овај примерак користи искључиво за ДОКАЗИВАЊЕ СТАТУСА РОБЕ 

ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА СЕ НЕ КРЕЋЕ У ОКВИРУ ТРАНЗИТНОГ ПОСТУПКA 

У ЗАЈЕДНИЦИ, потребни су само подаци из рубрика 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 и, 

по потреби, 4, 33, 38, 40 и 44
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56  ДРУГЕ НЕЗГОДЕ У ТОКУ ПРЕВОЗА/ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ  Г  ПОТВРДА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

   

 Х   НАКНАДНА КОНТРОЛА (када се овај примерак користи за утврђивање статуса робе из Заједнице)

ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ РЕЗУЛТАТ ПРОВЕРЕ

Ова исправа  (1)

Место и датум: Место и датум:

Потпис:  Печат: Потпис:

Примедба:

(1) Унеси  Х где треба 

И КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ

  Датум приспећа:

  Контрола пломби:

 Примедба:

ТРАНЗИТ ПОТВРДА (Попунити од стране одговорног лица пре подношења одредишној царинарници)

Овим се потврђује да је исправа ...................................................................................................................................................................издата од царинарнице у

................................................................................................................................... (име и земља) под бр. ........................................................................................

Датум:  Потпис:  

 

 

 

не испуњава услове у  погледу аутентичности и регуларности (види примедбу доле).

Тражи се провера аутентичности исправе и тачности података садржаних у њој

 Примерак бр.5 враћен

је потврђена од стране надлежне царинарнице, а подаци у њој су тачни

 Печат:

 дана

     Печат одредишне                                         

 царинарнице

била поднета и да тог датума нису утврђене неправилности у вези са пошиљком на коју се исправа односи.

Потпис:  Печат:

 након завођења под

 бр.
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Додатак 3 
 

УЗОРАК ОБРАСЦА ДОДАТНОГ ЛИСТА НАВЕДЕНОГ У ЧЛАНУ 1. СТАВ 2(a) 
ПРИЛОГА II  
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 A   ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗA

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник  БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра земље порекла  35 Бруто маса  (kg)

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра земље порекла  35 Бруто маса  (kg)

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра земље порекла  35 Бруто маса  (kg)

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

31 Паковање и 

     опис      

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета  

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

1

1
ПРИМЕРАК ЗА ЗЕМЉУ 

ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

ЗБИРНО←
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник БР.

Ц БИС  
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg))

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg))

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg))

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра 45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа / 

     Потврде и 

     одобрења

2

2
ПРИМЕРАК ЗА СТАТИСТИКУ 

ЗЕМЉЕ ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

ЗБИРНО←
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник БР.

Ц БИС  
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg))

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg)) 36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунска једниница 42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра 45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з. порекла  35 Бруто маса  (kg))

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице

 

Шифра

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

      документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

3

3
ПРИМЕРАК ЗА 

ПОШИЉАОЦА/ИЗВОЗНИКА

ЗБИРНО←



33 

  

 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

4

4
ПРИМЕРАК ЗА ОДРЕДИШНУ 

ЦАРИНАРНИЦУ

31 Паковање и 

     опис   

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис    

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе
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 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

Шифра

  Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

5

5
ПРИМЕРАК ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ 

ПРИЈЕМА-Транзит Заједнице

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе
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 A ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА 

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 8 Прималац  БР.

Ц БИС  
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунска једниница  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

6

6
ПРИМЕРАК ЗА ЗЕМЉУ 

ОДРЕДИШТА

ЗБИРНО←
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 A  ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА 

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 8 Прималац БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

31 Паковање и 

     опис 

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис    

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

7

7
ПРИМЕРАК ЗА СТАТИСТИКУ 

ЗЕМЉЕ ОДРЕДИШТА

ЗБИРНО←
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 A ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА 

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 8 Прималац БР.

Ц БИС  
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

    документа/ 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

8

8
ПРИМЕРАК ЗА ПРИМАОЦА

ЗБИРНО←
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Додатак 4 
 

УЗОРАК ОБРАСЦА ДОДАТНОГ ЛИСТА НАВЕДЕНОГ У ЧЛАНУ 1. 
СТАВ 2(б) ПРИЛОГА II 
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник  8 Прималац БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

6
ПРИМЕРАК ЗА ЗЕМЉУ 

ОДРЕДИШТА

ЗБИРНО←

1 6

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

ПРИМЕРАК ЗА ЗЕМЉУ 

ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА1

31 Паковање и 

    опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник  8 Прималац БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

 Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

7
ПРИМЕРАК ЗА СТАТИСТИКУ ЗЕМЉЕ 

ОДРЕДИШТА

ЗБИРНО←

2 7

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

ПРИМЕРАК ЗА СТАТИСТИКУ ЗЕМЉЕ 

ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА2

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА/ОДРЕДИШТА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

  2 Пошиљалац/извозник  8 Прималац БР.

Ц БИС  
 3 Обрасци

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 34 Шифра з.порекла  35 Бруто маса  (kg)  36 Повластица

 а  б

 37 П О С Т У П А К  38 Нето маса  (kg)  39 Квота

 40 Сажета декларација/Претходни документ 

 41 Допунске једнинице  42 Цена робе  43 М.В.

 

Шифра  45 Прилагођавање

 46 Статистичка вредност

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Основица  Стопа  Износ  НП

 Укупно за прво наименовање:  Укупно за друго наименовање:

 Врста  Основица  Стопа  Износ  НП  Врста  Износ  НП

Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

 Укупно за треће наименовање: УКУПНО:

8 ПРИМЕРАК ЗА ПРИМАОЦА

ЗБИРНО←

3 8

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

47 Обрачун 

     дажбина

ПРИМЕРАК ЗА ПОШИЉАОЦА / 

ИЗВОЗНИКА3

31 Паковање и 

    опис    

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа/ 

     Потврде и 

     одобрења
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 A  ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

 1  Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

 2 Пошиљалац/извозник БР.

Ц БИС 
 3 Обрасци

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ

Шифра

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ

Шифра

 Ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста  32 Наим.  33 Шифра робе

 бр.

 35 Бруто маса  (kg)

 38 Нето маса  (kg)

 40 Сажета декларација/Претходни документ

Шифра

Ц  ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

4 5

4

5
ПРИМЕРАК ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ 

ПРИЈЕМА-Транзит Заједнице

ПРИМЕРАК ЗА ОДРЕДИШНУ 

ЦАРИНАРНИЦУ

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета  

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења

31 Паковање и 

     опис     

     робе

44 Додатне 

     информације / 

     Поднета   

     документа / 

     Потврде и 

     одобрења
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ПРИЛОГ II 
 
ШТАМПАЊЕ, ПОПУЊАВАЊЕ И УПОТРЕБА ЈЕДИНСТВЕНОГ ДОКУМЕНТА  

 
Штампање јединственог документа 

 
Члан 1. 

 
1. Не доводећи у питање могућност појединачне употребе из додатка 3 уз 
овај Прилог, обрасци јединственог документа састоје се из осам примерака: 

 
(а) било као сет од осам узастопних листова, у складу са узорком који се налази 

у Додатку 1 Прилога I; 
 
(б) или, посебно у случају издавања помоћу компјутерског система за обраду 

декларација, два сета од четири узастопна листа, у складу са узорком који се 
налази у Додатку 2 Прилога I. 

 
2. Јединствен документ може, по потреби, да се допуни са додатним 
листовима: 

 
 (а) било као сет од осам узастопних листова, у складу са узорком из Додатка 3 уз 

Прилог I; 
 

 (б) или два сета од четири узастопна листа, у складу са узорком из Додатка 4 уз 
Прилог I. 

 
3. Одступајући од става 2, стране уговорнице имају могућност да не одобре 
употребу додатних листова у случају употребе компјутерског система за обраду 
декларација, који издаје такве декларације.  

 
4. Корисници могу да штампају обрасце, који садрже само оне примерке 
узорка из прилога I, који су им потребни да би попунили своје декларације. 

 
5. У левом горњем углу обрасца стране уговорнице могу да одштампају 
идентификациону ознаку, која означава заинтересовану страну уговорницу. Ако 
се таква документа подносе у другој страни уговорници, та ознака не спречава 
прихватање декларације. 

Члан 2. 
 
1. Обрасци се штампају на самокопирајућем папиру за писање масе најмање 
40 грама по квадратном метру. Папир мора да буде довољно непрозиран, тако да 
подаци на једној страни не утичу на читљивост података на другој страни и 
довољно чврст да се приликом нормалне употребе не може лако поцепати или 
изгужвати. Папир мора да буде беле боје за све примерке. [Међутим, на 
примерцима који се користе за транзит (1, 4 и 5), рубрике 1 (осим поделе у 
средини), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (прва подела са леве 
стране), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 имају позадину зелене боје.]8 Обрасци 
се штампају зеленим мастилом.  
 
[1a. Различити примерци образаца означени су бојама на следећи начин: 
 

                                                
8
 Одлука Бр 1/2000 Заједничког одбора ЕК-ЕФТА о поједностављењу формалности у трговини робом од 20. децембра 2000. 

којом се врше измене Прилога II и III Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом. 

Службени лист Л 009 од 12/01/2001, стр. 0108 - 0109 
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(a) обрасци који одговарају узорцима образаца датих у Додацима 1 и 3 Прилога 
I: 
— примерци  1, 2, 3 и 5 дужином десне ивице су означени пуном цртом црвене, 
зелене, жуте односно плаве боје; 
— примерци 4, 6, 7 и 8 дужином десне ивице су означени испрекиданом цртом 
плаве, црвене, зелене, односно жуте боје; 
 
(б) обрасци који одговарају узорцима образаца из Додатака 2 и 4 Прилога I, 
примерци 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 дужином десне ивице су означени пуном цртом а са 
њене десне стране испрекиданом цртом  црвене, зелене, жуте, односно плаве 
боје. 
Ширина пуне црте је отприлике 3 милиметра. Испрекидана црта састоји се од низа 
квадрата чије су странице дужине 3 милиметра, између којих је размак од 3 
милиметра.]9 
 
2. Примерци на којима подаци садржани у обрасцима морају бити видљиви 
приликом самокопирања, наведени су у додатку 1. Примерци на којима подаци 
садржани у додатним листовима морају бити видљиви приликом самокопирања, 
наведени су у Додатку 2. 
 
3. Димензије обрасца су 210 x 297 милиметара, уз максималну толеранцију до 
минус 5 милиметара или плус 8 милиметара по дужини. 
 
4. Стране уговорнице могу захтевати да на обрасцима мора да буде наведен 
назив и адреса штампарије или ознака по којој се штампарија може 
идентификовати. 

 
Попуњавање јединственог документа 

 
Члан 3. 

 
1. Обрасци се попуњавају у складу са објашњењем у Додатку 3. 
 
2. Ако се формалности обављају коришћењем јавних или приватних 
компјутерских система, надлежни органи овлашћују лица, која то затраже, да 
својеручни потпис замене неким одговарајућим техничким средством које може, 
где је одговарајуће, да се заснива на употреби шифара и има исте правне 
последице као својеручни потпис. Ова олакшица се одобрава само ако су 
испуњени технички и административни услови које су прописали надлежни органи.  
 
3. Ако се формалности обављају коришћењем јавних или приватних рачунара 
који, такође, штампају декларације, надлежни органи могу да предвиде да ти 
системи непосредно оверавају тако сачињене декларације, уместо ручног или 
механичког стављања печата царинарнице и потписа надлежног службеника. 

                                                
9
 Одлука Бр. 1/89 ЕЕЗ-ЕФТА Заједничког одбора „Поједностављење формалности“ од 3. маја 1989.  којом се врше измене 

Прилога II Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом. 

Службени лист Л 200, 13/07/1989. стр. 0003 - 0003 
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Употреба јединственог документа 
 

Члан 4. 
 
Одредбе о употреби јединственог документа садржане су у Додатку 3. 

 
Члан 5. 

 
1. Када се сет јединственог документа узастопно користи за извозне, 
транзитне и/или увозне формалности, свако лице које учествује у операцији 
одговорно је само за податке који се односе на поступак који је захтевало као 
декларант, принципал или заступник декларанта или принципала. 
 
2. За примену става 1, када заинтересовано лице користи јединствен 
документ издат у некој од претходних фаза предметне трговинске операције, од 
њега се захтева да пре подношења декларације, провери тачност постојећих 
података у рубрикама за које је одговорно и њихову применљивост на предметну 
робу и тражени поступак, као и да их по потреби допуни. 
 
3. У случајевима из става 2, дотично лице мора одмах да обавести царинску 
службу о свим утврђеним неслагањима између предметне робе и постојећих 
података. 

Члан 6. 
 

1. За извоз робе са територије неке од страна уговорница захтевају се 
примерци 1, 2 и 3, који одговарају узорку из Додатка 1 уз Прилог I, или примерци 
1/6, 2/7 и 3/8, који одговарају узорку из Додатка 2 Прилога I. 
 
[За транзит се захтевају примерци 1, 4 и 5, који одговарају узорку из Додатка 1 
Прилога I, или примерци 1/6 и 4/5 (два пута), који одговарају узорку из Додатка 2 
Прилога I.]10 
 
3. За увоз робе на територију стране уговорнице захтевају се примерци 6, 7 и 
8, који одговарају узорку из Додатка 1 уз Прилог I, или примерци 1/6, 2/7 и 3/8, 
који одговарају узорку из Додатка 2 уз Прилог I. 
 

Подношење декларације 
 

Члан 7. 
 

1. Декларације морају, у оквирима које одређује члан 3. Конвенције, да прате 
документа потребна за стављање конкретне робе у захтевани поступак. 

 
2. Када се царинарници поднесе декларација, коју је потписао декларант или 
његов заступник, сматраће се да дотично лице пријављује предметну робу за 
поступак који се захтева и да је, не доводећи у питање могућу примену казнених 
одредаба, у складу са важећим прописима страна уговорница, одговорно за:  
 
- тачност података наведених у декларацији, 
 
- веродостојност приложених докумената, и 
 
- испуњавање свих обавеза повезаних са стављањем предметне робе у предметни 

поступак. 

                                                
10

 Одлука Бр. 1/2000 



46 

Члан 8. 
 

У случајевима када се захтевају додатни примерци јединственог документа или 
декларације, заинтересована лица могу за те потребе да користе додатне 
листове или фотокопије наведеног документа или декларације, по потреби. 
Надлежни органи их прихватају као да су изворна документа, под условом да су 
довољно квалитетни и читљиви. 
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Додатак 1 
 

Примерци образаца из Додатка 1 и 3 Прилога I, на којима подаци које садрже  
морају да се уписују поступком самокопирања 

 
(рачунајући примерак 1) 

Рубрика 
бр. 

Примерци  Рубрика 
 бр. 

Примерци 

 
I РУБРИКЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ РАДЊЕ 

 

1 1 до 8  29 1 до 3 
 осим средње поделе  30 1 до 3 
 1 до 3  31 1 до 8 
2   1 до 5(1)  32 1-8 
3 1 до 8  33 прва подела 
4 1 до 8   на лево 
5 1 до 8   1 до 8 
6 1 до 8   преостало  
7 1 до 3   1 до 3 
8    1 до 5(1)  34а 1 до 3 
9 1 до 8  34б 1 до 3 

10 1 до 3  35 1 до 8 
11 1 до 3  36 - 
12 -  37  1 до 3 
13 1 до 3  38 1 до 8 
14 1 до 4  39 1 до 3 
15 1 до 8  40    1 до 5(1) 
15а 1 до 3  41 1 до 3 
15б 1 до 3  42 - 
16 1, 2, 3, 6, 7 и 8   43 - 
17 1 до 8  44    1 до 5(1) 
17а 1 до 3  45 - 
17б 1 до 3  46 1 до 3 
18    1 до 5(1)  47 1 до 3 
19    1 до 5(1)  48 1 до 3 
20 1 до 3  49 1 до 3 
21    1 до 5(1)  50 1 до 8 
22 1 до 3  51 1 до 8 
23 1 до 3  52 1 до 8 
24 1 до 3  53 1 до 8 
25    1 до 5(1)  54 1-4 
26 1 до 3  55 - 
27    1 до 5(1)  56 - 
28 1 до 3    

II. РУБРИКЕ ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ 

А  1 до 4   Ф  - 
Б  1 до 3   Г  - 
Ц  1 до 8(2)   Х  - 
Д  1 до 4   И  - 
Е  -   Ј  - 
 

(1)  
Ни под којим условима се не може захтевати од корисника да у сврхе транзита попуњавају ове рубрике на 
примерцима 5 и 7.

 

(2)  
Земља извозница може да изабере да ли ти подаци морају да буду на наведеним примерцима. 



48 

Додатак 2 
 

Примерци образаца из Додатка 2 и 4 Прилога I, на којима подаци које садрже  
морају да се уписују поступком самокопирања 

 
 (рачунајући примерак 1) 

 

Рубрика 
бр. 

Примерци Рубрика 
 бр. 

Примерци 

 
I. РУБРИКЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ РАДЊЕ 

 

1 1 до 4 29 1 до 3 
 осим средње поделе 30 1 до 3 
 1 до 3 31 1 до 4 
2 1 до 4 32 1 до 4 
3 1 до 4 33 прва подела 
4 1 до 4  на лево 
5 1 до 4  1 до 4 
6 1 до 4  преостало  
7 1 до 3  1 до 3 
8  1 до 4 34а 1 до 3 
9 1 до 3 34б 1 до 3 

10 1 до 3 35 1 до 4 
11 1 до 3 36 1 до 3 
12 1 до 3 37  1 до 3 
13 1 до 3 38 1 до 4 
14 1 до 4 39 1 до 3 
15 1 до 4 40 1 до 4 
15а 1 до 3 41 1 до 3 
15б 1 до 3 42 1 до 3 
16 1 до 3 43 1 до 3 
17 1 до 4 44 1 до 4 
17а 1 до 3 45 1 до 3 
17б 1 до 3 46 1 до 3 
18 1 до 4 47 1 до 3 
19 1 до 4 48 1 до 3 
20 1 до 3 49 1 до 3 
21 1 до 4 50 1 до 4 
22 1 до 3 51 1 до 4 
23 1 до 3 52 1 до 4 
24 1 до 3 53 1 до 4 
25 1 до 4 54 1 до 4 
26 1 до 3 55 - 
27 1 до 4 56 - 
28 1 до 3   

 
II. РУБРИКЕ ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ 

А 1 до 4(1)  Ф - 

Б 1 до 3  Г - 

Ц 1 до 4  Х - 

Д/Ј 1 до 4  И - 

Е/Ј -    
 

(1)  
Земља извоза може да изабере да ли ти подаци морају да буду на наведеним примерцима. 
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 Додатак 3 
ОБЈАШЊЕЊЕ УПОТРЕБЕ ОБРАЗАЦА  

НАСЛОВ I 
 

                  А. Општи опис 
 
Постоје разни начини на које је 
могуће употребити обрасце и могу 
се груписати у две категорије: 
 
- потпуна употреба система, 
  
или 
 
- појединачна употреба. 
 
1. Потпуна употреба 
 
Односи се на случајеве када, за 
време обављања извозних 
формалности, заинтересовано лице 
користи образац који садржи 
примерке који су потребни за 
обављање формалности у вези са 
извозом и транзитом, као и за 
формалности које се обављају у 
земљи одредишта.  
 
Образац који се користи за те 
потребе има осам примерака: 
 
 
- примерак 1, који задржавају 

органи у земљи извоза (извозне 
и транзитне формалности), 

-  примерак 2, који земља извоза 
користи за потребе статистике, 

-   примерак 3, који се враћа 
извознику, пошто су га царински 
органи оверили печатом, 

-  примерак 4, који у транзиту 
задржава одредишна 
царинарница, 

-   примерак 5, који се у транзиту 
враћа, 

-   примерак 6, који задржавају 
органи у земљи одредишта (за 
увозне формалности), 

[-  примерак 7, који земља 
одредишта користи за потребе 
статистике (за увозне 
формалности),]11 

 

                                                
11

 Одлука бр. 1/2000 

 ЈЕДИНСТВЕНОГ ДОКУМЕНТА 
 
-   примерак 8, који се враћа 

примаоцу, пошто су га царински 
органи оверили печатом. 

 
(Примерци 2 и 7 могу да се користе 
и за друге административне потребе 
према захтевима страна 
уговорница). 
 
Образац се, према томе, састоји од 
сета од осам примерака, од којих се 
прва три односе на формалности 
које се обављају у земљи извоза, а 
следећих пет се односи на 
формалности које се обављају у 
земљи одредишта. 
 
Сваки сет од осам примерака 
израђен је тако да, када рубрике 
морају да садрже исте податке у 
обухваћеним земљама, извозник 
или принципал може непосредно да 
их унесе на примерак 1, а подаци се, 
захваљујући хемијској обради 
папира, појављују на свим 
примерцима. Међутим, ако из неког 
разлога (нпр. због заштите 
трговинске тајне, разлике у садржају 
података између земље извоза и 
земље одредишта) податке не би 
требало проследити из једне земље 
у другу, смањењем осетљивости 
самокопирајућег папира ограничава 
се репродукција на примерке који су 
намењени за земљу извоза. 
 
Ако се користи иста рубрика, али са 
различитим садржајем у одредишној 
земљи, за репродукцију тих 
додатних података на примерке 6 до 
8, мора се употребити индиго папир. 
 
Међутим, посебно у случајевима 
када се користи компјутеризована 
обрада декларација, могуће је да се 
не користи горе наведен сет од 8 
примерака, него два сета од четири 
примерка, у којем сваки примерак 
може имати двоструку функцију: 1/6, 
2/7, 3/8, 4/5; први сет би онда 
одговарао, у погледу података који 
се у њему наводе, горе наведеним 
примерцима 1 до 4, а други 
примерцима 5 до 8. У том случају, у 
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сваком сету од четири примерка 
морају бити приказани бројеви 
употребљених примерака тако што 
се на маргини обрасца бришу 
бројеви неупотребљених примерака. 
 
Сваки тако дефинисан сет од четири 
примерка израђен је тако да се 
подаци, који морају бити 
репродуковани на различитим 
примерцима, репродукују уз помоћ 
хемијске обраде папира. 
 
2. Појединачна употреба 
 
Ово се односи на случајеве када 
предметно лице не жели да 
употреби цео сет, како је наведено у 
тачки 1. Онда може, за сваку фазу 
(извоз, транзит или увоз) операције 
у вези са трговином робом између 
страна уговорница, користити 
примерке декларације који су 
потребни за обављање 
формалности које се односе само на 
ту фазу. Поред тога, лице може уз 
те примерке да приложи, уколико 
жели, примерке који су потребни за 
обављање формалности у вези са 
једном од других каснијих фаза 
поступка.  
 
Према томе, у случајевима 
појединачне употребе постоји 
могућност више различитих 
комбинација, при чему су бројеви 
наведених примерака исти као 
бројеви који су наведени у тачки 1. 
 
На пример, могуће су следеће 
комбинације: 

- само извоз: примерци 1, 2 и 3, 
 
[- извоз + транзит: примерци 1, 2, 
3, 4 и 5,]12 
 
- извоз + увоз: примерци 1, 2, 3, 6, 
7 и 8, 
 
[- само транзит: примерци 1, 4 и 
5,]13 
- транзит + увоз: примерци 1, 4, 5, 
6, 7 и 8, 
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- само увоз: примерци 6, 7 и 8. 
 

Осим тога, у неким околностима је 
неопходно да се у одредишту 
поднесе доказ о статусу предметне 
робе из Заједнице, иако се није 
обављао транзит. У таквим 
случајевима потребно је да се 
употреби примерак предвиђен за ту 
намену (примерак бр. 4), сам или у 
комбинацији са једним или другим 
горе наведеним сетом. Ако се, 
према правилима Заједнице, 
документ којим се доказује статус 
робе из Заједнице мора поднети у 
три примерка, морају се поднети 
додатни примерци или фотокопије 
примерка бр. 4. 
 

Б. Потребни подаци 
 
Предметни обрасци садрже све 
појединости које могу захтевати 
стране уговорнице. Попуњавање 
неких рубрика је обавезно, док је 
друге потребно попунити само ако 
то захтева земља у којој се 
обављају формалности. У вези са 
тим, потребно је помно следити онај 
део овог објашњења који се односи 
на употребу разних рубрика. 
 
У сваком случају, не доводећи у 
питање примену поједностављених 
поступака, највећи број рубрика које 
могу да се попуне у свакој фази 
трговинске операције између страна 
уговорница, укључујући и оне које се 
захтевају само у случају примене 
посебних прописа, је следећи: 
 
[- извозне формалности: рубрике 1 
(прва и друга подела), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 
17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 
34б, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 
48, 49, 50 и 54,]14 
[- транзитне формалности: рубрике 
1 (трећа подела), 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 15, 
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15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 33 (прва подела), 35, 38, 
40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56,]15 16 
 
- увозне формалности: рубрике 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 
 
- доказ о пореклу робе из Заједнице 
(Т2Л): рубрике 1 (осим друге 
поделе), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 
38, 40, 44, 54. 
 

В. Упутства за употребу обрасца 
 

У свим случајевима када 
употребљен сет садржи најмање 
један примерак који може да се 
користи изван земље у којој је био 
први пут попуњен, обрасци морају 
да се попуне писаћом машином или 
другим механографским или 
сличним поступком. Ради лакшег 
попуњавања писаћом машином, 
потребно је да се образац увуче у 
машину на такав начин да се прво 
слово података који се уносе у 
рубрику 2 налази у малом пољу за 
позиционирање у горњем левом 
углу. 
 
Ако су сви примерци употребљеног 
сета намењени за употребу у истој 
земљи, могу се попунити и читким 
рукописом, мастилом и великим 
словима, под условом да је у тој 
земљи то дозвољено. Исто се 
односи и на податке који се наводе 
на примерцима који се користе за 
потребе транзита. 

 
На обрасцу није дозвољено брисати 
податке или писати преко њих. Све 
исправке морају да се унесу тако 
што ће се прецртати нетачни подаци 
и по потреби додати они који се 
траже. Све исправке унете на овај 
начин мора да парафира лице које 
их уноси, а изричито надлежни 
органи их потврђују. Надлежни 
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органи могу, по потреби, захтевати 
подношење нове декларације.  

 
Поред тога, обрасци се могу 
попунити применом поступка 
аутоматске репродукције, уместо 
неким од горе наведених поступака. 
Они се такође могу сачинити и 
попунити на тај начин, уз строго 
поштовање одредби које се односе 
на узорке, папир, величину, 
употребу језика, читљивост, забрану 
брисања и исправљања, као и оних 
које се односе на измене. 
 
По потреби се попуњавају само 
бројчано означене рубрике. Друге 
рубрике, означене великим словом, 
намењене су искључиво за интерну 
службену употребу. 

 
На примерцима који остају у 
извозној и/или полазној 
царинарници мора да буде 
оригинални потпис заинтересованих 
лица. Потпис принципала, или где 
може да се примени, његовог 
овлашћеног заступника, обавезује га 
у вези са свим подацима који се 
односе на транзитну операцију, с 
обзиром да они произилазе из 
примене одговарајућих одредаба, 
укључујући и оних описаних у 
одељку Б горе. 
 
На примерцима који остају у 
одредишној царинарници мора да 
буде оригиналан потпис 
заинтересованог лица. Требало би 
да се има на уму да је према 
извозним и увозним 
формалностима, а у складу са 
законима који су на снази у 
странама уговорницама, потпис 
заинтересованог лица једнак 
преузимању обавезе за: 

 
- тачност података наведених у 

декларацији у вези са 
формалностима за које је то 
лице одговорно, 

-  веродостојност приложених 
докумената, и 
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-  испуњавање свих обавеза 
повезаних са уносом дотичне 
робе у предметни поступак. 

 
У вези са транзитним и увозним 
формалностима потребно је 
нагласити да је у интересу свих 
учесника операције да провере 
садржај своје декларације. Сва 
неслагања која заинтересовано 
лице открије између робе, коју мора 
да пријави, и података који су већ 
унети у употребљене обрасце,  
наведено лице мора одмах да 
саопшти царинском органу. У таквим 
случајевима декларација мора да се 
испуни на новим обрасцима. 

 
Узимајући у обзир главу III, рубрика 
која се не користи, требало би да 
остане празна. 

 
НАСЛОВ II 

 
ПОДАЦИ КОЈИ СЕ УНОСЕ У 

РАЗЛИЧИТЕ РУБРИКЕ 
 
I. Формалности у земљи извоза 
 

Рубрика 1: Декларација 
 

У прву поделу уписује се 
одговарајућа шифра из Прилога III. 

 
Ова шифра је необавезна за стране 
уговорнице у погледу врсте 
декларације (друга подела). 

 
Поред тога, када се обавља транзит, 
потребно је у десну (трећу) поделу 
ове рубрике уписати одговарајућу 
ознаку. 

 
[Рубрика 2: Извозник 

 
Ово поље није обавезно за стране 
уговорнице. Уписује се пуно име и 
адреса заинтересованог лица или 
компаније. Стране уговорнице могу 
да унесу напомену којом се захтева 
да се наведе идентификациони број, 
који су надлежни органи доделили 
датом лицу за фискалне, 
статистичке или друге потребе.  
 

У случају збирних пошиљки, стране 
уговорнице могу да предвиде да се 
у ову рубрику упише реч „разно” и 
да се уз декларацију приложи 
списак извозника. 
 
Ова рубрика код транзита није 
обавезна за стране уговорнице.]17 
 
Рубрика 3: Обрасци 
 
Уписује се редни број сета у укупном 
броју употребљених сетова 
образаца и додатних листова (на 
пример, ако постоји један образац и 
два додатна листа, на обрасцу се 
уписује 1/3, на првом додатном 
листу 2/3 и на другом додатном 
листу 3/3). 
 
Ако декларација обухвата само 
једну ставку (тј. када је потребно 
попунити само једну рубрику „опис 
робе”), у рубрику 3 се не уписује 
ништа, али се у рубрику 5 уписује 
број 1. 
 
Када се користе два сета од по 
четири примерка, уместо једног сета 
од осам примерака, та два сета се 
сматрају као један. 
 
Рубрика 4: Број товарних листова 
 
Уписује се цифрама број свих 
приложених товарних листова или 
свих трговачких листа са описом 
робе, које су одобрили надлежни 
органи. Ова рубрика код извозних 
формалности није обавезна за 
стране уговорнице. 
 
Рубрика 5: Наименовања 
 
Уписује се укупан број 
наименовања, која је пријавило 
заинтересовано лице на свим 
употребљеним обрасцима и 
додатним листовима (или товарним 
листовима или трговачким листама). 
Број наименовања мора да 
одговара броју рубрика „опис робе”, 
које је потребно попунити. 
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Рубрика 6: Укупан број пакета 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се 
укупан број пакета који сачињавају 
предметну пошиљку. 
 
Рубрика 7: Референтни број 
 
Необавезна ставка за кориснике, 
наводи се референтни број који је 
предметно лице доделило дотичној 
пошиљки. 
 
Рубрика 8: Прималац 
 
Уписује се пуно име или назив и 
адреса једног или више лица или 
компанија којима се роба 
испоручује. 
 
[Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице у поступку 
извоза. Она је обавезна у сврхе 
транзита, али стране уговорнице 
могу дозволити да се не мора 
попунити када прималац има 
седиште или пребивалиште изван 
територије уговорних страна. У овој 
фази није потребно да се прикаже 
идентификациони број.]18 
 
Рубрика 9: Лице одговорно за 
финансијско поравнање 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (лице које је 
одговорно за пренос или повраћај 
средстава у вези са трансакцијом). 
 
Рубрика 10: Прва одредишна земља 
 
Рубрика  није обавезна за стране 
уговорнице, користе је у складу са 
њиховим потребама. 
 
Рубрика 11: Земља трговца 
 
Рубрика није обавезна за стране 
уговорнице, користе је у складу са 
њиховим потребама. 
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Рубрика 13: ЗПП  
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (подаци у вези са 
применом пољопривредне 
политике). 
 
[Рубрика 14: Декларант или 
заступник извозника 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се пуно 
име или назив и адреса дотичног 
лица или компаније, у складу са 
важећим прописима. Ако су 
декларант и извозник исто лице, у ту 
рубрику се уписује реч „извозник”. 
Стране уговорнице могу да унесу 
напомену којом се захтева да се 
наведе идентификациони број, који 
су надлежни органи доделили датом 
лицу за фискалне, статистичке или 
друге потребе.]19 
 
[Рубрика 15: Земља извоза 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице ако су у питању 
извозне формалности, али је 
обавезна за транзит. 
 
Уписује се име земље из које се 
роба извози. 
 
У рубрику 15а уписује се шифра за 
предметну земљу. 
 
Рубрика 15б није обавезна за 
стране уговорнице (регион из ког се 
роба извози). 
 
Рубрика 15б не сме да се користи за 
транзит.]20 
 
Рубрика 16: Земља порекла 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Ако декларација 
обухвата робу различитог порекла, у 
ту рубрику се уписује „разно”. 
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[Рубрика 17: Земља одредишта 
 
Уписује се име предметне земље. У 
рубрику 17а уписује се шифра ове 
земље. У овој фази није дозвољено 
да се попуни рубрика 17б. 
 
Рубрика 17б не сме да се користи за 
транзит.]21 
 
Рубрика 18: Идентитет и 
националност превозног средства 
у одласку 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице ако су у питању 
извозне формалности, али је 
обавезна за транзит. У рубрику се 
уписују подаци о превозном 
средству, на пример регистарски 
број (бројеви) или назив превозног 
средства (камион, брод, железнички 
вагон, ваздухоплов) на које је роба 
непосредно натоварена после 
показивања царинарници у којој се 
обављају извозне или транзитне 
формалности, а након тога се 
уписује националност превозног 
средства (или возила које покреће 
друга, ако има више превозних 
средстава), у складу са шифрама 
које су за то утврђене. На пример, 
ако се користи вучно возило и 
приколица са различитим 
регистарским бројевима, уписује се 
регистарски број вучног возила и 
регистарски број приколице, заједно 
са националношћу вучног возила. 
 
За пошиљке у поштанском 
саобраћају или у случају превоза 
фиксним превозним инсталацијама, 
у ову рубрику не би требало да се 
упише регистарски број или 
националност. 

 
У случају пошиљки у железничком 
саобраћају у рубрику се не уписује 
националност.  
 
У осталим случајевима 
пријављивање националности није 
обавезно за стране уговорнице. 
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Рубрика 19: Контејнер (Конт.) 
 

У складу са шифрама из Прилога III 
уписују се потребни подаци о 
предвиђеној ситуацији на граници 
земље извоза, који су познати у 
време обављања извозних или 
транзитних формалности. 
 
Ова рубрика није обавезна код 
транзита за стране уговорнице. 
 
Рубрика 20: Услови испоруке 
 
Ова рубрика је необавезна за 
стране уговорнице (наводе се неки 
услови из комерцијалног уговора). 
 
Рубрика 21: Идентитет и 
националност активног превозног 
средства које прелази границу 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице у делу који се 
односи на идентитет. 

 
У рубрику се обавезно уписује 
националност. 

 
Међутим, у случају пошиљки у 
поштанском саобраћају или превоза 
железницом или фиксним 
превозним инсталацијама, у ову 
рубрику се не уписује регистарски 
број или националност. 
 
Уписује се врста (камион, брод, 
железнички вагон, ваздухоплов) и 
подаци о идентитету  нпр. 
регистарски број или назив активног 
превозног средства (тј. погонског 
превозног средства) за које се 
претпоставља да ће се користити на 
месту прелаза преко границе 
приликом излаза из земље извоза, 
затим његова националност, онако 
како је познато у време обављања 
извозних или транзитних 
формалности, употребом 
одговарајућих шифара. 
 
У случају комбинованог превоза или 
ако се користи више превозних 
средстава, активно превозно 
средство је оно које покреће читаву 
комбинацију. На пример, ако је 
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камион на поморском пловилу, 
активно превозно средство је брод, 
а у случају вучног возила и 
приколице, активно превозно 
средство је вучно возило. 
 
Рубрика 22: Валута и укупан износ 
из фактуре 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (уписује се 
шифра валуте у којој је састављена 
фактура, затим износ фактуре за сву 
пријављену робу). 
 
Рубрика 23: Девизни курс 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (важећи девизни 
курс између валуте фактуре и 
валуте предметне земље). 
 
Рубрика 24: Врста посла 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (наводе се неки 
услови из комерцијалног уговора). 
 
[Рубрика 25: Врста саобраћаја на 
граници 
 
У складу са шифрама из Прилога III, 
уписује се врста саобраћаја која 
одговара активном превозном 
средству за које се претпоставља да 
ће бити коришћено на излазу са 
територије земље извоза. 
 
Када је у питању транзит, ова 
рубрика није обавезна за стране 
уговорнице.]22 
 
Рубрика 26: Врста саобраћаја у 
унутрашњости 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (наводи се, 
према шифрама из Прилога III, 
врста саобраћаја који се користи у 
предметној земљи). 
 
 
 
Рубрика 27: Место утовара 
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Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уноси се, 
уколико је могуће у облику шифре, 
место утовара робе на активно 
превозно средство на ком треба да 
пређе границу земље извоза, према 
подацима познатим у време 
обављања извозних или транзитних 
формалности. 

 
Рубрика 28: Финансијски и 
банкарски подаци 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (пренос 
средстава у вези са предметном 
операцијом – подаци о 
финансијским формалностима и 
поступку и о референцама банке). 
 
[Рубрика 29: Излазна царинарница  
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (навести 
царинарницу преко које би роба 
требало да напусти територију 
предметне стране уговорнице).]23 
 
Рубрика 30: Место робе 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (навођење 
тачног места где роба може да се 
прегледа). 
 
Рубрика 31: Паковање и опис робе – 
ознаке и бројеви – контејнер број 
(бројеви) – број и врста 
 
[Уписују се ознаке, бројеви, 
количина и врста паковања или, у 
случају неупаковане робе, уписује 
се број такве робе обухваћене 
декларацијом, или реч „расуто”, 
зависно од случаја. У свим 
случајевима потребно је уписати 
трговачки назив робе. За поступак 
извоза овај назив мора бити 
довољно прецизан да омогући 
утврђивање истоветности робе. 
Када се мора попунити рубрика 33 
,,Шифра робеˮ овај опис мора  бити 
довољно прецизан да омогући 
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сврставање робе.  Ова рубрика 
такође мора да садржи и податке 
које захтевају посебни прописи (на 
пример, акцизе). Ако се користе 
контејнери, њихове 
идентификационе ознаке треба 
такође уписати у ову рубрику.]24 
 
Ако је заинтересовано лице у 
рубрику 16 уписало реч „разно”, 
стране уговорнице могу захтевати 
да се у тој рубрици наведе земља 
порекла предметне робе, али та 
рубрика није обавезна за кориснике. 

 
Рубрика 32: Број наименовања 

 
Уписује се број предметног 
наименовања у односу на укупан 
број производа пријављених на 
употребљеним обрасцима, као што 
је наведено у објашњењу за рубрику 
5. 

 
Када декларација обухвата само 
једно наименовање робе, стране 
уговорнице не морају захтевати да 
се попуни ова рубрика, пошто је у 
рубрици 5 уписан број 1. 
 
[Рубрика 33: Шифра робе 

 
Уписује се одговарајућа тарифна 
ознака предметне робе. 
 
У случају транзита и доказивања 
статуса робе заједнице, ова рубрика 
није обавезна за стране уговорнице, 
осим у случајевима када је 
Конвенцијом о заједничком 
транзитном поступку од 20. маја 
1987. године прописано да је његова 
употреба обавезна.]25 
 
Рубрика 34: Шифра земље порекла 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице: 
 
-  рубрика 34а (шифра земље која је 

наведена у рубрици 16. Ако је у 
рубрици 16 уписано „разно”, 
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уписује се шифра која одговара 
земљи порекла предметне робе), 

 
- рубрика 34б (регион производње 

предметне робе). 
 
Рубрика 35: Бруто маса 
 
Ове рубрика није обавезна за 
стране уговорнице ако су у питању 
извозне формалности, али је 
обавезна за транзит. Уписује се 
бруто маса робе описане у 
одговарајућој рубрици 31, изражена 
у килограмима. Бруто маса је укупна 
маса робе са свом амбалажом, 
изузев контејнера и друге превозне 
опреме. 
 
Рубрика 37: Поступак 
 
У складу са за то предвиђеним 
шифрама, уписује се поступак за 
који се роба пријављује приликом 
извоза. 
 
Рубрика 38: Нето маса 
 
Уписује се нето маса робе описане у 
одговарајућој рубрици 31, изражена 
у килограмима. Нето маса је маса 
саме робе, без амбалаже. 
 
У случају транзита, ова рубрика није 
обавезна за стране уговорнице. 
 
Рубрика 39: Квота 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (по потреби, за 
примену прописа о квотама). 
 
Рубрика 40:Сажета 
декларација/претходни документ 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (упућивање на 
документа која се односе на 
административни поступак пре 
извоза у другу земљу). 
 
[Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице у случају 
транзита и доказивања статуса робе 
заједнице, осим у случајевима када 
је Конвенцијом о заједничком 
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транзитном поступку од 20. маја 
1987. године прописано да је 
употреба обавезна.]26 
 
Рубрика 41: Допунске јединице 
 
Употребљава се по потреби у 
складу са номенклатуром робе. 
Уписује се количина предметне робе 
изражена у јединици мере из 
номенклатуре робе.  
 
Рубрика 44: Додатне информације, 
поднета документа, уверења и 
одобрења 
 
Уписују се подаци које захтевају 
било који посебни прописи у земљи 
извоза, заједно са референтним 
бројевима докумената приложених 
уз декларацију. (То могу да буду и 
редни бројеви контролних 
примерака Т5, број извозне 
лиценце/дозволе; подаци о 
ветеринарским и фитосанитарним 
прописима; број товарног листа 
итд.) У поделу „Шифра додатних 
информација (ДИ)” по потреби се 
уписује шифра, која је предвиђена у 
ту сврху за додатне информације, 
које се могу захтевати за транзит. 
Ова подела не сме да се попуњава 
све док не почне да се користи 
компјутеризован систем за 
раздужење транзитних операција. 
 
Рубрика 46: Статистичка 
вредност 

 
Уписује се износ статистичке 
вредности, изражен у валути коју 
одреди страна уговорница, у складу 
са важећим прописима. 

 
Рубрика 47: Обрачун дажбина 
 
Стране уговорнице могу захтевати 
да се, по потреби, у сваком реду, 
одговарајућим шифрама 
прописаним за те намене, прикаже 
следеће: 
 
- врста дажбине (извозне дажбине), 
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- основица за обрачун дажбине, 
 
- стопа дажбине која се примењује, 
 
- износ тако обрачунате дажбине, 
 
- изабран начин плаћања (НП). 
 
Рубрика 48: Одложено плаћање 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (упућивање на 
предметно одобрење). 
 
Рубрика 49: Идентификација 
складишта 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. 

 
[Рубрика 50: Принципал и 
овлашћени заступник, место, 
датум и потпис 

 
Уписује се пуно име или назив (лица 
или компаније) и адреса принципала 
заједно са идентификационим 
бројем, ако постоји, који су 
доделили надлежни органи. Када је 
то могуће, уписује се пуно име или 
назив (лица или компаније) 
овлашћеног заступника, који 
потписује у име принципала. 
 
Уз поштовање посебних одредаба, 
које ће се усвојити за коришћење 
компјутеризованих система, на 
примерку који остаје код полазне 
царинарнице мора да буде 
оригиналан својеручни потпис 
предметног лица. Ако је то лице 
правно лице, потписник обрасца би 
после свог потписа требало да 
наведе своје пуно име и функцију. 
 
За извозне операције декларант или 
његов заступник може уписати име и 
адресу особе са седиштем или 
пребивалиштем на подручју излазне 
царинарнице којој се може уручити 
примерак број 3 декларације коју је 
оверила наведена царинарница.]27 
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[Рубрика 51: Предвиђене 
транзитне царинарнице (и земље) 
 
Уписује се предвиђена улазна 
царинарница у свакој страни 
уговорници чија територија 
намерава да се пређе у току 
превоза, или ако се у току превоза 
прелази друга територија, а не 
територије страна уговорница, 
уписује се излазна царинарница 
преко које превозно средство 
напушта територију страна 
уговорница. Транзитне царинарнице 
су наведене у списку царинарница 
надлежних за транзитне операције. 
Уписује се шифра предметне 
земље.]28  
 
После имена царинарнице уписује 
се шифра за предметну земљу. 
 
Рубрика 52: Гаранција 

 
Уписују се сви одговарајући подаци 
о врсти гаранције која се користи за 
предметну операцију. 

 
Рубрика 53: Одредишна 
царинарница (и земља) 
 
Уписује се име царинарнице у којој 
ће се роба показати ради окончања 
транзитне операције. Одредишне 
царинарнице су наведене у „списку 
царинарница надлежних за 
транзитне операције”. 
 
После имена царинарнице уписује 
се шифра за предметну земљу. 
 
Рубрика 54: Место и датум, 
потпис и име декларанта или 
његовог заступника 
 
Узимајући у обзир посебне одредбе 
које ће се усвојити за коришћење 
компјутеризованих система, на 
примерку који остаје у полазној 
царинарници мора да буде оригинал 
својеручног потписа дотичног лица, 
а после њега и пун назив тог лица. 
Ако је то лице правно лице, 
потписник обрасца после свог 
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потписа и имена наводи и своју 
функцију, уколико то захтевају 
стране уговорнице. 
 

 
II. Формалности у току превоза 

 
Од момента када роба напусти 
извозну и/или полазну царинарницу, 
до момента када иста стигне у 
одредишну царинарницу, може се 
указати потреба да се додају 
одређени подаци на примерке 
јединственог документа који прати 
робу. Ови подаци су повезани са 
превозном операцијом и превозник, 
који је одговоран за превозно 
средство на које је роба непосредно 
утоварена, мора да их дода на 
документ на почетку или у току 
превозне операције. Ови подаци 
могу да се унесу читким рукописом; 
у том случају образац би требало да 
се попуни мастилом и великим 
штампаним словима. 
 
Ови подаци се односе  само на 
следеће рубрике (примерци 4 и 5): 
 
-  Претовар: користи се рубрика 55 
 

Рубрика 55 (претовар): 
 
[Рубрика се користи у складу са 
одредбама Конвенције о 
заједничком транзитном поступку 
од 20. маја 1987. године.]29 
 
-Друге незгоде: користи се 

рубрика 56 
 
Рубрика 56 (друге незгоде у току 
превоза): 
 
Рубрика се попуњава у складу са 
постојећим обавезама за 
транзит. 
 
Поред тога, ако је роба била 
утоварена у полуприколицу и у 
току превоза се замени само 
вучно возило (а да се са робом 
није руковало, нити је 
претоварена), у ову рубрику се 
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уписује регистраски број и 
националност новог вучног 
возила. У таквим случајевима 
није потребна овера надлежних 
органа. 

 
III. Формалности у земљи 

одредишта 
 

Рубрика 1: Декларација 
 

Уписују се одговарајуће шифре из 
Прилога III. 

 
Ова ставка није обавезна за стране 
уговорнице у погледу врсте 
декларације (друга подела). 

 
Десна (трећа) подела не сме да се 
користи за увозне формалности. 

 
Рубрика 2: Извозник 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се пуно 
име и адреса извозника или 
продавца робе. 
 
Рубрика 3: Обрасци 
 
Уписује се редни број сета од 
укупног броја употребљених сетова 
образаца и додатних листова (на 
пример, ако постоји један образац и 
два додатна листа, на обрасцу се 
уписује 1/3, на првом додатном 
листу 2/3 и на другом додатном 
листу 3/3). 
 
Када декларација обухвата само 
једну ставку (тј. када је потребно да 
се попуни само једна рубрика „опис 
робе”), у рубрику 3 се не уписује 
ништа, али се у рубрику 5 уписује 
број 1. 
 
Рубрика 4: Број товарних листова 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. 
 
Уписује се цифрама број свих 
приложених товарних листова или 
свих трговачких листа са описом 
робе, које су одобрили надлежни 
органи.  

 
Рубрика 5: Наименовања 
 
Уписује се укупан број 
наименовања, које је пријавило 
заинтересовано лице на свим 
употребљеним обрасцима и 
допунским листовима (или товарним 
листовима или трговачким листама). 
Број наименовања мора да 
одговара броју рубрика „опис робе”, 
које је потребно попунити. 
 
Рубрика 6: Укупан број пакета 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се 
укупан број пакета који сачињавају 
предметну пошиљку. 
 
Рубрика 7: Референтни број 
 
Необавезна ставка за кориснике, 
наводи се референтни број који је 
предметно лице доделило дотичној 
пошиљци. 
 
[Рубрика 8: Прималац 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се пуно 
име или назив и адреса предметног 
лица или компаније. У случају 
збирних пошиљки, стране 
уговорнице могу да предвиде да се 
у ову рубрику упише реч „разно” и 
да се уз декларацију приложи 
списак прималаца. Стране 
уговорнице могу да унесу напомену 
којом се захтева да се наведе 
идентификациони број, који су 
надлежни органи доделили датом 
лицу за фискалне, статистичке или 
друге потребе.]30 
 
Рубрика 9: Лице одговорно за 
финансијско поравнање 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (лице које је 
одговорно за пренос или повраћај 
средстава у вези са трансакцијом). 
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Рубрика 10: Земља последње 
отпреме 

 
Рубрика није обавезна за стране 
уговорнице, користе је у складу са 
њиховим потребама. 
 
Рубрика 11: Земља 
трговине/производње 

 
Рубрика није обавезна за стране 
уговорнице, користе је у складу са 
њиховим потребама. 
 
Рубрика 12: Подаци о вредности 

 
Рубрика није обавезна за стране 
уговорнице (подаци потребни за 
утврђивање царинске, статистичке 
или опорезиве вредности). 

 
Рубрика 13: ЗПП  

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (подаци о 
примени пољопривредне политике). 

 
[Рубрика 14: Декларант или 
заступник примаоца 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се пуно 
име или назив и адреса дотичног 
лица или компаније, у складу са 
важећим прописима. Ако су 
декларант и прималац исто лице, у 
ту рубрику се уписује реч 
„прималац”. Стране уговорнице могу 
да унесу напомену којом се захтева 
да се наведе идентификациони број, 
који су надлежни органи доделили 
датом лицу за фискалне, 
статистичке или друге потребе.]31 

 
Рубрика 15: Земља извоза 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се име 
земље из које је роба извезена. У 
рубрику 15а уписује се шифра 
дотичне земље. 

 
Рубрика 15б се не попуњава. 
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Рубрика 16: Земља порекла 
 

Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Ако декларација 
обухвата робу различитог порекла, у 
то поље се уписује „разно”. 

 
Рубрика 17: Земља одредишта 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се име 
предметне земље. 
 
У рубрику 17а уписује се шифра 
предметне земље. 
 
У рубрику 17б уписује се регион 
одредишта робе. 
 
Рубрика 18: Идентитет и 
националност превозног средства 
при доласку 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. У рубрику се 
уписују подаци о превозном 
средству, на пример регистарски 
број (бројеви) или назив превозног 
средства (камион, брод, железнички 
вагон, ваздухоплов) на које је роба 
непосредно натоварена после 
показивања царинарници у којој се 
обављају увозне формалности, 
после чега се уписује националност 
превозног средства (или возила које 
покреће друга, ако има више 
превозних средстава), у складу са 
шифрама које су за то утврђене. На 
пример, ако се користи вучно возило 
и приколица са различитим 
регистарским бројевима, уписује се 
регистарски број вучног возила и 
регистарски број приколице, заједно 
са националношћу вучног возила. 
 
За пошиљке у поштанском 
саобраћају или у случају превоза 
фиксним превозним инсталацијама, 
у ову рубрику не би требало да се 
упише регистарски број или 
националност. 

 
У случају пошиљки у железничком 
саобраћају у рубрику се не уписује 
националност.  
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Рубрика 19: Контејнер (Конт.)  
 
Уписују се потребни подаци према 
шифрама из прилога III. 
 
Рубрика 20: Услови испоруке 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (наводе се неки 
услови из комерцијалног уговора). 

 
Рубрика 21: Идентитет и 
националност активног превозног 
средства које прелази границу 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице, ако се ради о 
идентитету. У рубрику се обавезно 
уписује националност. 
 
Међутим, за пошиљке у поштанском 
саобраћају или за пошиљке у 
железничком саобраћају или 
приликом превоза фиксним 
превозним инсталацијама у ову 
рубрику се не уписује регистарски 
број ни националност. 
 
Уписује се врста (на пример: 
камион, брод, железнички вагон, 
ваздухоплов), подаци о идентитету 
нпр. регистарски број или назив 
активног превозног средства (тј. 
погонског превозног средства) које 
се користи на месту прелаза преко 
границе приликом улаза у земљу 
одредишта, затим његова 
националност употребом 
одговарајуће шифре. 
 
У случају комбинованог превоза или 
ако се користи више превозних 
средстава, активно превозно 
средство је оно које покреће читаву 
комбинацију. На пример, ако је 
камион на поморском броду, 
активно превозно средство је брод, 
а ако се користи комбинација вучног 
возила и приколице, активно 
превозно средство је вучно возило. 
 
Рубрика 22: Валута и укупан износ 
из фактуре 

Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (уписује се 
шифра за валуту, у којој је била 

састављена фактура, затим износ 
фактуре за сву пријављену робу). 
 
Рубрика 23: Девизни курс 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (уписује се 
важећи девизни курс између валуте 
фактуре и валуте предметне 
земље). 

 
Рубрика 24: Врста посла 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (наводе се неки 
услови из комерцијалног уговора). 
 
[Рубрика 25: Врста саобраћаја  на 
граници 
 
У складу са шифрама из Прилога III, 
уписује се врста саобраћаја који 
одговара активном превозном 
средству на ком је роба ушла у 
земљу одредишта.]32 
 
Рубрика 26: Врста саобраћаја у 
унутрашњости 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (наводи се, у 
складу са шифрама из Прилога III, 
врста саобраћаја који се користи у 
предметној земљи). 
 
Рубрика 27: Место истовара 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. Уписује се, ако је 
могуће у облику шифре, ако је 
предвиђено, место у ком се роба 
истоварује са активног превозног 
средства на ком је прешла границу 
одредишне стране уговорнице .  
 
Рубрика 28: Финансијски и 
банкарски подаци 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (пренос 
средстава у вези са предметном 
операцијом – подаци о 
финансијским формалностима и 
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поступку, као и о референцама 
банке). 
 
[Рубрика 29: Улазна царинарница 

 
Ова рубрика  није обавезна за 
стране уговорнице (наводи се 
царинарница преко које је роба 
ушла на територију предметне 
стране уговорнице).]33 
 
Рубрика 30: Место робе 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (наводи се тачно 
место где роба може да се 
прегледа). 

 
Рубрика 31: Паковања и опис робе – 
ознаке и бројеви – контејнер број 
(бројеви) – број и врста 
 
Уписују се ознаке, бројеви, количина и 
врста паковања или, у случају 
неупаковане робе, уписује се број 
такве робе обухваћене декларацијом, 
или реч „расуто”, зависно од случаја, 
заједно са потребним подацима за 
утврђивање истоветности робе. Опис 
робе је уобичајен трговачки опис, 
наведен довољно прецизно да 
омогућава њену непосредну и 
недвосмислену идентификацију и 
сврставање. Ова рубрика мора да 
садржи и податке које захтевају 
посебни прописи (као што су ПДВ или 
акцизе). Ако се користе контејнери, 
идентификационе ознаке на 
контејнерима требало би, такође, 
уписати у ову рубрику. 
 
Ако је заинтересовано лице у 
рубрику 16 уписало реч „разно” 
(земља порекла), стране уговорнице 
могу да захтевају да се земља 
порекла предметне робе наведе у 
тој рубрици. 

 
Рубрика 32: Број наименовања 

 
Уписује се број предметног 
наименовања у односу на укупан 
број производа пријављених на 
употребљеним обрасцима, како је 
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наведено у објашњењу  за рубрику 
5. 
Ако декларација обухвата само 
једно наименовање, стране 
уговорнице не морају захтевати да 
се попуни ова рубрика, пошто је у 
рубрици 5 уписан број 1. 
 
Рубрика 33: Шифра робе 

 
Уписује се одговарајућа шифра 
предметне робе. У другој и 
следећим поделама стране 
уговорнице могу да предвиде 
употребу номенклатуре за посебне 
намене.  

 
[Рубрика 34: Шифа земље порекла 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (у рубрику 34а се 
уписује  шифра земље порекла, ако 
је наведена у рубрици 16). Ако је у 
рубрици 16 уписано „разно”, уписује 
се шифра која одговара земљи 
порекла предметне робе (рубрика 
34б не сме да се употреби.)]34 
 
Рубрика 35: Бруто маса 

 
Попуњавање ове рубрике није 
обавезно за стране уговорнице. 
Уписује се бруто маса робе описане 
у одговарајућој рубрици 31, 
изражена у килограмима. Бруто 
маса је укупна маса робе са свом 
амбалажом, изузев контејнера и 
друге превозне опреме. 

 
Рубрика 36: Повластица 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (упућивање на 
било коју преференцијалну стопу 
царине коју би требало применити). 

 
Рубрика 37: Поступак 
 
У складу са за то предвиђеним 
шифрама, уписује се поступак за 
који се роба пријављује у 
одредишту. 
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Рубрика 38: Нето маса 
 
Уписује се нето маса робе описане у 
одговарајућој рубрици 31, изражена 
у килограмима. Нето маса је маса 
саме робе, без амбалаже. 
 
Рубрика 39: Квота 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (по потреби, за 
употребу прописа о квотама). 

 
Рубрика 40: Сажета 
декларација/претходни документ 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (упућивање на 
било коју сажету декларацију 
употребљену у земљи одредишта 
или документа која се односе на 
претходни административни 
поступак). 
 
Рубрика 41: Допунске јединице 
 
Употребљава се по потреби у 
складу са номеклатуром робе. 
Уписује се количина предметне 
робе, изражена у јединици мере из 
номенклатуре робе. 

 
[Рубрика 42: Цена робе 

 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (уписује се износ 
укључен у цену наведену у рубрици 
22, који се односи на цену ове 
робе).]35 

 
Рубрика 43: Метод вредновања 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (подаци 
потребни за утврђивање царинске, 
статистичке или опорезиве 
вредности). 
 
Рубрика 44: Додатне информације, 
приложена документа, уверења и 
одобрења 
 
Уписују се подаци које захтевају 
посебни прописи у земљи 
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одредишта, заједно са референтним 
бројевима докумената, приложених 
уз декларацију. (То могу да буду и 
редни бројеви контролних 
примерака Т5; број увозне 
лиценце/дозволе; подаци о 
ветеринарским и фитосанитарним 
прописима; број товарног листа). 
Подела „Шифра додатних 
информација (ДИ)” не сме да се 
користи. 
 
Рубрика 45: Прилагођавање 
 
Ова рубрика није обавезна за стране 
уговорнице (подаци потребни за 
утврђивање царинске, статистичке 
или опорезиве вредности). 

 
Рубрика 46: Статистичка 
вредност 
 
Уноси се износ статистичке 
вредности, изражен у валути коју је 
прописала земља одредишта, у 
складу са важећим прописима. 
 
Рубрика 47: Обрачун дажбина 
 
Стране уговорнице могу захтевати да 
се, по потреби, у сваком реду, 
одговарајућим шифарама, 
прописаним за те намене, прикаже 
следеће: 
 
- врста дажбине (увозне дажбине), 
 
- основица за обрачун дажбине, 
 
- применљива стопа дажбине, 
 
- износ тако обрачунате дажбине, 
 
- изабран начин плаћања (НП).  
 
Рубрика 48: Одложено плаћање 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице (упућивање на 
предметно одобрење). 
 
Рубрика 49: Идентификација 
складишта 
 
Ова рубрика није обавезна за 
стране уговорнице. 
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Рубрика 54: Место и датум, 
потпис и име декларанта или 
његовог заступника 
 
Узимајући у обзир посебне одредбе 
које ће се усвојити за употребу 
компјутеризованих система, на 
примерку који остаје у одредишној 
царинарници мора да буде оригинал 
својеручног потписа заинтересованог 
лица, а после њега и пуно име тог 
лица. Ако је то лице правно лице, 
потписник би требало, ако то 
захтевају стране уговорнице, после 
свог потписа и назива да наведе у 
ком својству потписује. 
 

НАСЛОВ III 
 

Напомене у вези са додатним 
листовима 

 
А. Додатни листови се користе 

само ако декларација обухвата 
више од једног наименовања 
(види рубрику 5). Морају да се 
покажу заједно са обрасцем. 

 
Б. Напомене у Главама I и II, горе, 

односе се и на додатне листове. 
 

Међутим: 
 
-  рубрика 2/8 није обавезна за 

стране уговорнице и у њој се 
наводи само име и 
идентификациони број 
заинтересованог лица, ако 
постоји, 

  
-  простор „укупно” у рубрици 47 

односи се на коначан збир 
свих наименовања 
обухваћених употребљеним 
обрасцима. Стога би га 
требало попунити само на 
последњем додатном листу 
који је приложен уз образац 
јединственог документа, да би 
се приказао укупан износ у 
погледу врсте дажбине и 
укупан унос (УИ) свих дажбина 
које се плаћају. 

 
В. Ако се користе додатни листови, 

потребно је прецртати оне 

рубрике „наименовање робе” 
које нису биле попуњене како би 
се спречили накнадни уноси. 

 



ПРИЛОГ III 
 

ШИФРЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ ДОКУМЕНТУ 
 
Рубрика 1: Декларација 

 
Прва подела: 

 
Мора да се унесе ознака ЕУ за: 

 
- декларацију за извоз у другу страну угорницу, 
- декларацију за увоз из друге стране угорнице. 

 
Трећа подела: 
 
Ова подела мора да се попуни само када се образац користи за транзит. 
 
Рубрика 19: Контејнер 
 
Употребљавају се следеће шифре: 
 
0: роба која се не превози у контејнерима, 
1: роба која се превози у контејнерима. 

 
Рубрика 25: Врста саобраћаја на граници 
 
Употребљавају се следеће шифре: 
 
Шифре за врсту превоза, пошиљке у поштанском саобраћају и друге пошиљке 
 
А.  једноцифрена шифра (обавезна); 
Б.  двоцифрена шифра (друга цифра није обавезна за стране уговорнице) 

 

А Б Опис 

1 10 Поморски саобраћај 
 12 Железнички вагон на поморском броду 
 16 Друмско моторно возило на поморском броду 
 17 Приколица или полуприколица на поморском броду 
 18 Брод за пловидбу речним пловним путевима, на 

поморском броду 
2 20 Железнички саобраћај 
 23 Друмско возило на вагону 
3 30 Друмски саобраћај 
4 40 Ваздушни саобраћај 
5 50 Поштански саобраћај 
7 70 Посебни видови превоза (далеководи, цевоводи, гасоводи) 
8 80 Речни саобраћај 
9 90 Сопствени погон 

 
Рубрика 26: Врста саобраћаја у унутрашњости 
 
Примењују се шифре усвојене за рубрику 25. 
 
 
 
 

123



 
 

66 

Рубрика 33: Шифра робе 
 
[Прва подела: 
 
У Заједници се наводи осам цифара Комбиноване номенклатуре. У земљама 
ЕФТА, на левој страни ове поделе уписује се шест цифара Хармонизованог 
система назива и шифарских ознака робе. 
 
У транзитном поступку где то захтева Конвенција о заједничком транзитном 
поступку од 20. маја 1987. године, наводи се шифра од најмање шест цифара 
Хармонизованог система назива и шифарских ознака робе.]36 
 
Друге поделе 
 
Попуњавају се употребом других посебних шифара страна уговорница (такве 
шифре би требало да се унесу одмах после прве поделе).  

                                                
36

Одлука бр. 1/2000  
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Члан 3. 

О прихватању измена и допуна техничких прописа који су саставни део 
Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом и њиховој 
примени у Републици Србији одлучује Влада. 

О објављивању техничких прописа из става 1. oвог члана стара се 
министарство надлежно за послове финансија. 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”. 

 


