
Попуњавање Рубрика 8 и 14 ЈЦИ у складу са  

новим Царинским законом  (Сл. гласник РС бр. 18/10) и  

новим Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларације и других образаца у царинском поступку (Сл.гласник РС бр. 29/10) 

                   

 

            Царинским законом (Сл. гласник РС бр. 18/10) у члану 5. став 1. тачка 18. 

декларант је дефинисан као лице које подноси декларацију у своје име или лице у 

чије име се подноси декларација. 

Одредбом члана 6. став 1. тачка 3. Царинског закона прописано је да заступање 

може бити непосредно, ако заступник иступа у име и за рачун другог лица и 

посредно, ако заступник иступа у своје име а за рачун другог лица. 

           Напомињемо да је ставом 5. наведеног члана закона прописано да се заступник   

мора изјаснити пред царинским органом које лице заступа, да ли је заступање 

непосредно или посредно, а на захтев царинског органа мора поднети веродостојну 

исправу са овлашћењем за заступање у царинском поступку. 

             Одредбама члана 12. Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку у делу попуњавања 

рубрика ЈЦИ за стављање робе у слободан промет, привремени увоз, активно 

оплемењивање, поновни увоз, прераду под царинском контролом, царинско 

складиштење и уништење робе прописано је да се у Рубрику 8 (Прималац)  уписују 

подаци о примаоцу робе. Прималац, односно увозник робе је лице за чији се рачун 

подноси декларација и које је, у време прихватања декларације власник робе или 

има слична права располагања са робом. Наведена рубрика се попуњава тако што се 

уписује у : 

-  први ред (горњи десни угао)-ПИБ примаоца робе. Ако лице нема ПИБ, уписује се 

одговарајућа шифра из Кодекса шифара  

-у други ред – назив примаоца робе 

-у трећи ред-седиште,односно пребивалиште или боравиште и адреса примаоца 

робе 

             У Рубрику 14. (Подносилац исправе) уписују се: 

-у први ред (горњи десни угао)-ПИБ декларанта/заступника. Ако лице нема ПИБ 

уписује се одговарајућа шифра из кодекса шифара 

-у други ред-назив декларанта/заступника 

-у трећи ред-седиште,пребивалиште односно боравиште и адреса 

декларанта/заступника 

 У случају заступања наводе се подаци о облику заступања и то: 

- у случају непосредног заступања,испред ПИБ уписује се шифра Н 

-у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра П 

Ако је декларант истовремено и прималац из Рубрике 8 уписује се његов ПИБ, а 

уместо назива декларанта уписује се „ПРИМАЛАЦ“. 

Полазећи од наведеног рубрика 8 и 14 ЈЦИ за стављање робе у слободан промет, 

привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, прераду под царинском 

контролом, царинско складиштење и уништење робе, попуњава се тако што се у 

рубрику 8 уписују подаци о примаоцу робе, а у рубрику 14  подаци о примаоцу 

уколико је прималац и декларант исто лице, уписивањем „ПРИМАЛАЦ“, а у 



случају заступања, подаци о посредном или непосредном заступнику уз обавезно 

уписивање шифре П или Н у зависности од  облика заступања. 

Такође је Правилником прописано да се у рубрику 54 ЈЦИ (место и датум-

потпис и име подносиоца исправе) уписује место и датум подношења декларације и 

ПИБ подносиоца декларације. 

Ако је подносилац декларације физичко лице у ову рубрику уписује своје име и 

презиме и потпис. 

Ако је подносилац декларације/заступник правно лице у рубрику 54 се уписује 

назив и адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу, својеручни 

потпис и ставља отисак службеног печата. 

Ако је подносилац декларације царински агент у ову рубрику уписује свој 

идентификациони број и ставља отисак личног печата. 

  Међутим, како су подаци о подносиоцу декларације у случају посредног  

заступања (подаци о правном лицу) уписани у рубрику 14, то ће се рубрику 54 

уносити  ПИБ посредног заступника  и подаци о царинском агенту – 

идентификациони број и отисак личног печата. У случају непоспредног 

заступања, имајући у виду техничке могућности за попуњавање рубрике 54- 

уписиваће се ПИБ непосредног заступнка и ставља се отисак службеног печата. 

Како је одредбом члана 217. став 3. Царинског закона прописано да је 

дужник декларант, а у случају посредног заступања, дужник је и лице за чији 

рачун је декларација поднета, то је царински дужник у случају када је прималац 

истовремено и декларант (исто лице у рубрици 8 и 14) то лице, у случају посредног 

заступања ,посредни заступник из рубрике 14 као и лице из рубрике 8, док је у 

случају непосредног заступања дужник лице из рубрике 8. 

               Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларације и других образаца у царинском поступку прописано је да се у рубрику 48 

(одложено плаћање) уписује шифра врсте гаранције из Кодекса шифара, ПИБ 

подносиоца гаранције, шифра царинског органа који је прихватио гаранцију, број 

гаранције и година гаранције. 

 Такође је у Кодексу шифара у делу XXII врсте гаранција прописана шифра 1 за 

гаранцију примаоца или његовог посредног заступника, гаранција дужника или 

лица које може постати одговорно за тај дуг и шифра 9 за гаранцију другог лица са 

дозволом царинског органа. 

 С тим у вези треба имати у виду да се шифра 1 уписуje за гарaнцију примаоца 

или посредног заступника.  

                Шифра 9 се користи за гаранцију другог лица, у које спада и гаранција 

непосредног заступника и неопходно је  одобрење царинског органа за коришћење 

гаранције непосредног заступника. 

 Све напред наведено сходно се примењује и у случају попуњавања ЈЦИ за 

остале царинске поступке, односно царински дозвољена поступања или употребу робе. 

 Информатичка подршка у ИСЦС-у ради правилног спровођења царинских 

поступака, односно царински дозвољених поступања или употребе робе  биће 

обезбеђена почев од  17.5.2010.године. 

(Акт Управе царина број 148-03-030-01-106/2010 од 12.5.2010. године) 

 

                                                              

 


