
 

Попуњавање Рубрике 44. ЈЦИ 

У вези са применом новог Царинског  закона („Службени гласник РС“, бр. 18/2010), као и 

Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца 

у царинском поступку („Сл.гласник РС“, бр.29/2010), а ради једнообразног поступања царинских 

органа, обавештавамо вас следеће: 

Одредбама чл.108. Царинског закона прописано је да роба која се ставља у слободан 

промет по сниженој стопи царине или без плаћања увозних дажбина, због своје употребе у 

одређене сврхе, остаје  под царинским надзором све док постоје разлози због којих је одобрена 

снижена стопа царине или због којих увозне дажбине нису плаћене, док се роба не извезе или не 

уништи или док се не дозволи њена употреба у другачије сврхе од оних које су прописане за 

примену снижене стопе царине, односно без плаћања увозних дажбина, ако су плаћене увозне 

дажбине. 

С тим у вези напомињемо да је одредбама члана 12. Правилника о облику, садржини, 

начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку 

прописано да се попуњавање Рубрике 36. (Повластица) ЈЦИ врши тако што се уписује шифра 

законског основа за ослобођење од плаћања царине, неплаћање царине, односно повећање или 

снижење стопе царине по Царинском закону, Закону о царинској тарифи, по основу међународних 

уговора итд, док се попуњавање Рубрике 44. (приложене исправе и додатне информације) ЈЦИ 

врши тако што се поред осталог, уписује  податак о лицу које је носилац права на ослобођење од 

плаћања царине или права на увоз робе по сниженој стопи царине, због посебне намене робе, а 

која роба у смислу члана 108. Царинског закона остаје под царинским надзором. 

              Према томе, подаци у Јединственој царинској исправи о носиоцу права на ослобођење од 

плаћања царине или права на увоз робе по сниженој стопи царине, због посебне намене робе, која 

у смислу члана 108. закона остаје под царинским надзором,  уколико су испуњени сви неопходни 

услови за захтевани поступак, попуњаваће се на следећи начин: 

- у Рубрици 36. ЈЦИ уписује се шифра законског основа за ослобођење од плаћања 

царине,  неплаћање царине, односно снижење стопе царине, због посебне намене робе, 

- у  Рубрици 44. ЈЦИ уписује се податак о лицу које је носилац права на ослобођење од 

плаћања царине, неплаћање царине или права на увоз робе по сниженој стопи царине, 

због посебне намене робе, тако што ће се уписати шифра К01 (идентификација додатне 

информације), затим ПИБ КОРИСНИКА ПОВЛАСТИЦЕ или ЈМБГ уколико се ради о 

физичком лици као кориснику повластице и ПОДАЦИ О НАЗИВУ ПРЕДУЗЕЋА  или 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА (максимално 30 карактера у колони). 

 

           Напомињемо да је информатичка подршка наведене шифре обезбеђена у ИСЦС-у.  

 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-153/2010 од 02.06.2010. године) 

   


