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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЦАРИНА 

Сектор за тарифске послове 

Одељење за накнадну контролу 

Одсек за накнадну контролу Нови Сад 

Број: 148-08-038-02-202/5/2021 

Датум: 20.01.2022. године 

Нови Сад 

НС 

 

 

 На основу члана 35. Царинског закона („Сл. гласник РС“, број 95/18 и 91/19), 

члана 6. став 1. тачка 1), члана 8. ст. 1. и 2. и чл. 49-51. Закона о царинској служби („Сл. 

гласник РС“, брoj 95/2018) и члана 7. став 2.  Правилника о начину вршења накнадне 

контроле („Сл. гласник РС“, број 48/19) Тим Министарства финансија - Управе царина – 

Одсека за накнадну контролу Нови Сад, сачинио је 

 

 

 

                                                      ЗАПИСНИК 

 

 

          О извршеној накнадној контроли код привредног друштва "JIAN JI COM" Доо из 

Београда (у даљем тексту Друштво), ул. Сурчинска бр.33а, ПИБ:104270415,  МБ:20122366,  

по предмету контроле: провера тачности и потпуности података у јединственој царинској 

исправи УВ4 број 69244/19  ЦИ Складишта , који се односе на сврставање по Закону о 

царинској тарифи робе трговачког назива ” Socks“.  

 

Табела 1 

Број 

испоставе 

Број ЈЦИ 

УВ-4 

Датум 

подношења 

ЈЦИ УВ-4 

Трговачки назив 

робе 

Р. Број 

наимено

вања Тарифни став 

11134 69244/19 10.09.2019. 

Dečije papuče 19-29 

za kuću-Gornjište 

tekstil djon od 

veštačke kože 2 6403 59 50 00 

 

Накнадну контролу је вршио Тим у саставу: 
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 1. Небојша Ступар, службена легитимација број 11795 

 2. Бранислав Карановић, службена легитимација број 15522 

 

Контролисано лице је регистровано код Aгенције за привредне регистре дана 

19.12.2005. године, са претежном делатношћу из шифре 4641- Трговина на велико 

текстилом. 

Одговорно лице (законски заступник контролисаног лица) по предметној контроли 

је Jianjing Ji , директор Друштва, Бр. Пасоша :ЕF6747030 земља издавања Кина и лични 

бр.за странце :1401976065016. 

 

  Контролисано лице платни промет обавља преко пословне банке:  

1. „RAIFFEISEN BANKA“ , АД БЕОГРАД , број рачуна: 265-1070310001049-

59; 265-1000000227407-31; 265-1100310061337-47 

 

 Царински заступник овлашћен за непосредно заступање, контролисаног лица било 

је привредно друштво „SKY BEE “ Доо, ПИБ 104359859, из Београда, ул. Јурија Гагарина 

бр.89 (локал 359) . Одговорно лице овлашћеног заступника је Марија Гајић - Цонић, 

директор, ЈМБГ: 19119717515037.  

Обавештење о накнадној контроли број 148-08-038-02-202/3/2021 од 26.11.2021. 

године, Тим за накнадну контролу је покушао да уручи привредном друштву „JIAN JI 

COM“ д.о.о. из Београда, ПИБ 104270415 МБ 20122366 на адресу Сурчинска број 33А, 

(адреса публикована на сајту Агенције за привредне регистре). Наведена пошиљка број RE 

587 722 816 RS, вратила се као неуручена дана 04.01.2022. године са напоменом 

достављача  „НЕПОЗНАТА АДРЕСА“.Тим за накнадну контролу је сачинио службену 

белешку бр. 148-08-038-02-202/4/2021 од 04.01.2022. које је са Обавештењем и Налогом за 

накнадну контролу бр.148-08-038-02-202/2/2021 од 22.10.2021.год. истакао на огласну 

таблу Царинарнице Нови Сад, дана 04.01.2022. Наведено Обавештење сматраће се 

достављеним по истеку рока од 15 дана од дана прибијања истог на огласну таблу 

Царинарнице Нови Сад.  

Документарна контрола је спроведена 20.01.2022. године у просторијама Одсека за 

накнадну контролу Нови Сад,  на адреси - Ул. Царинска  бр.1 

На основу утврђеног чињеничног стања у поступку накнадне контроле Тим даје 

следећи: 

 

Н А Л А З 

 

Увидом у контролисану јединствену царинску исправу наведену у Табели 1, 

утврђено је да роба трговачког назива „Dečije papuče 19-29 za kuću-Gornjište tekstil djon od 

veštačke kože“ , стављена у слободан промет по ЈЦИ-УВ4 број 69244/19, пријављена је у 

тарифни став 6403 59 50 00 00 Царинске тарифе, са наведеним наименовањем: Обућа са 

ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже и лицем ( 
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горњиштем )од коже:Остала обућа са ђоновима од коже:Остало:остало: папуче и друга 

обућа за по кући/“ , са стопом царине 12% и стопом ПДВ 20% .  

        Предметна роба према опису у декларацији (у рубрици 31) представља кућне папуче 

чије горњиште је израђено од текстила а ђон од вештачке коже.    

        Тим за накнадну контролу је увидом у документацију утврдио да је контролисана 

роба погрешно сврстана у тарифни став 6403 59 50 00 Царинске тарифе. Тарифни став у 

који се предметна роба исправно сврстава је 6404 20 10 00  Царинске тарифе, са 

наименовањем:“ Обућа са ђоновима од вештачке коже и лицем (горњиштем) од 

текстилних материјала/Обућа са ђоновима од коже или вештачке коже/папуче и друга 

обућа за по кући“ са стопом царине 20% и стопом ПДВ 20% .  

 

         Из овако утврђеног чињеничног стања произилази да су у поступку стављања 

предметне робе у слободан промет дажбине плаћене у мањем износу од 38.794,46 рсд и то 

на име царине 32.328,72 рсд и на име ПДВ 6.465,74 рсд, како је то приказано у Табели 2. 

Табела 2 

 
Број 

испоставе 

Број 

ЈЦИ 

Пријављена 

стопа 

царине 

Утврђена 

стопа 

царине 

Стопа 

ПДВ-а 

Мање плаћено 

царине 

Мање плаћено 

ПДВ-а 

Укупно мање 

плаћених 

дажбина 

11134 69244/19 12% 20% 20% 32.328,72 6.465,74 38.794,46 

 

Накнадна контрола је окончана на основу документације прикупљене током 

контроле и других доказа.  

 

На чињенично стање утврђено контролом, а констатовано овим Записником, 

контролисано лице (законски заступник, овлашћено лице) и овлашћени царински 

заступник, могу поднети примедбе у року од 5 (пет) дана, од дана пријема записника 

Министарству финансија, Управи царина, Одсеку за накнадну контролу Нови Сад, адреса 

Царинска бр. 1, 21000 Нови Сад. 

 

Овај записник је сачињен у 5 истоветих примерака од којих се по један примерак 

доставља контролисаном лицу и овлашћеном царинском заступнику, а остале примерке 

овај орган задржава за своје потребе.  

 

 

 

                                                                               Тим за накнадну контролу: 

 

                                                                                 Вођа тима: Небојша Ступар 

 

                                                                                          Члан тима: Бранислав Карановић 

 


