
 
"Службени гласник РС", бр. 117/2003, 31/2004, 72/2004, 113/2004, 134/2004, 
42/2005, 114/2005, 102/2006 
 
 
 
 
На основу члана 17. став 3. и члан 277. став 4. Царинског закона ("Службени 

гласник Републике 

Србије", број 73/2003), 

 

Директор Управе царина доноси 
 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О ЦАРИНСКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА, НАЧИНУ ЊИХОВЕ УПОТРЕБЕ 

И НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА СА УЗОРЦИМА ЦАРИНСКЕ РОБЕ 
 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 
 

 

Члан 1. 

 
Овим правилником прописују се врста и тип царинских обележја и начин 
њихове употребе, као и начин располагања са узорцима царинске робе. 
 

 

II. ВРСТА И ТИП ЦАРИНСКИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАЧИН ЊИХОВЕ 

УПОТРЕБЕ 
 

 

Члан 2. 

 
Царинским обележјем обезбеђује се истоветност робе од њеног приспећа на 
царинско подручје до окончања царинског поступка, односно од окончања 
поступка извозног царињења до напуштања царинског подручја. 
 

 

Члан 3. 

 
Царинско обележје су царинска пломба и отисци царинског жига или 

царинског печата. 

 

Царинским обележјима, у смислу овог правилника, сматрају се и опис робе, 
спискови робе и колета, фотографије, скице или цртежи са описом робе, ако су 
оверени од стране овлашћеног царинског службеника. 
Царинска обележја из става 2. овог члана употребљавају се ако се на царинску 



робу не могу ставити царинска обележја из става 1. овог члана. 
 

Члан 4. 

 

Царинска пломба састоји се од дела израђеног од металног лима (тело пломбе) 
чије димензије нису мање од 25 мм (дужина) x 12 мм (ширина), као и 
галванизоване (нерђајуће) челичне жице или сајле чији пречник није мањи од 
1,5 мм, односно металне траке чија ширина није мања од 10 мм, која је 
причвршћена у тело пломбе и чија дужина изван тела пломбе износи најмање 
260 мм. У тело царинске пломбе уграђен је механизам који обезбеђује висок 
степен сигурности брављења жице, сајле или траке која је саставни део 
царинске пломбе. 

 

Царинска пломба из става 1. овог члана мора бити израђена тако да се метална 
жица, сајла или трака не може извући из тела пломбе без пресецања или 
очигледног оштећења тела пломбе, жице, сајле или траке. 

 
Тело  царинске  пломбе  може  бити  у  различитим  бојама  и  на  њему  је  утиснут  
назив:  "Управа  царина 

РС" и број царинске пломбе, тако да се не може избрисати уобичајеним 

руковањем. 

 
Царинска пломба израђена у одређеној боји не може имати два иста броја. 

 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана царинска пломба може бити израђена 
и од других одговарајућих материјала или комбинације тих материјала 
(пластика, легура и сл.), ако је израђена у складу са одредбама овог члана. 
 

 

Члан 5. 

 
У поступку спровођења мера царинског надзора могу се користити царинске 
пломбе произведене од произвођача који испуњава услове из Система 
квалитета ИСО 9001. 
 

 

Члан 6. 

 
Са царинским пломбама из члана 4. овог правилника задужују се 
организационе јединице Управе царина, код којих се спроводи поступак мера 
царинског надзора, односно увозно-извозног царињења, по боји и броју 
пломбе. 

 
Евиденцију о царинским пломбама из става 1. овог члана води Управа царина 
за царинарнице, а царинарница - за своје организационе јединице и овлашћене 
царинске службенике. 
 



 

Члан 7. 

 

Подаци о броју и боји царинске пломбе уносе се у царински документ који 
прати робу од њеног приспећа у царинско подручје до декларисања те робе 
надлежном царинском органу, односно - у царински документ који прати робу 
од окончаног поступка извозног царињења до напуштања царинског подручја. 
 

 

Члан 8. 

 
Царински жиг је жиг за восак или суви жиг. 

 
Жиг за восак је од месинга, округлог облика, пречника 35 мм. 

 
Суви жиг је од челика, округлог облика, пречника 35 мм. 

 
На царинском жигу уписан је назив: "Управа царина Републике Србије" и 
испод њега назив царинског органа. 
 

 

Члан 9. 

 
Царински печат је од гуме, округлог облика има истоветан садржај службених 
печата који користе царински органи. 
 

 

Члан 10. 

 
Царинска пломба, царински жиг и царински печат стављају се, односно 
утискују на најподесније место на роби, на омоту робе, на превозном средству, 
просторији или простору, а констатација о томе уноси се у одговарајућу 
царинску исправу која прати робу. 

 
Приликом стављања царинских обележја предузеће се мере да се роба не 
оштети или учини неупотребљивом за сврхе за које се увози. 
 

 

Члан 11. 

 
Царинска обележја, прибор и материјал за њихову употребу обезбеђује Управа 

царина. 
 

 

III. НАЧИН РАСПОЛАГАЊА СА УЗОРЦИМА ЦАРИНСКЕ 

РОБЕ 
 



Члан 12. 

 
Узорци робе и техничке документације о роби узимају се ако у царински 
дозвољеним поступањима, треба извршити хемијско-технолошко или друго 
испитивање, ради утврђивања врсте и каквоће робе. 
 

Члан 13. 

  
Ради вршења хемијско-технолошког испитивања или утврђивања техничког 
својства робе и сл. овлашћени царински службеник располаже са потребном 
количином робе, која је узета као узорак и која, по правилу, износи: 

 

1) за робу у чврстом стању:  

а) отрове, корозивне и сличне 

материје 50 г 

б) масти, воскове и осталу робу 100 г 

2) за робу у течном стању:  

а) нафту и нафтне деривате 2 л 

б) биљна уља 250 мл 

в) етерична уља, екстракте и 

концентрате  

мириса, витамина и сл. 25 мл 

г) алкохол и алкохолна пића 1 л 

д) отровне, корозивне и сличне 

материје 50 мл 

ђ) осталу робу 100 мл 

 
3) за робу у листовима, плочама, фолијама, тракама, шипкама и сл. и то за:  

 
a) хартију:  

 
- у ролнама ширине по целој ширини 

до 15 цм 

50 цм по дужини 

ролне 

- у ролнама ширине по целој ширини 

преко 15 цм 

20 цм по дужини 

ролне 

- у листовима  2 арка 



б) картон и лепенку  30 x 30 цм 

в) кожу, пластичну фолију, 

лим   

и другу робу у таблама  10 x 10 цм 

г) металне траке, шипке, профиле 

и жицу 10 цм 

4) за текстилну робу:   

а) предиво и влакна 50 до 150 г 
 

б) монофиламенте 10 м 

 

в) метражну робу            по целој ширини 10 цм по дужини 

 

г) тканину за завесе       по целој ширини 20 цм по дужини  

 
5) по три узорка, у количинама потребним за испитивање, односно по три 

истоветна проспекта, упутства или три истоветна примерка друге техничке 
документације.  

 

 

Члан 14. 

 
При располагању робом из члана 13. овог правилника овлашћени царински 
службеник утврђену количину робе, узету као узорак, означава на омоту узорка 
и уноси у записник, који се саставља у три примерка, на Обрасцу И - Записник, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 
Сваки узорак робе означава се редним бројем. 

 
Ако се ради о узорку робе у оригиналном паковању, у записник из става 1. овог 
члана уписују се и карактеристични подаци назначени на том паковању. 
 
 
 
 

Члан 15. 

 
Сваки узорак робе печати се печатним воском у који се утискује царински жиг 
или се на узорак ставља царинска пломба. 

 
Ако се ради о техничкој документацији за робу (за машине, апарате, уређаје, 
возила, делове, хемикалије, делове конструкције, отрове и друге опасне 
материје и др.), техничка документација се оверава службеним печатом. 

 
Ако декларант не располаже одговарајућом техничком документацијом, 



царински орган ће обавезати декларанта да је поднесе у року од пет дана. 
 

 

Члан 16. 

 
На узете узорке овлашћени царински службеник ставља налепницу за узорке - 
Образац ИИ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
По окончању поступка узимања и обележавања узорака, један примерак 
записника или техничке документације царински орган задржава, један предаје 
декларанту, а један заједно са узорком или техничком документацијом 
доставља, и то: 
  

1) царинској лабораторији која, по потреби, упућује другој специјализованој 
лабораторији или сличној установи - за робу за коју је потребно хемијско-
технолошко и слично испитивање,  

 
2) комисији за Царинску тарифу царинарнице - за робу за коју није потребно 

хемијско-технолошко испитивање.  
 

 

Члан 16а 

 
На добијени лабораторијски налаз, декларант може ставити примедбе и 
поднети захтев за спровођење суперанализе узорковане робе, у року од пет 
дана од дана пријема лабораторијског налаза, уз навођење података које треба 
анализирати. 

 
Трошкове суперанализе сноси подносилац захтева. 

 
Царинска лабораторија дужна је да по поднетом захтеву спроведе поступак 
суперанализе код друге специјализоване лабораторије или сличне установе. 

 

Царински орган чува узорке и документацију до окончања управног поступка. 
 

 

Члан 17. 

 
После испитивања, узорке чија је вредност већа од 10 евра царински орган 
враћа декларанту, ако нису утрошени или ако нису постали неупотребљиви. 

 

Узорке које декларант не жели да прими царински орган може оставити у 

збирци узорака или их уништити. 
 

 

Члан 18. 

 
Ако су узорци робе узети у складу са одредбом члана 70. става 1. Царинског 



закона, царински орган на исправи која прати робу означава да су узорци узети, 
као и количину робе која је узета за узорак. 

 
У погледу количине узорака који се узимају, у смислу става 1. овог члана, 
примењује се одредба члана 13. овог правилника. 
 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 19. 

 
Изузетно од одредбе члана 4. овог правилника царинска пломба може бити и 
пљоснат комад олова или другог одговарајућег метала, округлог облика, са 
шупљином у пречнику која се с једне стране завршава једним отвором, а с 
друге стране са два отвора. Кроз пломбу се провлачи гвоздена жица, канап и 
сл. 

 
Царинска пломба из става 1. овог члана жигоше се (пресује) царинским 
клештима, на којима је означен њихов број и назив царинског органа. 

 

Свака царинска клешта морају имати посебан број. 

 
Одредба члана 7. овог правилника сходно се примењује и у случајевима 
употребе царинске пломбе из става 1. овог члана. 

 
Царинске пломбе из става 1. овог члана могу се употребљавати најкасније до 
30. јуна 2006. године. 
 

 

Члан 20. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2004. године. 
 

 

06/1 број Д-13386/1 

У Београду, 24. новембра 2003. године 

 

Директор 

Управе царина, 

Александар Крстић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



Образац I 
 

ЦАРИНАРНИЦА____________ 

 
Број____________________ 

 
Датум _________________ 
 

 

ЗАПИСНИК 
 

1. Декларација, број  
 

2. Декларант  
 

3. Царински обвезник  
 
4. Редни број наименовања у ЈЦИ  

 

5. Пријављени тарифни став по Царинској тарифи  

 

6. Трговачки назив робе  

 

7. Царинска обележја  
 

8. Узорци су узети на основу_____члана Царинског закона  

 

9. Прилози  

 

10. Напомена  
 

 

Одговорно лице: 
 

 

Присуствовао узимању узорака Овлашћени царински 

службеник 

и примио примерак записника 

________________________________ ________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Образац II 
 

 

НАЛЕПНИЦА ЗА УЗОРКЕ 

 
ЦАРИНАРНИЦА 

_________________________ЦИ___________________________ 

 
ЈЦИ бр/датум__________________________________________________________ 

 
Трговачки назив _______________________________________________________ 

 

Роба пријављена за царињење у тар. 

став____________________________________ 


