
Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку 
 

 Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења 

и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку (у даљем тексту: 

Правилник), објављен је у ''Службеном гласнику РС'', бр. 80 од 13.08.2021. годинe и ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања, односно дана 21.08.2021. године.  

С тим у вези, обавештавамо вас да се у Правилнику о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 

6/21, 49/21 и 66/21), у Прилогу 8. „Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском 

поступку”, у делу I. „Царинарнице и њихове организационе јединице”, у тачки 5. 

,,Царинарница Кладово”, подтачка 7)  и у тачки 6. ,,Царинарница Крагујевац”, подтачка 6) 

речи: ,,Царински реферат”  замењују речима: ,,Царинска испостава”. 

У делу XXIV ,,Приложене исправе и додатне информације”, у табели 4. ,,Захтеви и 

изјаве”, у рубрици: ,,Податак о лицу које је носилац права на ослобођење од плаћања 

царине, неплаћања царине или права на увоз робе по сниженој стопи царине, због посебне 

намене” на крају се додају речи: ,,или податак о лицу које је власник робе”. 

Осим тога, у табели 6. ,,Уверења о пореклу и друга уверења”, у тачки 3. ,,Остала 

уверења, сагласности, дозволе и мишљења”, после речи:  

            „Сертификат о улову (међународна потврда (сертификат) о улову) или Сертификат 

за реекспорт (међународна потврда за реекспорт (сертификат за реекспорт)) или Потврда 

да су производи рибарства у складу са међународном потврдом (сертификатом) о улову 

U86 br./gggg“                                                                                                                       

додају се речи: 

„Образац СНПДВ U87 br./gggg 

  Образац ЛНПДВ U88 br./gggg 

  Образац СНА U89 br./gggg 

  Образац ЛНА U91 br./gggg “. 
      

У вези са напред наведеном допуном Правилника, у делу ,,Остала уверења, 

сагласности, дозволе и мишљења”, а у складу са објашњењем Управе царина, бр. 148-02-

030-01-380/2/20217 од 11.09.2017. године, II Део, у случају када се уз ЈЦИ подносе: 

- Образац СНПДВ – Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без 

ПДВ,  

- Образац ЛНПДВ – Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне 

потребе носиоца права,  

- Образац СНА – Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе и 

- Образац ЛНА – Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне 

потребе корисника производа,  

подаци о истим, од ступања на снагу Правилника, односно од 21.08.2021. године, уписују 

се у Рубрику 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) ЈЦИ, под 

напред новопрописаним одговарајућим шифрама.  

  О предњем се обавештавате ради једнообразног поступања у складу са прописима. 

 

(Акт Управе царина, бр. 148-II-439-02-6/2021 од 17.08.2021. године) 

                 
 


