
   

      

ПРЕДМЕТ: Евидентирање одобрења за царинске поступке с економским  

                       дејством кроз ИСЦС и начин попуњавања ЈЦИ 

           

 
Актом Управе царина 148-03-030-01-114/2012 од 21.05.2012. године све царинарнице су 

обавештене о начину спровођења царинског поступка активног оплемењивања, а актом 

148-03-030-02-21/2012 од 08.06.2012. године о начину спровођења царинског поступка 

привременог увоза уз делимично осслобођење од плаћања увозних дажбина.  

 

Оба акта почињу да се примењују 18.06.2012. године, што значи да се од тог 

датума на другачији начин врши обрада и евидентирање захтева и одобрења кроз 

ИСЦС, а такође постоје и одређене измене у начину попуњавања рубрике 44 ЈЦИ. 

 

 1)  Захтеви/ одобрења - нови  концепт       

   

Нови образац за одобрења (за нове послове) предвиђен је за поступке: 

- активно оплемењивање (Е01), 

- привремени увоз робе (Е07),  

- привремени извоз робе (Е10). 

 

Нова одобрења Е01, Е07, Е10 ће се у ИСЦС уносити под новим опцијама. Бројеви 

нових одобрења су део постојеће евиденције одобрења тако да се њихова додела  

наставља у континуитету, односно бројеви одобрења се настављају на задњи 

додељени. 

 

У ИСЦС-у се уносе само основни подаци из образаца. Подаци о роби, добијеним 

производим и нормативима се не уносе у ИСЦС.  

 

   Од 18.06.2012. године ће се такође на нов начин попуњавати ЈЦИ у ситуацији 

када је сама ЈЦИ захтев, односно одобрење за спровођење поступка, за све врсте 

поступака (Е02, Е04, Е06, Е09, Е11) како за почетак тако и за завршетак постојећих 

поступака.  

 

Ново Одобрење са доноси за фиксни период важења са дефинисаним роком за 

завршетак поступка по ЈЦИ (у месецима или данима). Рок у ЈЦИ се у прописаним 

случајевима може продужити у декрацијама по којима је започет поступак, на основу 

решења  из управног поступка. 

 

Суштна новог концепта је праћење рокова и реализације на нивоу сваке ЈЦИ која 

у рубрици 37/1 има декларисан поступак са економским дејством (почетак поступка по 

ЈЦИ). 

 

За послове активног оплемењивана (систем одлагања) у прописаном року се 

подносе обрасци за завршетак поступка на основу којих ће се прати реализација на 

нивоу декларација.  

 

Захтеви и Одобрења за поступке прераде под царинским надзором (Е03) и 

пасивног оплемењивања (Е05) до даљег ће се подносити, односно доносити на 



досадашњем обрасцу и пратити на досадашњи начин, а такође подлежу и постојећем  

начину  попуњавања ЈЦИ.   

 

Упутство за обраду нових образаца захтева и одобрења у ИСЦС ће поставити 

Сектор за информационе технологије на порталу Управе царина.  

 

 

Стара одобрења по којима поступак није завршен  

 

Уколико до дана 18.06.2012. године није завршен поступак по раније издатим 

одобрењима, за  које је предвиђен нови образац, може се урадити: 

- пресек стања, а затим поднети захтев по новој процедури, на новом обрасцу за 

ново одобрење (пренос стања), или 

- наставити рад са старим одобрењем до завршетка поступка за који је издато 

одобрење, што подразумева и могућност измене старог одобрења, старом врстом 

захтева.  

 

Попуњавање ЈЦИ у којој је декларисано старо одобрење (иницијално донето пре 

18.06.2012. године) се врши по правилима који су важили за тај тип одобрења.   

 

 

2) ПОПУЊАВАЊЕ ЈЦИ ЗА ПОЧЕТАК ПОСТУПКА СА ЕКОНОМСКИМ  

ДЕЈСТВОМ – НОВИ ОБРАЗАЦ 

 

Примена новог обрасца се односи на следеће врсте одобрења и поступке: 

 

Е01 - активно оплемењивање-систем одлагања  (поступци 51, 55, 57),  

Е01 - активно оплемењивање-систем повраћаја  (поступак 41, 46, 47),  

Е07 - привремени увоз (поступак 53), 

Е10 - привремени извоз (поступак 23), 

 

Поступак почиње сваком ЈЦИ у којој је, у рубрици  37/1, декларисан поступак са 

економским дејством, уз одговарајуће одобрење у рубрици 44 ЈЦИ. 

     

Одобрење се попуњава само у првом наименовању и односи се на сва 

наименовања. 

 

Рубрика 44 се попуњава на следећи  начин (прво наименовање): 

      

      - шифра приложене исправе: Е01/ Е07/ Е10 (врста одобрења),   

      - ознака ''S'' - да се односи на сва наименовања,  

      - шифра организационе јединице која је донела одобрење, 

      - врста исправе: ''PO'' (одобрење за PO-stupak из рубрике 37/1 - уместо 

RM/DP),  

      - број одобрења, 

      - година одобрења, 

      - датум за завршетак поступка по ЈЦИ - у року дефинисаним одобрењем који 

се примењује на референтни датум - датум подношења (код поједностављених 

декларација - датум из  рубрике 7 ЈЦИ). 

 



Пример: 

 

Попуњава се само у првом наименовању.    

 

Еxx    S    Идентификација  приложене исправе      Датум (рок за завршетак                      

         поступка по ЈЦИ) 

 

Е01    S         65013           PO   333/  2012                               15/06/2013 

Е07    S         65013           PO   777/  2012                               30/08/2012 

Е10    S         65013           PO   888/  2012                               20/11/2012 

  

Рок за завршетак поступка по декларацији се може у прописаним случајевима  

продужити у односу на рок дефинисан одобрењем, а ако је ЈЦИ већ окончана,  изменом 

ЈЦИ на основу решења. 

 

3) ПОПУЊАВАЊЕ ЈЦИ ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСТУПКА СА 

ЕКОНОМСКИМ ДЕЈСТВОМ – НОВИ ОБРАЗАЦ 

  

Завршетак поступка се декларише одговарајућим поступком са економским 

дејством у рубрици 37/2 ( претходни поступак)  уз одговарајуће одобрење у рубрици 

44. 

Одобрење се попуњава у рубрици 44 у одговарајућем наименовању, на следећи 

начин:    

 

3.1. Активно оплемењивање - систем одлагања  

 

Рубрика 37/2 попуњена одговарајућим поступком  (51,55,57).  

  

Попуњавање рубрике 44 у одговарајућем наименовању:  

 

- шифра приложене исправе: Е01 (врста одобрења),    

- шифра организационе јединице која је донела одобрење, 

- врста исправе: ''PR'' (одобрење за PR-ethodni  поступак  из рубрике 37/2 - уместо 

RM/DP),  

- број одобрења, 

- година одобрења. 

 

Пример: 

Попуњава се у одговарајућем  наименовању.    

 

Еxx                  Идентификација  приложене исправе     

          
Е01                          65013      PR     333/2012          

  

 

Поступак активног оплемењивања - систем одлагања се завршава подношењем 

обрасца за завршетак поступка на прописани начин и у прописаном року.  

 

Сектор за информационе технологије ће у наредном периоду омогућити унос 

података из Обрасца за завршетак поступка (рубрика 4), како би се увидом у те податке 



могла сагледати реализација по свакој ЈЦИ по којој је започет поступак (увезено и 

стварно утрошено). 

 

 

3.2. Активно оплемењивање - систем повраћаја  

 

       Рубрика 37/2 попуњена одговарајућим поступком (41, 46, 47).  

 

       Попуњавање рубрике 44 ЈЦИ у одговарајућем наименовању: 

 

       Подаци о одобрењу  

      - шифра приложене исправе: Е01 (врста одобрења),     

      - шифра организационе јединице која је донела одобрење, 

     - врста исправе: ''PR'' (одобрење за PR-ethodni  поступак  из рубрике 37/1 

-  уместо RM/DP)  

     - број одобрења, 

      - година одобрења. 

 

       Подаци о декларацији по којој је започет поступак из Р37/2  

 

      - шифра приложене исправе: О88 (копија ЈЦИ за поступке са 

економским дејством), 

    - шифра ЦИ,   

     - врста исправе: Ц5 (ЈЦИ по којој је почео поступак из рубрике 37/2),  

     - број ЈЦИ,  

      - година ЈЦИ,  

- редни број наименовања робе.  

       

Пример: 

 

Попуњава се у одговарајућем наименовању.    

 

Еxx        Идентификација приложене исправе       наименовање     

          

Е01               65013           PR          22/2012          

О83               65013           Ц5      1055/2012                             3 

 

 

Уписом исправе ''О83'' ће се остварити веза за робом из наименовања ЈЦИ 

наведене уз ову исправу, чиме ће се у прегледима моћи препознати  завршетак 

поступка по ЈЦИ  који је резултирао извозом робе.  

 

 

3.3. привремени увоз/привремени извоз робе  

 

Рубрика 37/2 попуњена одговарајућим поступком (53, 23).   

 

Попуњавање рубрике 44 у одговарајућем наименовању: 

 

Подаци о одобрењу: 



  

   - шифра приложене исправе: Е07/Е10 (врста одобрења),         

   - шифра организационе јединице (која је донела одобрење), 

   - врста исправе: ''PR'' (одобрење за PR-ethodni поступак из рубрике 37/1 - 

уместо RM/DP),  

   - број одобрења, 

   - година одобрења. 

 

Подаци о декларацији по којој је започет поступак из Р37/2 (декларција 

задужења):  

 

- шифра приложене исправе: О83 (копија ЈЦИ за поступке са економским 

дејством), 

- шифра ЦИ,   

- врста исправе: Ц5 (ЈЦИ по којој је почео поступак из рубрике 37/2),  

- број ЈЦИ,  

- годинаЈЦИ,  

- редни број наименовања робе.  

       

 

Пример: 

Попуњава се у одговарајућем  наименовању.    

 

Еxx          Идентификација   пртиложене исправе       наименовање     

          
Е07                     65013           PR      7777/2012   

О83                     65013           Ц5        666/2012                           2 

 

 

Е10                     65013           PR     8888/2012   

О83                     65013           Ц2      2044/2012                           1 

 

Уписом исправе ''О83'' ће се остварити веза за робом из наименовања ЈЦИ 

наведене уз ову исправу, чиме ће се у прегледима моћи препознати завршетак поступка 

по ЈЦИ.  

 

 

4) ЈЦИ КАО ЗАХТЕВ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊЕ  

 

Могуће врсте одобрења и поступака када ЈЦИ представља захтев, односно 

одобрење за поступак са економским дејством:  

 

   Е02 - Активно оплемењивање-систем одлагања (поступци: 51,55,57) 

   Е02 - Активно оплемењивање систем повраћаја (поступак: 41, 46, 47) 

   Е04 - Прерада под царинском контролом (поступак 91)  

   Е06 - Пасивно оплемењивања (поступак 21)  

   Е09 - Привремени увоз (поступак 53)  

   Е11 - Привремени извоз (поступак 23)    

 

4.1. Попуњавање ЈЦИ за почетак поступка са економским дејством 



 

Поступак почиње сваком ЈЦИ у којој је декларисан поступак са економским 

дејством у рубрици 37/1 уз одговарајуће одобрење у рубрицу 44. 

     

Одобрење се попуњава само у првом наименовању и односи се на сва 

наименовања. 

 

Рубрика 44 ЈЦИ се попуњава на следећи начин (прво наименовање): 

   - шифра приложене исправе: Е02/Е04/Е06/Е09/Е11 (врста одобрења),   

- врста исправе:  ''PO''  (одобрење за PO-stupak  из рубрике 37/1),  

   - датум за завршетак поступка по ЈЦИ.   

 

Пример: 

Попуњава се само у 1 наименовању.    

 

Еxx      S    Идентификација  приложене исправе    Датум (рок за завршетак  

                                                                                               поступка по ЈЦИ) 

 

Е02      S                     PO        15/06/2013 

Е04      S                     PO       30/08/2012 

Е06      S                     PO                    20/11/2012 

Е09      S                     PO        15/06/2013 

Е11      S                     PO       30/08/2012 

 

Идентикацијом ових одобрења сматра се идентификација ЈЦИ у којој је наведено 

одобрење за ПОЧЕТАК поступка .  

 

       

4.2.   Попунавање ЈЦИ за завршетак  поступка са економским дејством 

    

Поступак завршава  сваком ЈЦИ у којој је декларисан поступак са економским 

дејством у рубрици  37/2 уз одговарајуће одобрење у рубрицу 44 ЈЦИ. 

     

Одобрење се попуњава у одговарајућем наименовању ЈЦИ.  

Идентификацију ове врсте одобрења чини идентификација ЈЦИ која је 

прихваћена као одобрење за поступак са економским дејством.  

 

Рубрика 44 се попуњава на следећи начин:  

 

- шифра приложене исправе: Еxx (врста одобрења - за поступке са економским 

дејством), 

- шифра ЦИ код које је почео поступак дефинисан у рубрици 37/2,    

- врста исправе: Ц5/Ц2/Ц9 (по којој је започет поступак из рубрике 37/2),  

- број ЈЦИ (по којој је започет поступак из рубрике 37/2), 

- година ЈЦИ (по којој је започет поступак из рубрике 37/2), 

- редни број наименовања робе (ЈЦИ по којој је започет поступак из рубрике 

37/2). 

 

Пример:   

 



    Еxx              Идентификација  приложене исправе   
 

    Е02                    65013    Ц5       1111/2012         1 

    Е04                    65013    Ц9       2222/2012         1 

    Е06                    65013    Ц2       3333/2012         2  

    Е09                    65013    Ц5       4444/ 2012        1 

    Е11                    65013    Ц2       5555/ 2012        2  

 

Уписом идентификације ЈЦИ ће се остварити веза за робом из наименовања ЈЦИ 

наведене уз ова одобрења чиме ће се у прегледима моћи препознати завршетак 

поступка по ЈЦИ.  

 

Напомена: Подаци у Е02 су само информативног карактера јер се, за ову врсту 

одобрења, поступак завршава обрасцем за завршетак поступка. 

 

5)  АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ У СЛОБОДНИМ ЗОНАМА -  специфичности 

 

Поступак активног оплеменивања - систем одлагања у слободној зони се може 

одвијати на класичан начин (почетак поступка са Ц5) или по поједностављеној 

процедури. Поједностављена процедура подразумева да се комплетно праћење 

поступка одвија на основу евиденције корисника. Поједностављена процедура не 

захтева декларацију за почетак поступка (Ц5).  

 

Попуњвање ЈЦИ за завршетак поступка се врши на начин дефинисан овим 

упутством (као и за остале послове активног оплемењивања - систем одлагања). 

 

 Декларације Ц7 по којима је роба смештена у слободну зону, а након тога на 

основу евиденције корисника стављена у поступак активног оплемењивања (без Ц5), 

ће се раздужити новом врстом "ручног" раздужења. Податак о бруто маси ће се 

прибавити  из евиденције корисника.  

  

6)  ОСТАЛО  

 

Обрачун дажбина за привремено увезену робу, за одобрења донета по новом 

обрасцу, се врши подношење декларације Ц4 за обрачун (национални поступак 06). 

 

У рубрици 44 се као и до сада уписују следећи подаци: 

- приложена исправа Е07 (са идентификацијом одобрења),  

- приложена исправа Е14 (са идентификацијом Ц5).   

  

 

 

 

 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-114/4/2012 од 12.06.2012.године) 


