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На основу члана 87. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 
29/15, 108/16 и 113/17 – др. закон), 

Mинистар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 
декларација и других образаца у царинском поступку 

Члан 1. 

У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и 
других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС”, бр. 7/15, 45/15, 56/15, 
88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17, 117/17, 44/18, 60/18 и 69/18 – у 
даљем тексту: Правилник), врше се следеће измене: 

1) У Прилогу 5. „Попуњавање јединствене царинске исправеˮ, у делу „II Начин 
попуњавања рубрика ЈЦИ за транзит робеˮ, у рубрици 50 (Принципал), став 2. мења се и 
гласи: „У преостали простор уписује се име и презиме овлашћеног лица, место, датум и 
потпис.ˮ 

У рубрици 54 (место и датум – потпис и име декларанта/заступника), став 2. мења се и 
гласи: „Ако је декларант/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и адреса 
фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу и својеручни потпис.ˮ 

У делу „III Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз 
робе и пасивно оплемењивањеˮ, у рубрици 54 (место и датум – потпис и име 
декларанта/заступника), став 2. мења се и гласи: „Ако је декларант/заступник правно лице, 
у рубрику 54 се уписује назив и адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном 
лицу и својеручни потпис.ˮ 

У делу „IV Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за стављање робе у слободан промет, 
привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, прераду под царинском 
контролом, царинско складиштење и уништење робеˮ, у рубрици 54 (место и датум – 
потпис и име декларанта/заступника), став 2. мења се и гласи: „Ако је 
декларант/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и адреса фирме, име и 
презиме одговорног лица у правном лицу и својеручни потпис.ˮ 

2) У Прилогу 19. „Начин попуњавања рубрика сажете декларације за привремени 
смештајˮ, речи: „Ако је подносилац правно лице ставља отисак службеног печата.ˮ бришу 
се. 



3) У Прилогу 22. „Коришћење сета обрасца декларације о царинској вредностиˮ, у 
пододељку: „Начин попуњавања рубрика декларације о царинској вредностиˮ, речи: „Ако 
је декларант/заступник правно лице, у ову рубрику се уписује и функција одговорног лица 
и ставља отисак службеног печатаˮ, замењују се речима: „Ако је декларант/заступник 
правно лице, у ову рубрику се уписује и функција одговорног лица.ˮ 

4) У Прилогу 25. у обрасцима „Захтева за издавање одобрења за коришћење царинског 
поступка економским дејством/стављање робе у посебну употребу”, „Захтева за издавање 
одобрења за рад царинског складишта или примене поступка у складишту типа Е 
(Додатни образац)”, „Захтева за издавање одобрења за поступак активног оплемењивања 
(Додатни образац)ˮ и „Захтева за издавање одобрења за поступак пасивног оплемењивања 
(Додатни образац)ˮ који су одштампани уз Правилник, замењују се новим обрасцима који 
су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

5) У Прилогу 26. „Начин попуњавања захтева за издавање одобрења за коришћење 
царинског поступка са економским дејствомˮ, речи: „У рубрику 17 уписује се датум 
подношења обрасца, име и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и 
ставља се отисак службеног печатаˮ замењују се речима: „У рубрику 17 уписује се датум 
подношења обрасца, име и потпис овлашћеног лица и назив фирме подносиоца обрасца.ˮ 

Члан 2. 

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

Број 110-00-479/2018-17 

У Београду, 1. новембра 2018. године 

Министар, 

Синиша Мали, с.р. 



 



 



 



 


