
ПОПУЊАВАЊЕ РУБРИКА ЈЦИ КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА 

ЦАРИНСКОМ ВРЕДНОШЋУ КОД УВОЗА РОБЕ 
 

  

Царинска вредност увезене робе, у складу са чланом 39. став 1. Царинског 

закона, као примарним методом царинског вредновања, је њена трансакцијска 

вредност, односно стварно плаћена цена или цена која треба да се плати за робу која се 

продаје ради извоза у Републику Србију, а по потреби усклађена са одредбама чл. 46. и 

47. тог закона.  

Чланом 46. Царинског закона прописани су трошкови који се урачунавају у 

царинску вредност у случају да нису укључени у стварно плаћену цену или цену коју 

треба платити продавцу робе.  

Плаћања и трошкови из члана 47. Царинског закона садржани у цени која се 

плаћа продавцу робе, а под условом да су посебно исказани неће се урачунати у 

царинску вредност. 

Из наведених одредаба Царинског закона произилази да укупан износ који се 

плаћа продавцу робе, не мора увек да буде једнак износу који чини царинску вредност 

увезене робе на коју се врши обрачун увозних дажбина. На пример, камате које се 

односе на куповину увезене робе, у складу са чланом 47. став 1. тачка 3. Царинског 

закона, не урачунавају се у царинску вредност, иако су у фактури исказане као ставка 

која је урачуната у укупну цену која се плаћа продавцу робе.  

У односу на Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларације и других образаца у царинском поступку (у даљем тексту Правилник), даје 

се ближе објашњење начина попуњавања рубрика ЈЦИ  за стављање робе у слободан 

промет, и то оних које су у директној вези са царинском вредошћу из друге поделе 

рубрике 47. 

 

 

РУБРИКА 20 

 

  Приликом попуњавања рубрике 20 (услови испоруке) која је у директној вези са 

рубриком 22 ЈЦИ, треба имати у виду да према правилима „INCOTERMS 2010” сви 

међународно прихваћени паритети (у скраћеном облику познати као: EXW, FCA itd.) 

захтевају да се уз, у скраћеном облику, назначени паритет обавезно упише место 

испоруке (место отпреме или место одредишта, зависно од тога о ком паритету се 

ради) и као такви треба и у фактури да буду наведени. Исти захтеви прописани су и 

нашим Правилником, тако што се  у прву поделу рубрике 20 уписује шифра паритета 

испоруке, а у другу поделу место паритета испоруке.  

У случају када продавац робе организује и плаћа превоз, уобичајено је да се у 

фактури посебно искаже вредност саме робе и износ трошкова превоза до одређеног 

места, као и укупан износ који се плаћа продавцу робе (збир вредности робе и 

трошкова превоза), са назнаком одговарајућег паритета, на пример, CPT Београд. 

 За наведени пример, имајући у виду да цена робе уписана у рубрици 22 ЈЦИ 

мора да одговара цени која укључује трошкове које подразумева паритет 

испоруке уписан у рубрици 20, исправно је попуњена рубрика 20 у којој је уписан 

паритет CPT Београд, а у рубрику 22 износ који представља укупан износ по фактури 

(цена робе увећана за трошкове превоза). 

 

 

 

 

 

 



РУБРИКА 22 

 

  Према Правилнику, у другу поделу рубрике 22 уписује се укупан износ из 

фактуре без одузетих попуста у валути из прве поделе.  

Иначе, вредност уписана у рубрици 22 једнака је збиру вредности уписаних у 

рубрике 42 у свим наименовањима, а ако је у ЈЦИ пријављена роба једним 

наименовањем, износи у рубрикама 22 и 42 су исти. 

Дакле, у случају одобреног попуста у цени, у рубрику 22 ЈЦИ уписује се бруто 

износ из фактуре (износ без одузетих попуста), а у рубрику 44 шифра одговарајућа за 

одобрену врсту попуста и снижења и зависно од врсте попуста и снижења износ 

исказан у проценту или у валути.  

Једино у случају одобрених попуста у цени, износ уписан у рубрици 22 није 

једнак износу који се плаћа продавцу робе, односно износ уписан у рубрици 22 

већи је, од износа који се плаћа продавцу робе, за износ одобреног снижења. 
  

 

РУБРИКА 42 

 

Што се тиче попуњавања рубрике 42 важе иста правила као и за попуњавање 

рубрике 22. 

 

 

РУБРИКА 44 

 

Према Правилнику, под XXIV (Приложене исправе и додатне информације), у 

рубрику 44 ЈЦИ и ЈЦИ БИС уписују се шифре из седам група података.  

У оквиру прве групе података (вредност робе у царинске и статистичке сврхе) 

су дате шифре за: 1) трошкове који се не урачунавају у царинску вредност (плаћања и 

трошкови из чл. 47. Царинског закона); 2) трошкове који се урачунавају у царинску 

вредност (из члана 46. Царинског закона); 3) попусте и снижења у складу са чланом 48. 

Царинског закона и 4) пријављену вредност робе у поступку активног или пасивног 

оплемењивања. Поред прописаних шифри за наведену групу података, уписују се и 

износи: у динарима, у валути, односно у проценту или валути (када је у питању 

одобрен попуст на цену). 

 

 

РУБРИКА 47 

 

У односу на рубрике из ЈЦИ, царинска вредност из друге поделе рубрике 47 се 

добија када се износ из рубрике 42 у валути из прве поделе рубрике 22, за робу 

пријављену у наименовању (уколико је потребно, увећан за трошкове који се 

урачунавају у царинску вредност и умањен за трошкове који се не урачунавају у 

царинску вредност – ови трошкови по шифрама и износима уписују се у рубрику 44) 

прерачуна у динаре по курсу из рубрике 23 (курс валуте).  

На примерима, који следе, објасниће се начин на који треба попунити поједине 

рубрике ЈЦИ. 

 

1. За увезену машину поднета је фактура продавца следеће садржине: 

- цена машине      100.000 EUR 

- попуст 5%                -    5.000 EUR 

- трошкови монтаже               7.000 EUR 

- трошкови превоза до Београда                   3.000 EUR 

 

Укупна цена за плаћање     105.000 EUR  



 Паритет испоруке CPT Београд 

 

Попуњавање ЈЦИ, уз претпоставку да је 1 EUR=70,0000 динара: 

- у рубрику 20 у прву поделу се уписује “СРТ”, у другу поделу “Београд” 

- у рубрику 22 у прву поделу уписује се ”EUR“, у другу поделу “110000,00” 

- у рубрику 23 уписује се “70,0000” 

- у рубрику 42 уписује се “110000,00” 

- у рубрику 44 уписује се “(V14)(7000,00)/(V65)(5000,00)” 

- у другу поделу рубрике 47 уписује се “6860000,00” 

Царинска вредност = 110.000 EUR – 7.000 EUR – 5.000 EUR = 98.000 EUR x 

70,0000 = 6.860.000,00 динара. 

 

2. За увезену машину поднета је фактура продавца следеће садржине: 

 

- цена машине      100.000 EUR 

- попуст 5%                -    5.000 EUR 

 

Укупна цена за плаћање       95.000 EUR  

 Паритет испоруке EXW Минхен 

 

Уз  фактуру продавца робе поднета је и фактура превозника, којом је за превоз од 

Минхена до Београда фактурисан износ од 3.000 EUR. 

 

Попуњавање ЈЦИ, уз претпоставку да је 1 EUR=70,0000 динара: 

- у рубрику 20 у прву поделу се уписује “EXW”, у другу поделу “Минхен” 

- у рубрику 22 у прву поделу уписује се ”EUR“, у другу поделу “100.000,00” 

- у рубрику 23 уписује се “70,0000” 

- у рубрику 42 уписује се “100000,00” 

- у рубрику 44 уписује се “(V31)(210000,00)/(V55)(5)” 

- у другу поделу рубрике 47 уписује се “6860000,00” 

Царинска вредност = (100.000 EUR – 5%) x 70,0000 + 210.000 dinara=  

6.860.000,00 динара. 

 

3. За увезену машину поднета је фактура продавца следеће садржине: 

- цена машине      100.000 EUR 

- трошкови превоза до Београда              3.000 EUR 

 

Укупна цена за плаћање      103.000 EUR  

 Паритет испоруке CPT Београд 

 

Попуњавање ЈЦИ, уз претпоставку да је 1 EUR=70,0000 динара: 

- у рубрику 20 у прву поделу се уписује “CPT”, у другу поделу “Београд”  

- у рубрику 22 у прву поделу уписује се ”EUR“, у другу поделу “103000,00” 

- у рубрику 23 уписује се “70,0000” 

- у рубрику 42 уписује се “103000,00” 

- у другу поделу рубрике 47 уписује се “7210000,00” 

Царинска вредност =  103.000 EUR x 70,0000 = 7.210.000,00 динара. 

 

4. За увезену машину поднета је фактура продавца следеће садржине: 

- цена машине      100.000 EUR 

 

Укупна цена за плаћање      100.000 EUR  

 Паритет испоруке EXW Минхен 

 



Уз  фактуру продавца робе поднета је и фактура превозника, којом је за превоз од 

Минхена до Београда фактурисан износ од 3.000 EUR. 

 

Попуњавање ЈЦИ, уз претпоставку да је 1 EUR=70,0000 динара: 

- у рубрику 20 у прву поделу се уписује “EXW”, у другу поделу “Минхен” 

- у рубрику 22 у прву поделу уписује се ”EUR“, у другу поделу “100000,00” 

- у рубрику 23 уписује се “70,0000” 

- у рубрику 42 уписује се “100000,00” 

- у рубрику 44 уписује се “(V31)(210000,00)” 

- у другу поделу рубрике 47 уписује се “7210000,00” 

Царинска вредност = 100.000 EUR x 70,0000 + 210.000 dinara=  7.210.000,00 

динара. 

 

Наведени примери показују да је цена уписана у рубрици 22, односно 42, осим 

када је одобрен попуст или снижење, једнака цени која се плаћа продавцу робе. 

Наведени примери, такође, показују да царинска вредност, може, а не мора увек 

да буде једнака цени која се плаћа продавцу робе. 


