ПРИЈАВА ЗА ДОЗВОЛУ ТЕСТИРАЊА ПРОГРАМА
Електронско подношење ЈЦИ
1. Привредни субјект - подносилац пријаве /ПИБ, седиште и адреса/
2. Одговорно лице / име и презиме, функција/
3. Контакт лице / име и презиме, телефон, е-пошта/
4. Назив и верзија програма
5. ЕУ подсистеми - необавезне поруке
6. Пријава лица за тестирање програма
Име и презиме носиоца
сертификата
ЈМБГ носиоца сертификата
Серијски број квалификованог
електронског сертификата
Сертификационо тело
7. Напомена
8. Датум

9. Потпис и печат

ОДОБРЕЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПРОГРАМА
Број

Датум

Усваја се пријава
__________________________________________________________________________________
из
_______________________________.
Поука о правном леку:
Против овог одобрења може се изјавити жалба Комисији за жалбе Управе царина у року од 15
дана од дана његовог пријема, путем ове Управе уз прилог доказа о уплати РАТ у износу од
__________ динара, с тим што жалба не задржава извршење одобрења.
Датум

МП

Потпис

Начин попуњавања пријаве:
Рубрика 1 (Привредни субјект- подносилац пријаве /ПИБ, седиште и адреса/) - уписује се назив
привредног субјекта који подноси пријаву за тестирање програма, порески идентификациони број
поштански број, место, улица и број;
Рубрика 2 (Одговорно лице /име и презиме, функција/) - уписује се име, презиме и функција
одговорног лица;
Рубрика 3 (Kонтакт лице /име и презиме, телефон, е-пошта) - уписује се име, презиме, телефон и
адреса електронске поште контакт лица;
Рубрика 4 (Назив програма и верзија програма) - уписује се назив програма који се тестира. Ако се
тестира верзија програма уписује се број и датум основног (првог) записника о верификованом
програму и одвојеном косом цртом број и датум одобрења за тестирање;
Рубрика 5 (ЕУ подсистеми - необавезне поруке) - уписују се идентификације необавезних порука
које је потребно укључити у тест;
Рубрика 6 (Пријава лица за тестирање програма) - уписује се :
-

за тестирање националних подсистема: име, презиме и ЈМБГ носиоца сертификата,
електронском поштом на адресу eposlovanje@carina.rs доставља се квалификовани
електронски сертификат који издаје сертификационо тело за издавање електронских
сертификата у Републици Србији ради депоновања јавног кључа пријављеног лица за
тестирање;

-

за тестирање ЕУ подсистема: име, презиме и ЈМБГ носиоца сертификата и серијски број
квалификованог електронског сертификата који издаје сертификационо тело за издавање
електронских сертификата у Републици Србији пријављеног лица за тестирање;

-

за тестирање електронског подношења најавног манифеста: име и презиме;

-

за тестирање електронског подношења података за извоз експресних пошиљака мањег
економског значаја: име и презиме;

Рубрика 7 (Напомена) - уписује се евентуална напомена;
Рубрика 8 (Датум подношења - уписују се датум подношења пријаве;
Рубрика 9 (Потпис и печат) - својеручан потпис одговорног лица из рубрике 2 и отисак печата
подносиоца пријаве из рубрике 1.

Начин попуњавања одобрења
Податке о одобрењу попуњава Управа царина - Сектор за информационе и комуникационе
технологије, при чему је број одобрења број из уписника (пријаве). У случају измене и допуне
постојећег одобрења, као број уписује се основни број, и одвојено косом цртом број верзије
одобрења.

