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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике 
Србије, доносим

У К АЗ

о проглашењу Закона о по твр ђи ва њу Кон вен ци је  
о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку

Проглашава се Закон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о за јед
нич ком тран зит ном по ступ ку, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије на седници Десетог ванредног заседања у 2015. 
години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 80
У Београду, 25. јуна 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о за јед нич ком тран зит ном 
по ступ ку

Члан 1.
По твр ђу је се Кон вен ци ја о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку, 

са чи ње на у Ин тер ла ке ну 20. ма ја 1987. го ди не у ори ги на лу на дан
ском, хо ланд ском, ен гле ском, фран цу ском, не мач ком, грч ком, ита
ли јан ском, пор ту гал ском, шпан ском, фин ском, исланд ском, нор ве
шком и швед ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Кон вен ци је о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку у ори

ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла си:

CON VEN TION ON A COM MON TRAN SIT PRO CE DU RE

THE RE PU BLIC OF AUSTRIA, THE RE PU BLIC OF FIN LAND, 
THE RE PU BLIC OF ICE LAND, THE KING DOM OF NOR WAY, THE 
KING DOM OF SWE DEN, THE SWISS CON FE DE RA TION1

he re i naf ter cal led the EF TA co un tri es,
THE EURO PEAN ECO NO MIC COM MU NITY,
he re i naf ter cal led the Com mu nity,
CON SI DE RING the Free Tra de Agre e ments bet we en the Com

mu nity and each of the EF TA co un tri es,
––––––––
1 Cor ri gen dum con cer ning FR ver sion only.

CON SI DE RING the Jo int Dec la ra tion cal ling for the cre a tion of 
a Euro pean eco no mic spa ce, adop ted by Mi ni sters of the EF TA co un
tri es and the Mem ber Sta tes of the Com mu nity and the Com mis sion of 
the Euro pean Com mu ni ti es in Lu xem bo urg on 9 April 1984, espe ci ally 
with re gard to sim pli fi ca tion of bor der for ma li ti es and ru les of ori gin,

CON SI DE RING the Con ven tion on the sim pli fi ca tion of for ma
li ti es in tra de in go ods, con clu ded bet we en the EF TA co un tri es and the 
Com mu nity, in tro du cing a sin gle ad mi ni stra ti ve do cu ment for use in 
such tra de,

CON SI DE RING that the use of this sin gle do cu ment wit hin the 
fra me work of a com mon tran sit pro ce du re for the car ri a ge of go ods 
bet we en the Com mu nity and the EF TA co un tri es and bet we en the EF
TA co un tri es them sel ves wo uld lead to sim pli fi ca tion,

CON SI DE RING that the most ap pro pri a te way of ac hi e ving this 
aim wo uld be to ex tend to tho se EF TA co un tri es which do not apply it 
the tran sit pro ce du re which cur rently ap pli es to the car ri a ge of go ods 
wit hin the Com mu nity, bet we en the Com mu nity and Austria and Swit
zer land, and bet we en Austria and Swit zer land,

CON SI DE RING al so the Nor dic tran sit or der ap plied bet we en 
Fin land, Nor way and Swe den,

HA VE DE CI DED to con clu de the fol lo wing Con ven tion:

Ge ne ral pro vi si ons

Article1
1. This Con ven tion lays down me a su res for the car ri a ge of go ods 

in tran sit bet we en the Com mu nity and the EF TA co un tri es as well as 
bet we en the EF TA co un tri es them sel ves, in clu ding, whe re ap pli ca ble, 
go ods tran ship ped, re con sig ned or wa re ho u sed, by in tro du cing a com
mon tran sit pro ce du re re gar dless of the kind and ori gin of the go ods.

2. Wit ho ut pre ju di ce to the pro vi si ons of this Con ven tion and in 
par ti cu lar tho se con cer ning gu a ran te es, go ods cir cu la ting wit hin the 
Com mu nity are de e med to be pla ced un der the Com mu nity tran sit pro
ce du re.

3. Su bject to the pro vi si ons of Ar tic les 7 to 12 be low, the ru les go
ver ning the com mon tran sit pro ce du re are set out in Ap pen di ces I and 
II to this Con ven tion.

4. Tran sit dec la ra ti ons and tran sit do cu ments for the pur po ses of 
the com mon tran sit pro ce du re shall con form to and be ma de out in ac
cor dan ce with Ap pen dix III.

Article22

1. The com mon tran sit pro ce du re shall he re i naf ter be de scri bed as 
the T1 pro ce du re or the T2 pro ce du re, as the ca se may be.

2. The T1 pro ce du re may be ap plied to any go ods car ried in ac
cor dan ce with Ar tic le 1, pa ra graph 1.

3. The T2 pro ce du re shall apply to go ods car ried in ac cor dan ce 
with Ar tic le 1, pa ra graph 1:

(a) in the Com mu nity:
only when the go ods are Com mu nity go ods. By “Com mu nity go

ods” is me ant go ods:
––––––––
2 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
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– en ti rely ob ta i ned in the cu stoms ter ri tory of the Com mu nity wit
ho ut the ad di tion of go ods from third co un tri es or ter ri to ri es which are 
not part of the cu stoms ter ri tory of the Com mu nity.

– from co un tri es or ter ri to ri es not for ming part of the cu stoms ter
ri tory of the Com mu nity which ha ve been re le a sed for free cir cu la tion 
in a Mem ber Sta te.

– ob ta i ned in the cu stoms ter ri tory of the Com mu nity from go ods 
re fer red to eit her ex clu si vely in the se cond in dent or in the first and se
cond in dents.

Ho we ver, wit ho ut pre ju di ce to this Con ven tion, or to ot her Agre
e ments con clu ded by the Com mu nity, go ods which, alt ho ugh ful fil
ling the con di ti ons laid down in one of the pre ce ding three in dents, are 
re in tro du ced in to the cu stoms ter ri tory of the Com mu nity af ter be ing 
ex por ted out si de that ter ri tory shall be de e med not to be Com mu nity 
go ods

(b) in an EF TA co un try:
only when the go ods ha ve ar ri ved in that EF TA co un try un der 

the T2 pro ce du re and are re con sig ned un der the spe cial con di ti ons laid 
down in Ar tic le 9 be low.

4. The spe cial con di ti ons laid down in this Con ven tion in re spect 
of pla cing go ods un der the T2 pro ce du re shall apply al so to the is sue 
of do cu ments cer tifying the Com mu nity sta tus of go ods and go ods co
ve red by such a do cu ment shall be tre a ted in the sa me way as go ods 
car ried un der the T2 pro ce du re, ex cept that the do cu ment cer tifying the 
Com mu nity sta tus of the go ods need not ac com pany them.

Article33

1. For the pur po ses of this Con ven tion, the term:
(a) “tran sit” shall mean a pro ce du re un der which go ods are car

ried un der the con trol of the com pe tent aut ho ri ti es from one of fi ce of 
a Con trac ting Party to anot her of fi ce of the sa me Con trac ting Party or 
that of anot her Con trac ting Party over at le ast one fron ti er;

(b) “co un try” shall mean any EF TA co un try, any Mem ber Sta te 
of the Com mu nity, or any ot her Sta te which has ac ce ded to this Con
ven tion;

(c) “third co un try” shall mean any Sta te which is not a Con trac
ting Party to this Con ven tion.

2. From the da te on which the ac ces sion of a new Con trac ting 
Party be co mes ef fec ti ve in ac cor dan ce with Ar tic le 15a, all re fe ren ces 
to EF TA co un tri es shall apply to that co un try mu ta tis mu tan dis, and so
lely for the pur po ses of this Con ven tion.

3. In the ap pli ca tion of the ru les laid down in this Con ven tion for 
the T1 or T2 pro ce du re, the EF TA co un tri es and the Com mu nity and its 
Mem ber Sta tes shall ha ve the sa me rights and obli ga ti ons.

Article44

1. This Con ven tion shall be wit ho ut pre ju di ce to the ap pli ca tion 
of any ot her in ter na ti o nal agre e ment con cer ning a tran sit pro ce du re, su
bject to any li mi ta ti ons to such ap pli ca tion in re spect of the car ri a ge of 
go ods from one po int in the Com mu nity to anot her po int in the Com
mu nity and to any li mi ta ti ons on the is sue of do cu ments cer tifying the 
Com mu nity sta tus of go ods.

2. This Con ven tion shall be wit ho ut pre ju di ce al so to:
(a) mo ve ments of go ods un der a tem po rary ad mis sion pro ce du re; and
(b) agre e ments con cer ning fron ti er traf fic.

Article 5
In the ab sen ce of an agre e ment bet we en the Con trac ting Par ti es 

and a third co un try whe reby go ods mo ving bet we en the Con trac ting 
Par ti es may be car ried ac ross that third co un try un der the T1 or T2 pro
ce du re, such a pro ce du re shall apply to go ods car ried ac ross that third 
co un try only if the car ri a ge ac ross that co un try is ef fec ted un der co ver 
of a sin gle tran sport do cu ment drawn up in the ter ri tory of a Con trac
ting Party and the ope ra tion of that pro ce du re is su spen ded in the ter ri
tory of the third co un try.

––––––––
3 Re pla ced by Re com men da tion No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).
4 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).

Article65

Pro vi ded that the im ple men ta tion of any me a su res ap pli ca ble to 
the go ods is en su red, co un tri es may, wit hin the T1 or T2 pro ce du re, in
tro du ce among them sel ves sim pli fied pro ce du res, by me ans of bi la te ral 
or mul ti la te ral agre e ments, which shall con form to cri te ria to be laid 
down, whe re ne ces sary, in Ap pen dix I6 and which shall be ap pli ca ble to 
cer tain types of traf fic or to de sig na ted un der ta kings.

Such agre e ments shall be com mu ni ca ted to the Com mis sion of 
the Euro pean Com mu ni ti es and to the ot her co un tri es.

Im ple men ta tion of the tran sit pro ce du re

Article77

1. Su bject to any spe cial pro vi si ons of this Con ven tion, the com
pe tent of fi ces of the EF TA co un tri es are em po we red to as su me the fun
cti ons of of fi ces of de par tu re, of fi ces of tran sit, of fi ces of de sti na tion 
and of fi ces of gu a ran tee.

2. The com pe tent of fi ces of the Mem ber Sta tes of the Com mu
nity shall be em po we red to ac cept T1 or T2 dec la ra ti ons8 for tran sit 
to an of fi ce of de sti na tion si tu a ted in an EF TA co un try. Su bject to any 
spe cial pro vi si ons of this Con ven tion, they shall be al so em po we red to 
is sue, for go ods con sig ned to an EF TA co un try, do cu ments cer tifying 
the Com mu nity sta tus of tho se go ods.

3. Whe re se ve ral con sig nments of go ods are gro u ped to get her and 
lo a ded on a sin gle me ans of tran sport9 and are dis patched as a con so
li da ted load by one prin ci pal in a sin gle T1 or T2 ope ra tion, from one 
of fi ce of de par tu re to one of fi ce of de sti na tion for de li very to one con
sig nee, a Con trac ting Party may re qu i re that tho se con sig nments shall 
sa ve in ex cep ti o nal, duly ju sti fied ca ses, be in clu ded in one sin gle T1 or 
T2 dec la ra tion with the cor re spon ding lo a ding lists.

4. Not withstan ding the re qu i re ment for the Com mu nity sta tus of 
go ods to be cer ti fied whe re ap pli ca ble, a per son com ple ting ex port for
ma li ti es at the fron ti er cu stoms of fi ce of a Con trac ting Party shall not 
be re qu i red to pla ce the go ods con sig ned un der the T1 or the T2 pro ce
du re, ir re spec ti ve of the cu stoms pro ce du re un der which the go ods will 
be pla ced at the ne ig hbo u ring fron ti er cu stoms of fi ce.

5. Not withstan ding the re qu i re ment for the Com mu nity sta tus of 
go ods to be cer ti fied whe re ap pli ca ble, the fron ti er cu stoms of fi ce of 
the Con trac ting Party whe re ex port for ma li ti es are com ple ted may re fu
se to pla ce the go ods un der the T1 or T2 pro ce du re if that pro ce du re is 
to end at the ne ig hbo u ring fron ti er cu stoms of fi ce.

Article8
No ad di tion, re mo val or sub sti tu tion may be ma de in the ca se of 

go ods for war ded un der co ver of a T1 or T2 pro ce du re10, in par ti cu lar 
when con sig nments are split up, tran ship ped or bul ked.

Article911

1. Go ods which are bro ught in to an EF TA co un try un der the T2 
pro ce du re and may be re con sig ned un der that pro ce du re shall re main at 
all ti mes un der the con trol of the cu stoms aut ho ri ti es of that co un try to 
en su re that the re is no chan ge in the ir iden tity or sta te.

2. Whe re such go ods are re con sig ned from an EF TA co un try af ter 
ha ving been pla ced, in that EF TA co un try, un der a cu stoms pro ce du re 
ot her than a tran sit or a wa re ho u sing pro ce du re, no T2 pro ce du re may 
be ap plied.

This pro vi sion shall, ho we ver, not apply to go ods which are ad
mit ted tem po ra rily to be shown at an ex hi bi ti on, fa ir or si mi lar pu blic 
dis play and which ha ve re ce i ved no tre at ment ot her than that ne e ded for 
the ir pre ser va tion in the ir ori gi nal sta te or for split ting up con sig nments.

3. Whe re go ods are re con sig ned from an EF TA co un try af ter sto
ra ge un der a wa re ho u sing pro ce du re, the T2 pro ce du re may be ap plied 
only on the fol lo wing con di ti ons:
––––––––
5 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
6 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
7 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29).
8 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
9 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
10 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
11 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29). 
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– that the go ods ha ve not been wa re ho u sed over a pe riod ex ce
e ding fi ve years; ho we ver, as re gards go ods fal ling wit hin Chap ters 1 
to 24 of the No men cla tu re for the Clas si fi ca tion of Go ods in Cu stoms 
Ta riffs (In ter na ti o nal Con ven tion on the Har mo ni sed Com mo dity De
scrip tion and Co ding System of 14 Ju ne 1983), that pe riod shall be li
mi ted to six months,

– that the go ods ha ve been sto red in spe cial spa ces and ha ve re ce
i ved no tre at ment ot her than that ne e ded for the ir pre ser va tion in the ir 
ori gi nal sta te, or for split ting up con sig nments wit ho ut re pla cing the 
pac ka ging,

– that any tre at ment has ta ken pla ce un der cu stoms su per vi sion.
4. Any T2 dec la ra tion ac cep ted12 or any do cu ment cer tifying the 

Com mu nity sta tus of the go ods is sued by a com pe tent of fi ce of an EF
TA co un try shall be ar a re fe ren ce to the cor re spon ding T2 dec la ra tion13 
or do cu ment cer tifying the Com mu nity sta tus o go ods un der which the 
go ods ar ri ved in that EF TA co un try and shall in clu de all spe cial en dor
se ments ap pe a ring the reon.

Article1014

1. Ex cept whe re ot her wi se pro vi ded for in pa ra graph 2 be low or 
in the Ap pen di ces, any T1 or T2 ope ra tion shall be co ve red by a gu a
ran tee va lid for all Con trac ting Par ti es in vol ved in that ope ra tion.

2. The pro vi si ons of pa ra graph 1 shall not pre ju di ce the right:
(a) of Con trac ting Par ti es to agree among them sel ves that the gu

a ran tee shall be wa i ved for T1 or T2 ope ra ti ons in vol ving only the ir 
ter ri to ri es;

(b) of a Con trac ting Party not to re qu i re a gu a ran tee for the part of 
a T1 or T2 ope ra tion bet we en the of fi ce of de par tu re and the first of fi ce 
of tran sit

3. 15.
Article1116

1. As a ge ne ral ru le, iden ti fi ca tion of the go ods shall be en su red 
by se a ling.

2. The fol lo wing shall be se a led:
(a) the spa ce con ta i ning the go ods, when the me ans of tran sport 

has al ready been ap pro ved un der ot her re gu la ti ons or re cog ni sed by the 
of fi ce of de par tu re as su i ta ble for se a ling;

(b) each in di vi dual pac ka ge in ot her ca ses.
3. Me ans of tran sport may be re cog ni sed as su i ta ble for se a ling on 

con di tion that:
(a) se als can be simply and ef fec ti vely af fi xed to them;
(b) they are so con struc ted that no go ods can be re mo ved or in tro

du ced wit ho ut le a ving vi si ble tra ces of tam pe ring or wit ho ut bre a king 
the se als;

(c) they con tain no con ce a led spa ces whe re go ods may be hid den;
(d) the spa ces re ser ved for the load are re a dily ac ces si ble for in

spec tion by the com pe tent aut ho ri ti es.
4. The of fi ce of de par tu re may dis pen se with se a ling if, ha ving re

gard to ot her pos si ble me a su res for iden ti fi ca tion, the de scrip tion of the 
go ods in the dec la ra tion da ta or in the sup ple men tary do cu ments ma ke 
them re a dily iden ti fi a ble.17

Article12
1. Un til a pro ce du re has been agreed for the ex chan ge of sta ti

sti cal in for ma tion to en su re that the EF TA co un tri es and the Mem ber 
Sta tes of the Com mu nity ha ve the da ta ne ces sary for the pre pa ra tion of 
the ir tran sit sta ti stics, an ad di ti o nal copy of the copy No 4 or the tran sit 
ac com panying do cu ment18 of the T1 and T2 dec la ra tion19 shall be sup
plied for sta ti sti cal pur po ses un less not re qu i red by a Con trac ting Party:

(a) to the first of fi ce of tran sit in each EF TA co un try;
(b) to the first of fi ce of tran sit in the Com mu nity in the ca se of 

go ods which are the su bject of a T1 or T2 ope ra tion com men cing in an 
EF TA co un try.
––––––––
12 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
13 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
14 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29). 
15 De le ted by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
16 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29). 
17 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
18 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
19 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).

2. Ho we ver, the ad di ti o nal copy re fer red to abo ve shall not be re
qu i red when the go ods are car ried un der the con di ti ons laid down in 
Chap ter VI II of Ti tle III of Ap pen dix I20.

3. The prin ci pal or his aut ho ri sed re pre sen ta ti ve shall, at the re qu
est of the na ti o nal de part ments re spon si ble for tran sit sta ti stics, pro vi
de any in for ma tion re la ting to T1 or T2 dec la ra tion21 ne ces sary for the 
com pi la tion of sta ti stics.

Ad mi ni stra ti ve as si stan ce

Article1322

1. The com pe tent aut ho ri ti es of the co un tri es con cer ned shall fur
nish each ot her with any in for ma tion at the ir dis po sal which is of im
por tan ce in or der to ve rify the pro per ap pli ca tion of this Con ven tion.

2. Whe re ne ces sary, the com pe tent aut ho ri ti es of the co un tri es 
con cer ned shall com mu ni ca te to one anot her all fin dings, do cu ments, 
re ports, re cords of pro ce e dings and in for ma tion re la ting to tran sport 
ope ra ti ons car ried out un der the T1 or T2 pro ce du re as well as to ir re
gu la ri ti es or in frin ge ments in con nec tion with such ope ra ti ons.

Furt her mo re, whe re ne ces sary, they shall com mu ni ca te to one 
anot her all fin dings re la ting to go ods in re spect of which mu tual as si
stan ce is pro vi ded for and which ha ve been su bject to a cu stoms wa re
ho u sing pro ce du re.

3. Whe re ir re gu la ri ti es or in frin ge ments are su spec ted in con nec tion 
with go ods which ha ve been bro ught in to one co un try from anot her co
un try or ha ve pas sed thro ugh a co un try or ha ve been sto red un der a wa re
ho u sing pro ce du re, the com pe tent aut ho ri ti es of the co un tri es con cer ned 
shall on re qu est com mu ni ca te to one anot her all in for ma tion con cer ning:

(a) the con di ti ons un der which tho se go ods we re car ried:
– wha te ver the way in which they we re re con sig ned, whe re they 

ar ri ved in the co un try to which the re qu est is ad dres sed un der co ver of 
a T1 or T2 pro ce du re23 or a do cu ment cer tifying the Com mu nity sta tus 
of the go ods, or

– wha te ver the way in which they ar ri ved, whe re they we re re con
sig ned from the co un try to which the re qu est is ad dres sed un der co ver 
of a T1 or T2 do cu ment or a do cu ment cer tifying the Com mu nity sta tus 
of the go ods;

(b) the con di ti ons of any wa re ho u sing of tho se go ods whe re they 
ar ri ved in the co un try to which the re qu est is ad dres sed un der co ver of 
a T2 pro ce du re24 or a do cu ment cer tifying the Com mu nity sta tus of the 
go ods or whe re they we re re con sig ned from that co un try un der co ver 
of a T2 do cu ment or a do cu ment cer tifying the Com mu nity sta tus of 
the go ods.

4. Any re qu ests ma de un der pa ra graphs 1 to 3 shall spe cify the 
ca se or ca ses to which it re fers.

5. If the com pe tent aut ho rity of a co un try re qu ests as si stan ce 
which it wo uld not be able to gi ve if re qu e sted, it will draw at ten tion 
to that fact in the re qu est. Com pli an ce with such re qu est will be wit hin 
the di scre tion of the com pe tent aut ho rity to whom the re qu est is ma de.

6. In for ma tion ob ta i ned in ac cor dan ce with pa ra graphs 1 to 3 shall 
be used so lely for the pur po se of this Con ven tion and shall be ac cor ded 
the sa me pro tec tion by a re ce i ving co un try as if af for ded to in for ma tion 
of li ke na tu re un der the na ti o nal law of that co un try. Such in for ma tion 
may be used for ot her pur po ses only with the writ ten con sent of the 
com pe tent aut ho rity which fur nis hed it and su bject to any re stric ti ons 
laid down by that aut ho rity.

Re co very

Article13a25

The com pe tent aut ho ri ti es of the co un tri es con cer ned shall, in ac
cor dan ce with the pro vi si ons of Ap pen dix IV, ren der each ot her as si
stan ce for the re co very of cla ims, if the se cla ims ha ve ari sen in con nec
tion with a T1 or T2 ope ra tion.
––––––––
20 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
21 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
22 Re pla ced by Re com men da tion No 1/91 of 19.9.1991 (OJ L 25, 2.2.1993, p. 29). 
23 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
24 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
25 In ser ted by Re com men da tion No 1/94 of 8.12.1994 (OJ L 91, 5.4.1997, p. 17).
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The Jo int Com mit tee

Article14
1. A Jo int Com mit tee is he reby esta blis hed in which each Con

trac ting Party to this Con ven tion shall be re pre sen ted.
2. The Jo int Com mit tee shall act by mu tual agre e ment.
3. The Jo int Com mit tee shall me et whe ne ver ne ces sary, but at le ast 

on ce a year. Any Con trac ting Party may re qu est that a me e ting be held.
4. The Jo int Com mit tee shall adopt its own ru les of pro ce du re 

which shall, in ter alia, con tain pro vi si ons for con ve ning me e tings and 
for the de sig na tion of the cha ir man and his term of of fi ce.

5. The Jo int Com mit tee may de ci de to set up any subcom mit tee 
or wor king party that can as sist it in ca rrying out its du ti es.

Article15
1. It shall be the re spon si bi lity of the Jo int Com mit tee to ad mi

ni ster this Con ven tion and en su re its pro per im ple men ta tion. For this 
pur po se, it shall be re gu larly in for med by the Con trac ting Par ti es on 
the ex pe ri en ces of the ap pli ca tion of this Con ven tion and ma ke re com
men da ti ons, and in the ca ses pro vi ded for in pa ra graph 3, it shall ta ke 
de ci si ons.

2. In par ti cu lar it shall re com mend:
(a) amend ments to this Con ven tion, ot her than tho se re fer red to 

in pa ra graph 3;
(b) any ot her me a su re re qu i red for its ap pli ca tion.
3. The Jo int Com mit tee shall adopt by de ci sion:26

(a) amend ments to the Ap pen di ces;
(b)  27

(c) ot her amend ments to this Con ven tion ma de ne ces sary by 
amend ments to the Ap pen di ces;

(d) tran si ti o nal me a su res re qu i red in the ca se of the ac ces sion of 
new Mem ber Sta tes to the Com mu nity.

(e) in vi ta ti ons to third co un tri es wit hin the me a ning of Ar tic le 
3(1)(c) to ac ce de to this Con ven tion in ac cor dan ce with Ar tic le 15a.

De ci si ons ta ken un der po ints (a) to (d) shall be put in to ef fect by 
the Con trac ting Par ti es in ac cor dan ce with the ir own le gi sla tion.28

4. If, in the Jo int Com mit tee, a re pre sen ta ti ve of a Con trac ting 
Party has ac cep ted a de ci sion su bject to the ful fil ment of con sti tu ti o nal 
re qu i re ments, the de ci sion shall en ter in to for ce, if no da te is con ta i ned 
the rein, on the first day of the se cond month af ter the lif ting of the re
ser va tion is no ti fied.

5. De ci si ons of the Jo int Com mit tee re fer red to in pa ra graph 3(e) 
in vi ting a third co un try to ac ce de to this Con ven tion shall be sent to the 
Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co un cil oft he Euro pean Com mu ni ti es, which 
shall com mu ni ca te it to the third co un try con cer ned, to get her with a 
text of the Con ven tion in for ce on that da te.29

6. From the da te re fer red to in pa ra graph 5, the third co un try con
cer ned may be re pre sen ted on the Jo int Com mit tee, subcom mit te es 
and wor king par ti es by ob ser vers.30

Ac ces sion of third co un tri es

Article15a31

1. Any third co un try may be co me a Con trac ting Party to this Con
ven tion if in vi ted to do so by the de po si tary of the Con ven tion fol lo
wing a de ci sion of the Jo int Com mit tee.

2. A third co un try in vi ted to be co me a Con trac ting Party to this 
Con ven tion shall do so by lod ging an, in stru ment of ac ces sion with the 
Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es. The 
said in stru ment shall be ac com pa nied by a tran sla tion of the Con ven
tion in to the of fi cial lan gu a ge(s) of the ac ce ding co un try.

3. The ac ces sion shall be co me ef fec ti ve on the first day of the se
cond month fol lo wing the lod ging of the in stru ment of ac ces sion.
––––––––
26 Re pla ced by Re com men da tion No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32). 
27 De le ted by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1). 
28 Re pla ced by De ci sion No 3/97 of 23.7.1997 (OJ L 238, 29.8.1997, p. 30). 
29 Re pla ced by De ci sion No 3/97 of 23.7.1997 (OJ L 238, 29.8.1997, p. 30).
30 In ser ted by Re com men da tion No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).
31 In ser ted by Re com men da tion No 1/93 of 23.9.1993 (OJ L 36, 14.2.1996, p. 32).

4. The de po si tary shall no tify all Con trac ting Par ti es of the da te 
on which the in stru ment of ac ces sion was lod ged and the da te on which 
the ac ces sion will be co me ef fec ti ve.

5. Re com men da ti ons and de ci si ons of the Jo int Com mit tee re fer
red to in Ar tic le 15(2) and (3) adop ted bet we en the da te re fer red to in 
pa ra graph 1 of this Ar tic le and the da te on which ac ces sion be co mes 
ef fec ti ve shall al so be com mu ni ca ted to the in vi ted third co un try via the 
Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es.

A dec la ra tion ac cep ting such acts shall be in ser ted eit her in the in
stru ment of ac ces sion or in a se pa ra te in stru ment lod ged with the Ge ne
ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es wit hin six 
months of the com mu ni ca tion. If the dec la ra tion is not lod ged wit hin 
that pe riod the ac ces sion shall be con si de red void.

Mi scel la ne o us and fi nal pro vi si ons

Article16
Each Con trac ting Party shall ta ke ap pro pri a te me a su res to en su re 

that the pro vi si ons of this Con ven tion are ef fec ti vely and har mo ni o
usly ap plied, ta king in to ac co unt the need to re du ce as far as pos si ble 
the for ma li ti es im po sed on ope ra tors and the need to ac hi e ve mu tu ally 
sa tis fac tory so lu ti ons of any dif fi cul ti es ari sing out of the ope ra tion of 
tho se pro vi si ons.

Article17
The Con trac ting Par ti es shall ke ep each ot her in for med of the pro

vi si ons which they adopt for the im ple men ta tion of this Con ven tion.

Article18
The pro vi si ons of this Con ven tion shall not prec lu de pro hi bi ti

ons or re stric ti ons on the im por ta tion, ex por ta ti on or tran sit of go ods 
enac ted by the Con trac ting Par ti es or by Mem ber Sta tes of the Com
mu nity and ju sti fied on gro unds of pu blic mo ra lity, pu blic po licy or 
pu blic se cu rity, the pro tec tion of he alth and li fe of hu mans, ani mals or 
plants, the pro tec tion of na ti o nal tre a su res pos ses sing ar ti stic, hi sto ri cal 
or ar cha e o lo gi cal va lue, or the pro tec tion of in du strial or com mer cial 
pro perty.

Article1932

The Ap pen di ces to this Con ven tion shall form an in te gral part 
the re of.

Article20
1. This Con ven tion shall apply, on the one hand, to the ter ri to ri es 

in which the Tre aty esta blis hing the Euro pean Eco no mic Com mu nity is 
ap plied and un der the con di ti ons laid down in that Tre aty and, on the 
ot her hand, to the ter ri to ri es of the EF TA co un tri es.

2. This Con ven tion shall al so apply to the Prin ci pa lity of Li ec
hten stein for as long as that Prin ci pa lity re ma ins bo und to the Swiss 
Con fe de ra tion by a cu stoms union tre aty.

Article21
Any Con trac ting Party may wit hdraw from this Con ven tion pro

vi ded it gi ves 12 months’ no ti ce in wri ting to the de po si tary, which 
shall no tify all ot her Con trac ting Par ti es.

Article22
1. This Con ven tion shall en ter in to for ce on 1 Ja nu ary 1988, pro

vi ded that the Con trac ting Par ti es, be fo re 1 No vem ber 1987, ha ve de
po si ted the ir in stru ments of ac cep tan ce with the Sec re ta ri at of the Co
un cil of the Euro pean Com mu ni ti es, which shall act as de po si tary.

2. If this Con ven tion do es not en ter in to for ce on 1 Ja nu ary 1988, 
it shall en ter in to for ce on the first day of the se cond month fol lo wing 
the de po sit of the last in stru ment of ac cep tan ce.

3. The de po si tary shall no tify the da te of the de po sit of the in stru
ment of ac cep tan ce of each Con trac ting Party and the da te of the en try 
in to for ce of this Con ven tion.
––––––––
32 Re pla ced by De ci sion No 3/97 of 23.7.97 (OJ L 238, 29.8.97, p. 30).
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Article23
1. With the en try in to for ce of this Con ven tion, the Agre e ments of 

30 No vem ber 1972 and 23 No vem ber 1972 on the ap pli ca tion of the ru
les on Com mu nity tran sit, con clu ded by Austria and Swit zer land re spec
ti vely with the Com mu nity, as well as the Agre e ment of 12 July 1977 
on the ex ten si on of the ap pli ca tion of the ru les on Com mu nity tran sit 
con clu ded by the se co un tri es and the Com mu nity, shall ce a se to apply.

2. The Agre e ments men ti o ned in pa ra graph 1 shall, ho we ver, con
ti nue to apply to T1 or T2 ope ra ti ons star ted be fo re the en try in to for ce 
of this Con ven tion.

3. The Nor dic tran sit or der ap plied bet we en Fin land, Nor way and 
Swe den will be ter mi na ted as from the da te of the en try in to for ce of 
this Con ven tion.

Article24
This Con ven tion which is drawn up in a sin gle copy in the Da

nish, Dutch, En glish, French, Ger man, Gre ek, Ita lian, Por tu gu e se, Spa
nish, Fin nish, Ice lan dic, Nor we gi an, and Swe dish lan gu a ges, all texts 
be ing equ ally aut hen tic, shall be de po si ted in the ar chi ves of the Sec re
ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es, which shall de li ver 
a cer ti fied copy the re of to each Con trac ting Party.

APPENDIXI33

COM MON TRAN SIT PRO CE DU RES

TI TLE I 

GE NE RAL PRO VI SI ONS

Article1

1. As pro vi ded for in Ar tic le 1(3) of the Con ven tion, this Ap pen
dix lays down cer tain ru les go ver ning the com mon tran sit pro ce du re.

2. Sa ve whe re ot her wi se sta ted, the pro vi si ons of this Ap pen dix 
shall apply to ope ra ti ons un der the com mon tran sit pro ce du re re gar
dless of whet her the T1 or the T2 pro ce du re is used.

3. The go ods in vol ving hig her risk of fraud are li sted in An nex I. 
When a pro vi sion of the pre sent Con ven tion re fers to this An nex, any me a
su re re la ted to li sted go ods shall apply only when the qu an tity ex ce eds the 
cor re spon ding mi ni mum. An nex I shall be re vi e wed at le ast on ce a year.

CHAPTERI

Scopeanddefinitions

Article2

Sco pe of the pro ce du re

1. The com mon tran sit pro ce du re shall not apply to po stal con sig
nments (in clu ding po stal pac ka ges) car ried out in ac cor dan ce with the 
Acts of the Uni ver sal Po stal Union, when the go ods are car ried by or 
for hol ders of rights and obli ga ti ons un der tho se Acts.

2. A Con trac ting Party may de ci de not to apply the com mon tran
sit pro ce du re to the mo ve ment of go ods by pi pe li ne. Such de ci si ons 
shall be com mu ni ca ted to the Com mis sion which shall in form the ot her 
co un tri es.

Article3

De fi ni ti ons

For the pur po ses of this Con ven tion the fol lo wing de fi ni ti ons 
apply:

(a) “com pe tent aut ho ri ti es”:
the cu stoms aut ho rity or any ot her aut ho rity re spon si ble for 

applying this Con ven tion;
––––––––
33 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

(b) “tran sit dec la ra tion”:
the act whe reby a per son in di ca tes in the pre scri bed form and 

man ner a wish to pla ce go ods un der the com mon tran sit pro ce du re;
(c) “Tran sit ac com panying do cu ment”:
do cu ment prin ted by the com pu te ri sed system to ac com pany the 

go ods and ba sed on the da ta of the tran sit dec la ra tion;
(d) “T2 pro ce du re”:
the T2 pro ce du re re fer red to in Ar tic le 2 of the Con ven tion and 

iden ti fied on the tran sit dec la ra tion by the “T2” or T2F” symbol;
(e) “prin ci pal”:
the per son who ma kes the com mon tran sit dec la ra tion, or on who

se be half the com mon tran sit dec la ra tion is ma de;
(f) “of fi ce of de par tu re”:
the cu stoms of fi ce whe re dec la ra ti ons pla cing go ods un der the 

com mon tran sit pro ce du re are ac cep ted;
(g) “of fi ce of tran sit”:
– the cu stoms of fi ce at the po int of en try in to a Con trac ting Party, or
– the cu stoms of fi ce at the po int of exit from a Con trac ting Party 

when the con sig nment is le a ving the cu stoms ter ri tory of that Con trac
ting Party in the co ur se of a tran sit ope ra tion via a fron ti er bet we en that 
Con trac ting Party and a third co un try;

(h) “of fi ce of de sti na tion”:
the cu stoms of fi ce whe re go ods pla ced un der the com mon tran sit 

pro ce du re must be pre sen ted in or der to end the pro ce du re;
(i) “of fi ce of gu a ran tee”:
the of fi ce whe re the com pe tent aut ho ri ti es of each co un try de ci de 

that gu a ran tors shall lod ge the ir gu a ran te es;
(j) “gu a ran tor”:
any na tu ral or le gal third per son who un der ta kes in wri ting to pay 

jo intly and se ve rally with the prin ci pal any po ten tial debt up to the li mit 
of the amo unt gu a ran teed;

(k) “HS he a ding”:
the nu me ri cal co des for the he a dings and sub he a dings of the Har

mo ni zed Com mo dity De scrip tion and Co ding System, as esta blis hed 
by the Con ven tion of 14 Ju ne 1983;

(l) “debt”:
im port or ex port du ti es and ot her char ges due in re spect of go ods 

pla ced un der the com mon tran sit pro ce du re;
(m) “deb tor”:
any na tu ral or le gal per son li a ble for payment of a debt;
(n) “Com mis sion”:
the Com mis sion of the Euro pean Com mu ni ti es;
(o) “re le a se of go ods”:
the act whe reby the cu stoms aut ho ri ti es ma ke go ods ava i la ble for 

the pur po ses spe ci fied for the com mon tran sit pro ce du re un der which 
they are pla ced;

(p) “per son esta blis hed in a Con trac ting Party”:
– in the ca se of a na tu ral per son, any per son who is nor mally re

si dent the re;
– in the ca se of a le gal per son or an as so ci a tion of per sons, any 

per son that has its re gi ste red of fi ce, cen tral he a dqu ar ters or a per ma
nent bu si ness esta blis hment the re;

(q) “da tapro ces sing tec hni qu es”:
– the ex chan ge of EDI stan dard mes sa ges with the com pe tent aut

ho ri ti es; or
– the in tro duc tion of in for ma tion re qu i red for com ple tion of the 

for ma li ti es con cer ned in to the da tapro ces sing systems of the com pe
tent aut ho ri ti es;

(r) “EDI (elec tro nic da ta in ter chan ge)”:
the elec tro nic tran smis sion of da ta, struc tu red in ac cor dan ce with 

agreed mes sa ge stan dards, bet we en two com pu ter systems;
(s) “stan dard mes sa ge”:
a pre de fi ned struc tu re re cog ni sed for the elec tro nic tran smis sion 

of da ta;
(t) “per so nal da ta”:
any in for ma tion re la ting to an iden ti fied or iden ti fi a ble na tu ral or 

le gal per son;
(u) “fall back pro ce du re”:
pro ce du re ba sed on the use of pa per do cu ments, esta blis hed to al

low the lod ging and con trol of the tran sit dec la ra tion and fol lowup of 
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the tran sit ope ra tion whe re it is not pos si ble to fol low the stan dard pro
ce du re by elec tro nic me ans;

(v) “SAD Con ven tion”:
Con ven tion on the sim pli fi ca tion of for ma li ti es in tra de in go ods 

of 20 May 1987.

CHAPTERII

Standardprocedure

Article4
1. Un der the con di ti ons and in the man ner which they shall de ter

mi ne, and with due re gard to the prin ci ples laid down by cu stoms ru les, 
the com pe tent aut ho ri ti es shall pro vi de that, for the T1 or T2 pro ce du re, 
the for ma li ti es shall be car ried out using an elec tro nic da tapro ces sing 
tec hni que.

2. In agre e ment with each ot her the Con trac ting Par ti es shall 
adopt me a su res laying down the fol lo wing:

(a) the ru les de fi ning and go ver ning the mes sa ges to be ex chan
ged bet we en cu stoms of fi ces, as re qu i red for the ap pli ca tion of the cu
stoms le gi sla tion;

(b) a com mon da ta set and for mat of the da ta mes sa ges to be ex
chan ged un der the cu stoms le gi sla tion.

Article5

Sco pe

1. Wit ho ut pre ju di ce to any spe cial cir cum stan ces, the com pe tent 
aut ho ri ti es shall use in for ma tion tec hno logy and com pu ter net works for 
the type of in for ma tion ex chan ge de scri bed in this Chap ter.

2. All Con trac ting Par ti es shall use the Euro pean Com mu nity’s 
Com mon Com mu ni ca ti ons Net work/Com mon Systems In ter fa ce 
(CCN/CSI) for the type of in for ma tion ex chan ge re fer red to in pa ra
graph 1. The fi nan cial par ti ci pa tion of the EF TA co un tri es and ot her 
re la ted is su es shall be agreed bet we en the Com mu nity and each of the 
EF TA co un tri es.

3. The pro vi si ons of this Chap ter shall not apply to the sim pli fi ca
ti ons re fer red to in Ar tic le 44(1)(f) and (g) un less ot her wi se spe ci fied.

Article6

Se cu rity

1. The con di ti ons laid down for ca rrying out for ma li ti es by a da
tapro ces sing tec hni que shall in clu de, in ter alia, me a su res for chec king 
the so ur ce of da ta and pro tec ting them aga inst ac ci den tal or un law ful 
de struc tion or ac ci den tal loss, al te ra tion or una ut ho ri se dac cess.

2. In ad di tion to the se cu rity re qu i re ments de scri bed in pa ra graph 
1, the com pe tent aut ho ri ti es shall esta blish and ma in tain ade qu a te se cu
rity ar ran ge ments for the ef fec ti ve, re li a ble and se cu re ope ra tion of the 
en ti re tran sit system.

3. To en su re the abo ve men ti o ned le vel of se cu rity each in put, 
mo di fi ca tion or de le tion of da ta shall be re cor ded to get her with in for
ma tion gi ving the re a son for, and exact ti me of, such pro ces sing and 
iden tifying the per son who car ried it out. In ad di tion, the ori gi nal da ta 
or any da ta so pro ces sed shall be kept for at le ast three ca len dar years 
from the end of the year to which such da ta re fers, or for lon ger if so 
re qu i red el sew he re.

4. The com pe tent aut ho ri ti es shall mo ni tor se cu rity re gu larly.
5. Any com pe tent aut ho ri ti es in vol ved shall in form each ot her of 

all su spec ted bre ac hes of se cu rity.

Article7

Pro tec tion of per so nal da ta

1. The Con trac ting Par ti es shall use the per so nal da ta ex chan ged 
in ap pli ca tion of this Con ven tion so lely for the pur po ses of this Con
ven tion and any cu stomsap pro ved tre at ment or use fol lo wing the com
mon tran sit pro ce du re. This re stric tion shall not, ho we ver, pre vent the 

use of such da ta for the pur po ses of risk analysis du ring the com mon 
tran sit pro ce du re and in ve sti ga tion and le gal pro ce e dings ari sing out of 
this com mon tran sit pro ce du re. Whe re this is the ca se, the com pe tent 
aut ho rity which sup plied the in for ma tion shall be no ti fied of such use 
for thwith.

2. Whe re the pro ces sing of per so nal da ta ex chan ged in ap pli ca
tion of this Con ven tion is con cer ned, the Con trac ting Par ti es un der ta ke 
to in tro du ce wha te ver me a su res are ne ces sary to en su re a le vel of pro
tec tion of per so nal da ta at le ast equ i va lent to the re qu i re ments of the 
Co un cil of Euro pe Con ven tion of 28 Ja nu ary 1981 for the Pro tec tion 
of In di vi du als with re gard to Auto ma tic Pro ces sing of Per so nal Da ta.

3. Each Con trac ting Party shall ta ke wha te ver steps in the form of 
ef fec ti ve con trols are ne ces sary to gu a ran tee com pli an ce with this Ar tic le.

CHAPTERIII

Responsibilitiesoftheprincipal,thecarrier
andtherecipientofgoods

Article8
1. The prin ci pal shall be re qu i red to:
(a) pre sent the go ods in tact and the ne ces sary do cu ments, at the of

fi ce of de sti na tion, wit hin the pre scri bed ti me li mit, with due ob ser van ce 
of the iden ti fi ca tion me a su res adop ted by the com pe tent aut ho ri ti es;

(b) ob ser ve the ot her pro vi si ons re la ting to the com mon tran sit 
pro ce du re;

(c) pro du ce to the com pe tent aut ho ri ti es re spon si ble for con trols, 
upon re qu est and wit hin any de a dli ne laid down, all the ne ces sary do
cu ments and de ta ils, on wha te ver me di um has been used, and fur nish 
all re qu i si te as si stan ce.

2. Not withstan ding the prin ci pal’s obli ga ti ons un der pa ra graph 1, 
a car ri er or re ci pi ent of go ods who ac cepts go ods kno wing that they are 
mo ving un der the com mon tran sit pro ce du re shall al so be re spon si ble for 
pro duc tion of the go ods in tact and the ne ces sary do cu ments at the of fi ce 
of de sti na tion by the pre scri bed ti me li mit and with due ob ser van ce of the 
me a su res adop ted by the com pe tent aut ho ri ti es to en su re iden ti fi ca tion.

CHAPTERIV

Guarantees

Article9

Obli ga tion to fur nish a gu a ran tee

1. The prin ci pal shall fur nish a gu a ran tee in or der to en su re 
payment of the debt which may be in cur red in re spect of the go ods.

2. The gu a ran tee shall be:
(a) eit her an in di vi dual gu a ran tee co ve ring a sin gle com mon tran

sit ope ra tion;
(b) or, whe re a sim pli fi ca tion wit hin the me a ning of Ar tic le 44 is 

used, a com pre hen si ve gu a ran tee co ve ring se ve ral ope ra ti ons.

Article10

Forms of gu a ran tee

1. The gu a ran tee may be fur nis hed:
(a) in the form of a cash de po sit at the of fi ce of de par tu re; or
(b) by a gu a ran tor at an of fi ce of gu a ran tee.
2. Ho we ver, the com pe tent aut ho ri ti es may re fu se to ac cept the 

type of gu a ran tee pro po sed whe re it is in com pa ti ble with the pro per 
fun cti o ning of the com mon tran sit pro ce du re.

Article10a

Cash de po sits

Cash de po sits shall be ma de in the cur rency of the co un try of de
par tu re or by the sub mis sion of any ot her me ans of payment re cog ni sed 
by the com pe tent aut ho ri ti es of that co un try.
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Gu a ran te es in the form of a cash de po sit or equ i va lent me ans of 
payment shall be lod ged in ac cor dan ce with the pro vi si ons in for ce in 
the co un try of de par tu re.

Article10b

Gu a ran tor

1. The gu a ran tor shall be esta blis hed in the Con trac ting Party 
whe re the gu a ran tee is fur nis hed and ap pro ved by the com pe tent aut
ho ri ti es. He shall in di ca te an ad dress for ser vi ce or ap po int an agent in 
each of the Con trac ting Par ti es in vol ved in the com mon tran sit ope ra
tion in qu e sti on. Whe re the Com mu nity is one of the Con trac ting Par
ti es, the gu a ran tor shall in di ca te an ad dress for ser vi ce or ap po int an 
agent in each Mem ber Sta te.

2. The un der ta king shall al so co ver, wit hin the li mits of the se
cu red amo unt, amo unts of im port or ex port du ti es payable fol lo wing a 
po ste ri o ri checks.

3. The com pe tent aut ho ri ti es shall re fu se to ap pro ve a gu a ran tor 
who do es not ap pe ar cer tain to en su re payment wit hin the pre scri bed 
pe riod of any debt li a ble to be in cur red, up to the ma xi mum amo unt of 
the gu a ran tee.

4. When the gu a ran tee is fur nis hed by a gu a ran tor at an of fi ce of 
gu a ran tee:

(a) a “Gu a ran tee Re fe ren ce Num ber” is al lo ca ted to the prin ci pal 
for the use of gu a ran tee and to iden tify each un der ta king of the gu a ran tor;

(b) an ac cess co de as so ci a ted with the “Gu a ran tee Re fe ren ce 
Num ber” is al lo ca ted and is com mu ni ca ted to the prin ci pal.

Article11

Gu a ran tee Wa i ver

1. Ex cept in ca ses to be de ci ded as ne ces sary, no gu a ran tee need 
be fur nis hed for:

(a) jo ur neys by air;
(b) the car ri a ge of go ods on the Rhi ne and the Rhi ne wa ter ways;
(c) mo ve ment by pi pe li ne;
(d) com mon tran sit ope ra ti ons car ried out in ac cor dan ce with Ar

tic le 44(1)(f)(i).
2. Each co un try may wa i ve the re qu i re ment to fur nish a gu a ran tee 

in re spect of the car ri a ge of go ods on wa ter ways si tu a ted in its ter ri tory 
ot her than tho se re fer red to in pa ra graph 1(b). It shall for ward de ta ils of 
the me a su res ta ken to that ef fect to the Com mis sion, which shall in form 
the ot her co un tri es.

CHAPTERV

Miscellaneousprovisions

Article12

Le gal sta tus of do cu ments and re cords

1. Do cu ments is sued in ac cor dan ce with the ru les, ir re spec ti ve of 
the tec hni cal for mat and me a su res in tro du ced or ac cep ted by the com
pe tent aut ho ri ti es of one co un try shall ha ve the sa me le gal ef fect in ot
her co un tri es as that at tac hed to the said do cu ments and me a su res by 
the aut ho ri ti es of each of the co un tri es con cer ned.

2. Fin dings ma de by the com pe tent aut ho ri ti es of one co un try 
when in spec ti ons are car ried out un der the com mon tran sit pro ce du re 
shall ha ve the sa me for ce in ot her co un tri es as fin dings by the com pe
tent aut ho ri ti es of each of tho se co un tri es.

Article13

List of cu stoms of fi ces com pe tent to deal with tran sit ope ra ti ons

Each co un try shall en ter in the com pu te ri sed system the list of cu
stoms of fi ces com pe tent to deal with com mon tran sit ope ra ti ons, in di
ca ting the ir re spec ti ve iden ti fi ca tion num bers and du ti es and sta ting the 

days and ho urs when they are open. Any chan ges shall al so be en te red 
in the com pu te ri sed system.

The Com mis sion shall use the com pu te ri sed system to com mu ni
ca te this in for ma tion to the ot her co un tri es.

Article14

Cen tral of fi ce

Each co un try, sho uld the oc ca sion ari se, shall no tify the Com
mis sion of any cen tral of fi ces that ha ve been esta blis hed, and of the re
spon si bi li ti es con fer red on tho se of fi ces re gar ding the ma na ge ment and 
mo ni to ring of the Com mon tran sit pro ce du re and in the re ce ipt and tran
smis sion of do cu ments in di ca ting the types of the do cu ments in vol ved.

The Com mis sion shall for ward this in for ma tion to the ot her co
un tri es.

Article15

Of fen ces and pe nal ti es

Co un tri es shall ta ke wha te ver steps are ne ces sary to deal with any 
of fen ce or ir re gu la rity and im po se ef fec ti ve, pro por ti o na te and dis su a
si ve pe nal ti es.

TI TLE II

OPE RA TION OF THE PRO CE DU RE

CHAPTERI

Individualguarantee

Article16

Form of the in di vi dual gu a ran tee

1. The in di vi dual gu a ran tee shall co ver the full amo unt of the debt 
li a ble to be in cur red, cal cu la ted on the ba sis of the hig hest ra tes, in clu
ding im port du ti es, that wo uld be ap pli ca ble in the co un try of de par tu
re if go ods of the sa me kind we re im por ted from a third co un try and 
cle a red for ho me use. For the pur po se of that cal cu la tion, Com mu nity 
go ods car ried in ac cor dan ce with the Con ven tion on a com mon tran sit 
pro ce du re shall be tre a ted as nonCom mu nity go ods.

Ho we ver, the ra tes to be ta ken in to con si de ra tion for the cal cu la
tion of the in di vi dual gu a ran tee shall not be less than a mi ni mum ra te, 
whe re such a ra te is gi ven in the fifth co lumn of An nex I.

2. In di vi dual gu a ran te es in the form of a cash de po sit shall be va
lid in all Con trac ting Par ti es. They shall be re paid when the pro ce du re 
has been dischar ged.

3. An in di vi dual gu a ran tee fur nis hed by a gu a ran tor may be in the 
form of in di vi dual gu a ran tee vo uc hers for an amo unt of EUR 7 000, 
is sued by the gu a ran tor to per sons who in tend to act as prin ci pal and 
shall be va lid in all Con trac ting Par ti es.

The gu a ran tor shall be li a ble for up to EUR 7 000 per vo uc her.
4. Whe re the in di vi dual gu a ran tee is fur nis hed by a gu a ran tor, the 

ac cess co de as so ci a ted with the “Gu a ran tee Re fe ren ce Num ber” shall 
not be mo di fied by the prin ci pal, ex cept wit hin the fra me work of the 
ap pli ca tion of An nex III, po int 3.

Article17

Fur nis hing of an in di vi dual gu a ran tee by a gu a ran tor

1. An in di vi dual gu a ran tee fur nis hed by a gu a ran tor shall con form 
to the spe ci men in An nex C1 to Ap pen dix III. The gu a ran tee in stru ment 
shall be re ta i ned at the of fi ce of gu a ran tee.

2. Whe re re qu i red by na ti o nal law, re gu la tion or ad mi ni stra ti ve 
pro vi sion, or by com mon prac ti ce, a co un try may al low the un der ta king 
re fer red to in pa ra graph 1 to ta ke a dif fe rent form pro vi ded it has the sa
me le gal ef fect as the un der ta king shown in the spe ci men.
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Article18

Fur nis hing of an in di vi dual gu a ran tee by me ans of vo uc hers

1. In the ca se re fer red to in Ar tic le 16(3), the in di vi dual gu a ran tee 
fur nis hed by a gu a ran tor shall con form to the spe ci men in An nex C2 to 
Ap pen dix III.

Ar tic le 17(2) shall be ap pli ca ble mu ta tis mu tan dis.
2. The gu a ran tor shall fur nish the of fi ce of gu a ran tee with any 

re qu i red de ta ils abo ut the in di vi dual gu a ran tee vo uc hers that he has is
sued in the man ner de ci ded by the com pe tent aut ho ri ti es. The last da te 
on which the vo uc her may be used can not be la ter than one year from 
the da te of is sue.

3. A “Gu a ran tee Re fe ren ce Num ber” is com mu ni ca ted by the gu
a ran tor to the prin ci pal for each in di vi dual gu a ran tee vo uc her which is 
al lo ca ted to him. The as so ci a ted ac cess co de can not be mo di fied by the 
prin ci pal.

4. For im ple men ting Ar tic le 22(1)(b), the prin ci pal may use the se 
in di vi dual gu a ran tee vo uc hers in pa per form, cor re spon ding to the spe
ci men in An nex C3, in clu ding the iden ti fi ca tion num ber.

5. The gu a ran tor may is sue in di vi dual gu a ran tee vo uc hers which 
are not va lid for a Com mon tran sit ope ra tion in vol ving go ods li sted in 
An nex I. In this ca se the gu a ran tor shall en dor se each in di vi dual vo uc
her in pa per form di a go nally with the fol lo wing phra se:

– Li mi ted va li dity  99200.
6. The prin ci pal shall lod ge to the of fi ce of de par tu re the num ber 

of in di vi dual gu a ran tee vo uc hers cor re spon ding to the mul ti ple of EUR 
7 000 re qu i red to co ver the to tal amo unt of debt which may be in cur
red. For the im ple men ta tion of Ar tic le 22(1)(b) the in di vi dual vo uc hers 
in pa per form shall be de li ve red and re ta i ned by the of fi ce of de par tu re 
which shall com mu ni ca te the iden ti fi ca tion num ber of each vo uc her to 
the of fi ce of gu a ran tee in di ca ted on the vo uc her.

Article19

Re vo ca tion and can cel la tion of the gu a ran tee

1. The of fi ce of gu a ran tee shall re vo ke its ac cep tan ce of the gu a
ran tor’s un der ta king if the con di ti ons laid down at the ti me of is sue are 
no lon ger ful fil led.

Equ ally, the gu a ran tor may can cel his un der ta king at any ti me.
2. The re vo ca tion or can cel la tion shall be co me ef fec ti ve on the 

six te enth day fol lo wing the da te on which the gu a ran tor or the of fi ce of 
gu a ran tee, as ap pro pri a te, is no ti fied.

From that da te no in di vi dual gu a ran tee vo uc hers al lo ca ted ear li er 
may be used for pla cing go ods un der the com mon tran sit pro ce du re.

3. The com pe tent aut ho ri ti es of the co un try re spon si ble for the re
le vant of fi ce of gu a ran tee shall re cord such re vo ca tion or can cel la tion 
in the com pu te ri sed system to get her with the da te when eit her be co mes 
ef fec ti ve.

CHAPTERII

Me ans of tran sport and dec la ra ti ons

Article20

Lo a ding

1. Each tran sit dec la ra tion shall in clu de only the go ods lo a ded or 
to be lo a ded on a sin gle me ans of tran sport for car ri a ge from one of fi ce 
of de par tu re to one of fi ce of de sti na tion.

For the pur po ses of this Ar tic le, the fol lo wing shall be re gar ded 
as con sti tu ting a sin gle me ans of tran sport, on con di tion that the go ods 
car ried are to be dis patched to get her:

(a) a road ve hic le ac com pa nied by its tra i ler(s) or se mitra i ler(s);
(b) a li ne of co u pled ra il way car ri a ges or wa gons;
(c) bo ats con sti tu ting a sin gle chain;
(d) con ta i ners lo a ded on a sin gle me ans of tran sport wit hin the 

me a ning of this Ar tic le.

2. A sin gle me ans of tran sport may be used for lo a ding go ods at 
mo re than one of fi ce of de par tu re and for un lo a ding at mo re than one 
of fi ce of de sti na tion.

Article21

Tran sit dec la ra ti ons by me ans of a da ta pro ces sing tec hni que

1. The par ti cu lars of the dec la ra tion re fer red to in An nex A1 to 
Ap pen dix III are esta blis hed in the form of da ta in co ded or any ot her 
form spe ci fied by tho se aut ho ri ti es for com pu ter pro ces sing and cor re
spond to the da ta re qu i red.

2. A tran sit dec la ra tion ma de by EDI shall be con si de red to ha ve been 
lod ged when the EDI mes sa ge is re ce i ved by the com pe tent aut ho ri ti es.

Ac cep tan ce of the tran sit dec la ra tion ma de by EDI is com mu ni ca
ted to the prin ci pal by me ans of a re spon se mes sa ge com pri sing at le ast 
the iden ti fi ca tion of the mes sa ge re ce i ved and/or the re gi stra tion num
ber of the tran sit dec la ra tion and the ac cep tan ce da te.

3. Tran sit dec la ra ti ons lod ged by the ex chan ge of EDI stan dard mes
sa ges shall comply with the struc tu re and par ti cu lars set out in Ap pen dix III.

4. The tran sit dec la ra tion shall be com ple ted in ac cor dan ce with 
Ap pen dix III, in one of the of fi cial lan gu a ges of the Con trac ting Par
ti es ac cep ted by the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re. 
Whe re ne ces sary, the com pe tent aut ho ri ti es of a co un try con cer ned in 
the com mon tran sit ope ra tion may re qu est a tran sla tion in to the of fi cial 
lan gu a ge, or one of the of fi cial lan gu a ges, of that co un try.

5. Whe re the com mon tran sit pro ce du re in the co un try of de par
tu re suc ce eds anot her cu stoms ap pro ved tre at ment or use, the of fi ce of 
de par tu re may re qu est pro duc tion of the se do cu ments.

6. The go ods shall be pre sen ted to get her with the tran sport do cu
ment. The of fi ce of de par tu re may wa i ve the re qu i re ment to pro du ce 
this do cu ment when the cu stoms for ma li ti es are com ple ted, on con di
tion the do cu ment is kept at its dis po sal.

Article22

Tran sit dec la ra ti ons in wri ting

1. Go ods may be pla ced un der the com mon tran sit pro ce du re by 
me ans of a tran sit dec la ra tion ma de in wri ting on a form cor re spon ding 
to the mo del in Ap pen dix 1 of An nex I to the SAD Con ven tion in the 
fol lo wing ca ses:

(a) whe re go ods are tran spor ted by tra vel lers who ha ve no di rect 
ac cess to the cu stoms’ com pu te ri sed system, ac cor ding to the met hods 
de scri bed in the Ar tic le 22(a);

(b) whe re the fall back pro ce du re is im ple men ted, un der the con di
ti ons and ac cor ding to the met hods de fi ned in An nex V;

(c) whe re a Con trac ting Party so de ci des.
2. For the ap pli ca tion of pa ra graph 1(a) and (c), the com pe tent 

aut ho ri ti es shall en su re that the tran sit da ta is ex chan ged bet we en the 
com pe tent aut ho ri ti es using the cu stoms com pu te ri sed system.

3. The use of a writ ten tran sit dec la ra tion un der pa ra graph 1, po int 
(b) when the prin ci pal’s com pu ter system and/or net work is/are una va i
la ble shall be su bject to the ap pro val of the com pe tent aut ho ri ti es.

4. The tran sit dec la ra tion may be sup ple men ted by one or mo re 
con ti nu a tion she ets cor re spon ding to the spe ci men set out in Ap pen dix 
3 of An nex I of the SAD Con ven tion. The forms shall be an in te gral 
part of the dec la ra tion.

5. Lo a ding lists drawn up in ac cor dan ce with the spe ci men in Ap
pen dix III may be used in stead of con ti nu a tion she ets as the de scrip ti ve 
part of a tran sit dec la ra tion, of which they shall be an in te gral part.

6. The forms re fer red to in pa ra graphs 1, 4 and 5 shall be com ple
ted in ac cor dan ce with Ap pen dix III.

7. Ar tic le 21, pa ra graphs 4 to 6 shall be ap pli ca ble mutatismu
tandis.

Article22a

Tran sit dec la ra tion for tra vel lers

For the ap pli ca tion of Ar tic le 22(1)(a), the tra vel ler draws up the 
tran sit dec la ra tion in ac cor dan ce with Ar tic le 5, 6 and An nex B6 of Ap
pen dix III.
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Article23

Mi xed con sig nments

In the ca se of con sig nments com pri sing both go ods which must 
be car ried un der the T1 pro ce du re and go ods which must be car ried 
un der the T2 pro ce du re, the tran sit dec la ra tion be a ring the “T” symbol 
shall be sup ple men ted by the at tri bu te “T1”, “T2” or “T2F” for each 
item of go ods.

Article24

Sig ning of the tran sit dec la ra tion and prin ci pal’s un der ta king

1. The tran sit dec la ra tion shall con tain an elec tro nic sig na tu re or 
ot her me ans of aut hen ti ca tion.

2. Lod ging of the tran sit dec la ra tion ma kes the prin ci pal re spon si
ble for the fol lo wing:

(a) the ac cu racy of the in for ma tion gi ven in the dec la ra tion;
(b) the aut hen ti city of the do cu ments pre sen ted;
(c) com pli an ce with all the obli ga ti ons re la ting to the pla cing of 

the go ods in qu e sti on un der the com mon tran sit pro ce du re.

CHAPTERIII

Procedureattheofficeofdeparture

Article25

Pre sen ta tion of tran sit dec la ra ti ons

The tran sit dec la ra tion shall be lod ged and go ods shall be pre sen
ted at the of fi ce of de par tu re du ring the days and ho urs ap po in ted by 
the com pe tent aut ho ri ti es.

The of fi ce of de par tu re may, at the re qu est and ex pen se of the 
prin ci pal, al low the go ods to be pre sen ted in any ot her pla ce.

Article26

Iti ne rary

1. Go ods en te red for the com mon tran sit pro ce du re shall be car
ried to the of fi ce of de sti na tion along an eco no mi cally ju sti fied ro u te.

2. Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 59, for go ods on the list of An nex 
I, or when the com pe tent aut ho ri ti es or the prin ci pal con si der it ne ces
sary, the of fi ce of de par tu re shall spe cify a pre scri bed iti ne rary and en
ter in box 44 of the tran sit dec la ra tion at le ast the co un tri es to be tran
si ted, ta king in to ac co unt any de ta ils com mu ni ca ted by the prin ci pal.

Article27

Ac cep tan ce and re gi stra tion of the tran sit dec la ra tion

1. The of fi ce of de par tu re shall ac cept and re gi ster the tran sit dec
la ra tion du ring the days and ho urs ap po in ted by the com pe tent aut ho ri
ti es pro vi ded that the fol lo wing con di ti ons are met:

(a) it con ta ins all the in for ma tion ne ces sary for the pur po ses of 
this Con ven tion;

(b) it is ac com pa nied by all the ne ces sary do cu ments; and
(c) the go ods to which it re fers are pre sen ted to cu stoms.
2. The com pe tent aut ho ri ti es may al low the do cu ments re fer red to 

in pa ra graph 1(b) not to be pre sen ted with the dec la ra tion. In that ca se 
the se do cu ments shall be kept ava i la ble to the com pe tent aut ho ri ti es.

3. Sa ve as ot her wi se ex pressly pro vi ded, the da te to be used for 
the pur po ses of all the pro vi si ons go ver ning the com mon tran sit pro ce
du re shall be the da te of ac cep tan ce of the dec la ra tion by the com pe tent 
aut ho ri ti es.

Article28

Amen ding the tran sit dec la ra tion

1. The prin ci pal shall, at his re qu est, be aut ho ri sed to amend one 
or mo re of the par ti cu lars of the tran sit dec la ra tion af ter it has been 

ac cep ted by the com pe tent aut ho ri ti es. The amend ment shall not ha ve 
the ef fect of ren de ring the dec la ra tion ap pli ca ble to go ods ot her than 
tho se it ori gi nally co ve red.

2. Ho we ver, no amend ment shall be per mit ted whe re aut ho ri sa
tion is re qu e sted af ter the com pe tent aut ho ri ti es ha ve:

(a) in for med the prin ci pal that they in tend to exa mi ne the go ods;
(b) esta blis hed that the par ti cu lars in qu e sti on are in cor rect;
(c) re le a sed the go ods.

Article29

Ti me li mit

1. The of fi ce of de par tu re shall set the ti me li mit wit hin which the 
go ods must be pre sen ted at the of fi ce of de sti na tion, ta king in to ac co unt 
the iti ne rary, any cur rent tran sport or ot her le gi sla tion, and, whe re ap
pro pri a te, the de ta ils com mu ni ca ted by the prin ci pal.

2. The ti me li mit pre scri bed by the of fi ce of de par tu re shall be 
bin ding on the com pe tent aut ho ri ti es of the co un tri es who se ter ri tory is 
en te red du ring a com mon tran sit ope ra tion and shall not be al te red by 
tho se aut ho ri ti es.

Article30

Ve rifying tran sit dec la ra ti ons and go ods

1. The com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re may ca
rry out the fol lo wing con trols on the ba sis of risk analysis or by ran dom 
se lec tion:

(a) a check co ve ring the ac cep ted dec la ra tion and the do cu ments 
ac com panying it;

(b) exa mi na ti on of the go ods and, if ne ces sary, re mo val of sam
ples for analysis or de ta i led exa mi na ti on.

2. The go ods shall be exa mi ned in the pla ces de sig na ted and du
ring the ho urs ap po in ted for that pur po se. Ho we ver, the com pe tent aut
ho ri ti es may, at the prin ci pal’s re qu est and at his ex pen se, ca rry out the 
exa mi na ti on of the go ods in ot her pla ces or at ot her ti mes.

Article31

Iden ti fi ca tion me a su res

1. The of fi ce of de par tu re shall ta ke the iden ti fi ca tion me a su res 
it con si ders ne ces sary by in tro du cing cor re spon ding da ta in the tran sit 
dec la ra tion.

2. Wit ho ut pre ju di ce to the pro vi si ons of Ar tic le 11(4) of the Con
ven tion, the re le a se of go ods to be pla ced un der the tran sit pro ce du re 
shall be re fu sed if they can not be se a led in ac cor dan ce with the re qu i re
ments of Ar tic le 11(2) or (3) of the Con ven tion.

3. Whe re the met hod of se a ling the spa ce con ta i ning the go ods is 
used, the com pe tent aut ho ri ti es shall check whet her the me ans of tran
sport has been ap pro ved for se a ling or, ot her wi se, whet her it is su i ta ble 
for se a ling.

4. Any road ve hic le, tra i ler, se mitra i ler or con ta i ner ap pro ved for 
the car ri a ge of go ods un der cu stoms seal in ac cor dan ce with an in ter
na ti o nal agre e ment to which the Euro pean Com mu nity or its Mem ber 
Sta tes and the EF TA co un tri es are par ti es shall be re gar ded as ap pro ved 
un der ot her re gu la ti ons wit hin the me a ning of Ar tic le 11(2)(a) of the 
Con ven tion.

5. Se als shall comply with the cha rac te ri stics set out in An nex II.
6. Se als shall not be bro ken wit ho ut the aut ho ri sa tion of the com

pe tent aut ho ri ti es.
7. A go ods de scrip tion shall be de e med to per mit iden ti fi ca tion of 

the go ods wit hin the me a ning of Ar tic le 11(4) of the Con ven tion whe re 
it is suf fi ci ently pre ci se to per mit easy iden ti fi ca tion of the qu an tity and 
na tu re of the go ods.

Article32

Re le a se of the go ods

1. The of fi ce of de par tu re shall re cord the re sults of the ve ri fi ca
tion by in tro du cing cor re spon ding da ta in the tran sit dec la ra tion.
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2. If the re sults of the ve ri fi ca tion of the dec la ra tion al low it, the 
of fi ce of de par tu re shall aut ho ri se re le a se of the go ods and re cord the 
da te in the com pu te ri sed system.

3. On re le a se of the go ods, the of fi ce of de par tu re shall tran smit 
de ta ils of the com mon tran sit ope ra tion to the dec la red of fi ce of de
sti na tion using the “An ti ci pa ted Ar ri val Re cord” mes sa ge and to each 
dec la red of fi ce of tran sit using the “An ti ci pa ted Tran sit Re cord” mes
sa ge. The se mes sa ges shall be ba sed on da ta de ri ved from the tran sit 
dec la ra tion, amen ded whe re ap pro pri a te.

Article33

Tran sit ac com panying do cu ment

1. The tran sit ac com panying do cu ment cor re sponds to the spe ci
men and par ti cu lars in Ap pen dix III. It shall ac com pany the go ods pla ced 
un der the com mon tran sit pro ce du re. Fol lo wing the re le a se of the go ods, 
it shall be ma de ava i la ble to the ope ra tor in one of the fol lo wing ways:

(a) by be ing gi ven to the prin ci pal by the of fi ce of de par tu re, or, 
whe re aut ho ri sed by the com pe tent aut ho ri ti es, by be ing prin ted out 
from the prin ci pal’s com pu ter system;

(b) by be ing prin ted out from the aut ho ri sed con sig nor’s com pu ter 
system af ter re ce ipt of the mes sa ge from the of fi ce of de par tu re al lo
wing the re le a se of go ods.

2. Whe re ap pro pri a te, the tran sit ac com panying do cu ment shall 
be sup ple men ted by a list of items which shall form an in te gral part the
re of and con form to the spe ci men in Ap pen dix III.

CHAPTERIV

Procedureduringtransport

Article34

Pre sen ta tion of the tran sit ac com panying do cu ment

The tran sit ac com panying do cu ment and the ot her do cu ments ac
com panying the go ods shall be pre sen ted whe ne ver the com pe tent aut
ho ri ti es so re qu i re.

Article35

Of fi ce of tran sit

1. The con sig nment and the tran sit ac com panying do cu ment shall 
be pre sen ted at each of fi ce of tran sit.

2. The of fi ce of tran sit shall re cord the pas sa ge aga inst the “An ti
ci pa ted Tran sit Re cord” mes sa ge re ce i ved from the of fi ce of de par tu re. 
The pas sa ge shall be no ti fied to the of fi ce of de par tu re using the “No ti
fi ca tion Cros sing Fron ti er” mes sa ge.

3. The of fi ces of tran sit shall in spect the go ods if they con si der 
it ne ces sary to do so. Any in spec tion of the go ods shall be car ried out 
using the “An ti ci pa ted Tran sit Re cord” mes sa ge as a ba sis for such in
spec tion in par ti cu lar.

4. Whe re go ods are car ried via an of fi ce of tran sit ot her than that 
dec la red and men ti o ned in a tran sit ac com panying do cu ment, the of fi ce 
of tran sit used shall re qu est the “An ti ci pa ted Tran sit Re cord” mes sa ge 
from the of fi ce of de par tu re and no tify the pas sa ge to the of fi ce of de
par tu re using the “No ti fi ca tion Cros sing Fron ti er” mes sa ge.

Whe re ne ces sary it will be in for med by the of fi ce of de par tu re 
that the gu a ran tee for co un try the con cer ned is in va lid.

5. Pa ra graphs 1 to 4 shall not apply to the car ri a ge of go ods by rail.

Article36

In ci dents du ring tran sport

1. In the ca ses set out be low, the car ri er shall be re qu i red to ma ke 
the ne ces sary en tri es in the tran sit ac com panying do cu ment and pre sent 
them with the con sig nment to the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try 
in who se ter ri tory the me ans of tran sport is lo ca ted:

(a) if the pre scri bed iti ne rary is chan ged and Ar tic le 26(2) ap pli es;
(b) if se als are bro ken in the co ur se of a tran sport ope ra tion for 

re a sons beyond the car ri er’s con trol;
(c) if go ods are tran sfer red to anot her me ans of tran sport; any 

such tran sfer must be ma de un der the su per vi sion of the com pe tent aut
ho ri ti es which may, ho we ver, aut ho ri se tran sfers to be ma de wit ho ut 
the ir su per vi sion;

(d) in the event of im mi nent dan ger ne ces si ta ting im me di a te par
tial or to tal un lo a ding of the me ans of tran sport;

(e) in the event of any in ci dent or ac ci dent ca pa ble of af fec ting 
the abi lity of the prin ci pal or the car ri er to comply with his obli ga ti ons.

2. Whe re the com pe tent aut ho ri ti es con si der that the com mon 
tran sit ope ra tion con cer ned may con ti nue in the nor mal way they shall, 
on ce they ha ve ta ken any steps that may be ne ces sary, en dor se the tran
sit ac com panying do cu ment. The re le vant in for ma tion con cer ning the 
tran sfer or any ot her in ci dent shall be re cor ded in the com pu te ri sed 
system by the com pe tent aut ho ri ti es as the ca se may be at the of fi ce of 
tran sit or of fi ce of de sti na tion.

CHAPTERV

Procedureattheofficeofdestination

Article37

Pre sen ta tion at the of fi ce of de sti na tion

1. The go ods and the re qu i red do cu ments shall be pre sen ted at the 
of fi ce of de sti na tion du ring the days and ho urs ap po in ted for ope ning. 
Ho we ver, the said of fi ce may, at the re qu est and ex pen se of the party 
con cer ned, al low the do cu ments and the go ods to be pre sen ted out si de 
the ap po in ted days and ho urs. Si mi larly, at the re qu est and ex pen se of 
the party con cer ned, the of fi ce of de sti na tion may al so al low the go ods 
and the re qu i red do cu ments to be pre sen ted in any ot her pla ce.

2. Whe re the go ods are pre sen ted at the of fi ce of de sti na tion af ter 
ex piry of the ti me li mit pre scri bed by the of fi ce of de par tu re and whe re 
this fa i lu re to comply with the ti me li mit is due to cir cum stan ces which 
are ex pla i ned to the sa tis fac tion of the of fi ce of de sti na tion and are not 
at tri bu ta ble to the car ri er or the prin ci pal, the lat ter shall be de e med to 
ha ve com plied with the ti me li mit pre scri bed.

3. The of fi ce of de sti na tion shall ke ep the tran sit ac com panying 
do cu ment and, the in spec tion of the go ods shall, in par ti cu lar, on the 
ba sis of the “An ti ci pa ted Ar ri val Re cord’” mes sa ge re ce i ved from the 
of fi ce of de par tu re.

4. At the re qu est of the prin ci pal, and to pro vi de evi den ce of the 
pro ce du re ha ving en ded in ac cor dan ce with Ar tic le 42(1), the of fi ce of 
de sti na tion shall en dor se a copy of the tran sit ac com panying do cu ment 
with the fol lo wing phra se:

– Al ter na ti ve pro of  99202
5. A tran sit ope ra tion may end at an of fi ce ot her than the one en

te red in the tran sit dec la ra tion. That of fi ce shall then be co me the of fi ce 
of de sti na tion.

Whe re the new of fi ce of de sti na tion co mes un der the ju ris dic tion 
of a Con trac ting Party ot her than the one ha ving ju ris dic tion over the 
of fi ce ori gi nally de sig na ted, the new of fi ce of de sti na tion shall re qu est 
an “An ti ci pa ted Ar ri val Re cord” mes sa ge from the of fi ce of de par tu re.

Article38

Re ce ipt

1. The of fi ce of de sti na tion shall en dor se a re ce ipt at the re qu est 
of the per son pre sen ting the go ods and the re qu i red do cu ments.

2. The re ce ipt shall con form to the par ti cu lars in Ap pen dix III.
3. The re ce ipt shall be com ple ted in advan ce by the per son con

cer ned. It may con tain ot her par ti cu lars re la ting to the con sig nment, ex
cept in the spa ce re ser ved for the of fi ce of de sti na tion. The re ce ipt shall 
not be used as pro of of the pro ce du re ha ving en ded wit hin the me a ning 
of Ar tic le 42(1).
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Article39

Re turn of in for ma tion

1. The of fi ce of de sti na tion shall no tify the of fi ce of de par tu re of 
the ar ri val of the go ods on the day they are pre sen ted at the of fi ce of 
de sti na tion using the “Ar ri val Advi ce” mes sa ge.

2. Whe re the tran sit ope ra tion ends in an of fi ce ot her than that 
dec la red ini ti ally in the tran sit dec la ra tion, the new of fi ce of de sti na
tion shall no tify the ar ri val to the of fi ce of de par tu re using the “Ar ri val 
Advi ce” mes sa ge.

The of fi ce of de par tu re shall no tify the ar ri val to the ori gi nally 
dec la red of fi ce of de sti na tion using the “For war ded Ar ri val Advi ce” 
mes sa ge.

3. The “ar ri val advi ce” mes sa ge qu o ted in pa ra graphs (1) and (2) 
may not be used as pro of of the pro ce du re ha ving en ded for the pur po
ses of Ar tic le 40(2).

4. Ex cept whe re ju sti fied, the of fi ce of de sti na tion shall for ward 
the “Con trol Re sults” mes sa ge to the of fi ce of de par tu re at the la test on 
the third day fol lo wing the day the go ods are pre sen ted at the of fi ce of 
de sti na tion. Ho we ver, whe re Ar tic le 65 ap pli es the of fi ce of de sti na tion 
shall for ward the “Con trol re sults” mes sa ge to the of fi ce of de par tu re 
at the la test on the sixth day fol lo wing the day the go ods ha ve been 
de li ve red.

CHAPTERVI

Checkingtheendoftheprocedure

Article40

End and dischar ge

1. The com mon tran sit pro ce du re shall end and the obli ga ti ons of 
the prin ci pal shall be met when the go ods pla ced un der the pro ce du
re, the ne ces sary do cu ments and the re qu i red da ta are pro du ced at the 
of fi ce of de sti na tion, in ac cor dan ce with the pro vi si ons go ver ning the 
pro ce du re.

2. The com pe tent aut ho ri ti es shall dischar ge the com mon tran sit 
pro ce du re when they are in a po si tion to esta blish, on the ba sis of a 
com pa ri son of the da ta ava i la ble to the of fi ce of de par tu re and tho se 
ava i la ble to the of fi ce of de sti na tion, that the pro ce du re has en ded cor
rectly.

Article41

En qu iry pro ce du re

1. When the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re ha
ve not re ce i ved the “Ar ri val Advi ce” mes sa ge by the ti me li mit wit
hin which the go ods must be pre sen ted at the of fi ce of de sti na tion or 
ha ve not re ce i ved the “Con trol Re sults” mes sa ge wit hin six days af ter 
the “Ar ri val Advi ce” mes sa ge has been re ce i ved, tho se aut ho ri ti es shall 
con si der the en qu iry pro ce du re in or der to ob tain the in for ma tion ne e
ded to dischar ge the pro ce du re or, whe re this is not pos si ble:

– to esta blish whet her a cu stoms debt has been in cur red;
– to iden tify the deb tor; and
– to de ter mi ne the com pe tent aut ho ri ti es re spon si ble for en try in 

the ac co unts.
2. The en qu iry pro ce du re is star ted at the la test se ven days af ter 

the ex piry of one of the ti me li mits re fer red in pa ra graph 1, ex cept in 
ex cep ti o nal ca ses, de fi ned by the Con trac ting par ti es in agre e ment with 
each ot her. If the com pe tent aut ho ri ti es re ce i ve in for ma tion ear li er that 
the tran sit pro ce du re has not en ded, or su spect that to be the ca se, the 
en qu iry pro ce du re shall be ini ti a ted for thwith.

3. If the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re ha ve 
only re ce i ved the “Ar ri val Advi ce” mes sa ge, they shall ini ti a te the en
qu iry pro ce du re by re qu e sting the of fi ce of de sti na tion, which has sent 
the “Ar ri val Advi ce” mes sa ge, for the “Con trol Re sults” mes sa ge.

4. If the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re ha ve not 
re ce i ved the “Ar ri val Advi ce” mes sa ge they shall ini ti a te the en qu iry 

pro ce du re by re qu e sting the in for ma tion ne e ded to dischar ge the pro ce
du re from the prin ci pal or, whe re suf fi ci ent par ti cu lars are ava i la ble for 
the en qu iry at de sti na tion, from the of fi ce of de sti na tion.

The prin ci pal shall be re qu e sted to pro vi de the in for ma tion ne e
ded to dischar ge the pro ce du re at the la test twentyeight days af ter the 
start of the en qu iry pro ce du re with the of fi ce of de sti na tion when the 
tran sit ope ra tion can not be dischar ged.

5. The of fi ce of de sti na tion and the prin ci pal shall reply to the re
qu est, re fer red to in pa ra graph 4, wit hin twentyeight days. If the prin
ci pal pro vi des suf fi ci ent in for ma tion wit hin this pe riod, the com pe tent 
aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re shall ta ke in to ac co unt such in
for ma tion or shall dischar ge the pro ce du re if the in for ma tion pro vi ded 
so per mits.

6. If the in for ma tion re ce i ved from the prin ci pal is not suf fi ci ent 
to dischar ge the pro ce du re, but is suf fi ci ent to con ti nue the en qu iry pro
ce du re ac cor ding the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re, 
it shall im me di a tely ini ti a te a re qu est to the cu stoms of fi ce in vol ved.

7. Whe re an en qu iry esta blis hes that the tran sit pro ce du re en ded 
cor rectly, the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re shall 
dischar ge the pro ce du re and shall im me di a tely in form the prin ci pal 
and, whe re ap pro pri a te, any com pe tent aut ho ri ti es that may ha ve ini ti a
ted a re co very pro ce du re in ac cor dan ce with Ar tic le 117.

Article41a
1. When the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re, he

rein af ter re fer red to as the re qu e sting aut ho ri ti es, du ring the en qu iry 
pro ce du re and be fo re the ti me li mit re fer red to in Ar tic le 116(1)(c) ex
pi res, ob tain evi den ce by wha te ver me ans re gar ding the pla ce whe re 
the events from which the cu stoms debt ari ses oc cur, and this pla ce is in 
anot her Con trac ting Party, the com pe tent aut ho ri ti es shall im me di a tely 
send all the in for ma tion ava i la ble to the aut ho ri ti es re spon si ble for that 
pla ce, he rein af ter re fer red to as the aut ho ri ti es ad dres sed.

2. The aut ho ri ti es ad dres sed shall ac know led ge re ce ipt of the 
com mu ni ca tion and in di ca te whet her they are re spon si ble for the re
co very. If no re spon se is re ce i ved wit hin twentyeight days, the re qu e
sting aut ho ri ti es shall im me di a tely pro ceed with the en qu iry pro ce du re.

Article42

Al ter na ti ve pro of of the end of the pro ce du re

1. The pro of that the pro ce du re has en ded wit hin the ti me li mit 
pre scri bed in the dec la ra tion may be fur nis hed by the prin ci pal to the 
sa tis fac tion of the com pe tent aut ho ri ti es in the form of a do cu ment cer
ti fied by the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de sti na tion iden
tifying the go ods and esta blis hing that they ha ve been pre sen ted at the 
of fi ce of de sti na tion or, whe re Ar tic le 64 ap pli es, to an aut ho ri sed con
sig nee.

2. The Com mon tran sit pro ce du re shall al so be con si de red as ha
ving en ded whe re the prin ci pal pre sents, to the sa tis fac tion of the com
pe tent aut ho ri ti es, one of the fol lo wing do cu ments iden tifying the go ods:

(а) a cu stoms do cu ment is sued in a third co un try en te ring the go
ods for a cu stomsap pro ved tre at ment or use;

(b) a do cu ment is sued in a third co un try, stam ped by the cu stoms 
aut ho ri ti es of this co un try and cer tifying that go ods are con si de red to 
be in free cir cu la tion in the third co un try con cer ned.

3. The do cu ments men ti o ned in pa ra graph 2 can be re pla ced by 
the ir co pi es or pho to co pi es cer ti fied as be ing true co pi es by the body 
which cer ti fied the ori gi nal do cu ments, by the aut ho ri ti es of the third 
co un tri es con cer ned or by the aut ho ri ti es of one of the co un tri es.

Article43

Post-cle a ran ce ve ri fi ca tion

1. The com pe tent aut ho ri ti es may ca rry out postcle a ran ce ve ri
fi ca tion of the in for ma tion sup plied and any do cu ments, forms, aut ho
ri sa ti ons or da ta re la ting to the com mon tran sit pro ce du re in or der to 
check the en tri es and stamps are aut hen tic. Such checks shall be ma de 
whe re do ubts ari se or fraud is su spec ted. They may al so be ma de on the 
ba sis of risk analysis or by ran dom se lec tion.
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2. Any com pe tent aut ho ri ti es re ce i ving a re qu est to ma ke a post
cle a ran ce check shall re spond wit ho ut de lay.

3. When the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re re
qu est postcle a ran ce ve ri fi ca tion of the tran sit ac com panying do cu ments 
and the in for ma tion con ta i ned in the “Con trol Re sults” mes sa ge be ca u se 
do ubt ha ve ari sen or fraud is su spec ted, the con di ti ons of Ar tic le 40(2) 
shall be de e med not to ha ve been ful fil led un til it is con fir med that the 
da ta in re spect of which the re qu est was ma de are aut hen tic or ac cu ra te.

4. The se pro vi si ons shall apply mutatismutandisto Ar tic le 22.

TI TLE III

SIM PLI FI CA TI ONS

CHAPTERI

Generalprovisionsconcerningsimplifications

Article44

Sco pe

1. Fol lo wing an ap pli ca tion by the prin ci pal or the con sig nee, as 
ap pro pri a te, the com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se the fol lo wing sim
pli fi ca ti ons:

(a) use of a com pre hen si ve gu a ran tee or gu a ran tee wa i ver;
(b) use of se als of a spe cial type;
(c) exemp ti on from the re qu i re ment to use a pre scri bed iti ne rary;
(d) aut ho ri sed con sig nor sta tus;
(e) aut ho ri sed con sig nee sta tus;
(f) pro ce du res spe ci fic to cer tain mo des of tran sport:
(i) go ods car ried by rail or lar ge con ta i ner;
(ii) go ods car ried by air;
(iii) go ods mo ved by pi pe li ne;
(g) use of ot her sim pli fied pro ce du res ba sed on Ar tic le 6 of the 

Con ven tion.
2. Ex cept whe re ot her wi se pro vi ded in this Ap pen dix or the aut

ho ri sa tion, whe re aut ho ri sa tion to use the sim pli fi ca ti ons re fer red to in 
pa ra graph 1 po ints (a) and (f) is gran ted, the sim pli fi ca ti ons shall apply 
in all the co un tri es. Whe re aut ho ri sa tion to use the sim pli fi ca ti ons re
fer red to in po ints (b), (c) and (d) is gran ted, the sim pli fi ca ti ons shall 
apply only to com mon tran sit ope ra ti ons be gin ning in the co un try whe
re the aut ho ri sa tion was gran ted. Whe re aut ho ri sa tion to use the sim pli
fi ca tion re fer red to in po int (e) is gran ted, the sim pli fi ca tion shall apply 
so lely in the co un try whe re the aut ho ri sa tion was gran ted.

Article45

Ge ne ral con di ti ons for aut ho ri sa tion

1. The aut ho ri sa ti ons re fer red to in Ar tic le 44(1) shall be gran ted 
only to per sons who:

(a) are esta blis hed in a Con trac ting Party, with the pro vi so that 
aut ho ri sa tion to use a com pre hen si ve gu a ran tee may be gran ted only 
to per sons esta blis hed in the co un try whe re the gu a ran tee is to be fur
nis hed;

(b) re gu larly use the com mon tran sit ar ran ge ments, or who se 
com pe tent aut ho ri ti es know that they can me et the obli ga ti ons un der 
the ar ran ge ments or, in con nec tion with the sim pli fi ca tion re fer red to in 
Ar tic le 44(1)(e), re gu larly re ce i ve go ods that ha ve been en te red for the 
com mon tran sit pro ce du re; and

(c) ha ve not com mit ted any se ri o us or re pe a ted of fen ces aga inst 
cu stoms or tax le gi sla tion.

2. To en su re pro per ma na ge ment of sim pli fi ca ti ons, aut ho ri sa ti
ons shall be gran ted only whe re:

(a) the com pe tent aut ho ri ti es are able to su per vi se the pro ce du re 
and ca rry out con trols wit ho ut an ad mi ni stra ti ve ef fort dis pro por ti o na te 
to the re qu i re ments of the per son con cer ned; and

(b) the per son con cer ned ke eps re cords which ena ble the com pe
tent aut ho ri ti es to ca rry out ef fec ti ve con trols.

Article46

Con tents of the ap pli ca tion

1. An ap pli ca tion for aut ho ri sa tion to use sim pli fi ca ti ons, he re i
naf ter re fer red to as “the ap pli ca tion” shall be da ted and sig ned. Un der 
the con di ti ons and in the man ner which they shall de ter mi ne the com
pe tent aut ho ri ti es shall pro vi de that the aut ho ri sa tion shall be ma de in 
wri ting or lod ged using an elec tro nic da tapro ces sing tec hni que.

2. Ap pli ca ti ons must in clu de all the facts which will al low the 
com pe tent aut ho ri ti es to check that the con di ti ons su bject to which use 
of such sim pli fi ca ti ons may be gran ted ha ve been met.

Article47

Re spon si bi lity of the ap pli cant

Per sons applying for sim pli fi ca ti ons shall be re spon si ble, un der 
the pro vi si ons in for ce in the Con trac ting Par ti es, and wit ho ut pre ju di ce 
to the pos si ble ap pli ca tion of pe nal pro vi si ons, for the fol lo wing:

(a) the ac cu racy of the in for ma tion gi ven;
(b) the aut hen ti city of the ac com panying do cu ments.

Article48

Com pe tent aut ho ri ti es

1. Ap pli ca ti ons shall be lod ged with the com pe tent aut ho ri ti es of 
the co un try in which the ap pli cant is esta blis hed.

2. Aut ho ri sa ti ons shall be is sued and ap pli ca ti ons re jec ted in ac
cor dan ce with the cur rent pro vi si ons of the Con trac ting Par ti es.

3. De ci si ons re jec ting ap pli ca ti ons shall be com mu ni ca ted to the 
ap pli cant and shall sta te the re a sons for re jec tion in ac cor dan ce with the 
ti me li mits and pro vi si ons in for ce in the re le vant co un try.

Article49

Con tent of the aut ho ri sa tion

1. The da ted and sig ned ori gi nal of the aut ho ri sa tion and one or 
mo re cer ti fied co pi es the re of shall be gi ven to the hol der.

2. The aut ho ri sa tion shall spe cify the con di ti ons for use of the 
sim pli fi ca ti ons and lay down the ope ra ting and con trol met hods. It shall 
be va lid from the da te of is sue.

3. Per sons aut ho ri sed for sim pli fi ca ti ons shall be re spon si ble for 
the com pli an ce with all obli ga ti ons re la ting to the pla cing of the go ods 
in qu e sti on un der the com mon tran sit pro ce du re.

4. In the ca se of the sim pli fi ca ti ons re fer red to in Ar tic le 44(1)(b), 
(c) and (f), aut ho ri sa ti ons shall be pre sen ted whe ne ver the of fi ce of de
par tu re so re qu i res.

Article50

Re vo ca tion and amend ment

1. The hol der of an aut ho ri sa tion shall in form the com pe tent aut
ho ri ti es of any fac tor ari sing af ter the aut ho ri sa tion was gran ted which 
may in flu en ce its con ti nu a tion or con tent.

2. The com pe tent aut ho ri ti es shall re vo ke or amend an aut ho ri sa
tion whe re:

(a) one or mo re of the con di ti ons laid down for its is sue we re not 
or are no lon ger ful fil led; or

(b) a fac tor ari sing af ter the aut ho ri sa tion was gran ted may in flu
en ce its con ti nu a tion or con tent.

3. The com pe tent aut ho ri ti es may re vo ke or amend an aut ho ri sa
tion whe re the hol der fa ils to ful fil an obli ga tion im po sed on him un der 
the aut ho ri sa tion.

4. Re a sons shall be gi ven for any de ci sion amen ding or re vo king 
an aut ho ri sa tion. The de ci sion shall be com mu ni ca ted to the hol der of 
the aut ho ri sa tion.

5. The re vo ca tion or amend ment of an aut ho ri sa tion shall ta ke ef
fect from the da te of no ti fi ca tion. Ho we ver, in ex cep ti o nal ca ses whe re 
the le gi ti ma te in te rests of the hol der of the aut ho ri sa tion so re qu i re, the 
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com pe tent aut ho ri ti es may de fer the da te when re vo ca tion or amend
ment ta kes ef fect. The da te when the de ci sion ta kes ef fect shall be in di
ca ted in the de ci sion.

Article51

Ke e ping of re cords by the com pe tent aut ho ri ti es

1. The com pe tent aut ho ri ti es shall ke ep ap pli ca ti ons and at tac
hed sup por ting do cu ments, to get her with a copy of any aut ho ri sa tion 
is sued.

2. Whe re an ap pli ca tion is re jec ted or an aut ho ri sa tion is re vo ked, 
the ap pli ca tion and the de ci sion re jec ting or re vo king the ap pli ca tion, 
as the ca se may be, and all at tac hed sup por ting do cu ments shall be kept 
for at le ast three years from the end of the ca len dar year in which the 
ap pli ca tion was re jec ted or the aut ho ri sa tion was re vo ked.

CHAPTERII

Comprehensiveguaranteeandguaranteewaiver

Article52

Re fe ren ce amo unt

1. The prin ci pal may use a com pre hen si ve gu a ran tee, or gu a ran tee 
wa i ver, up to a re fe ren ce amo unt.

2. The re fe ren ce amo unt shall be the sa me as the amo unt of the 
debt which may be in cur red in re spect of go ods the prin ci pal pla ces un
der the com mon tran sit pro ce du re du ring a pe riod of at le ast one we ek.

The gu a ran tee of fi ce shall esta blish the amo unt in col la bo ra tion 
with the party con cer ned in the light of:

(a) the in for ma tion on go ods he has car ried in the past and an esti
ma te of the vo lu me of in ten ded com mon tran sit ope ra ti ons as shown, 
in ter alia, by his com mer cial do cu men ta tion and ac co unts; and

(b) the hig hest ra tes of duty and char ges, in clu ding im port du ti
es, that wo uld be ap pli ca ble in the co un try of the of fi ce of gu a ran tee if 
go ods of the sa me kind we re im por ted from a third co un try and cle a red 
for ho me use. For the pur po se of that cal cu la tion, Com mu nity go ods 
car ried in ac cor dan ce with the Con ven tion on a com mon tran sit pro ce
du re shall be tre a ted as nonCom mu nity go ods.

A pre ci se cal cu la tion of du ti es and ot her char ges in re spect of 
which the prin ci pal gi ves an un der ta king for each tran sit ope ra tion is 
ma de if the ne ces sary da ta is ava i la ble. Ot her wi se, whe re go ods ot her 
than tho se re fer red to in the list of An nex I are in vol ved, the amo unt is 
pre su med to be EUR 7000 un less ot her in for ma tion known to the com
pe tent aut ho ri ti es re sults in ot her amo unts.

3. The gu a ran tee of fi ce shall re vi ew the re fe ren ce amo unt in par
ti cu lar ac cor ding to a re qu est of the prin ci pal and shall adjust it if ne
ces sary.

4. Each prin ci pal shall en su re that the amo unt at sta ke do es not 
ex ce ed the re fe ren ce amo unt, ta king in to ac co unt any ope ra ti ons for 
which the pro ce du re has not yet en ded.

The re fe ren ce amo unts shall be han dled and may be mo ni to red by 
me ans of the com pu te ri sed system of the cu stoms aut ho ri ti es for each 
tran sit ope ra tion.

Article53

Amo unt of the com pre hen si ve gu a ran tee and the gu a ran tee wa i ver

1. The amo unt to be co ve red by the com pre hen si ve gu a ran tee 
shall be the sa me as the re fe ren ce amo unt re fer red to in Ar tic le 52.

2. Per sons who pro vi de the com pe tent aut ho ri ti es with evi den ce 
that the ir fi nan ces are so und and that they me et the stan dards of re li a bi
lity de scri bed in pa ra graphs 3 and 4 may be aut ho ri sed to use a com pre
hen si ve gu a ran tee for a re du ced amo unt or to ha ve a gu a ran tee wa i ver.

3. The amo unt to be co ve red by the com pre hen si ve gu a ran tee 
may be re du ced:

(a) to 50% of the re fe ren ce amo unt whe re the prin ci pal de mon stra
tes that he has suf fi ci ent ex pe ri en ce of the com mon tran sit pro ce du re;

(b) to 30%> of the re fe ren ce amo unt whe re the prin ci pal de mon
stra tes that he has suf fi ci ent ex pe ri en ce of the com mon tran sit pro ce du
re and that he co o pe ra tes very clo sely with the com pe tent aut ho ri ti es.

4. A gu a ran tee wa i ver may be gran ted whe re the prin ci pal de mon
stra tes that he has suf fi ci ent ex pe ri en ce of the com mon tran sit pro ce du
re, co o pe ra tes very clo sely with the com pe tent aut ho ri ti es, is in com
mand of tran sport ope ra ti ons and has suf fi ci ent fi nan cial re so ur ces to 
me et his obli ga ti ons.

5. For the pur po se of pa ra graphs 3 and 4 all co un tri es shall ta ke 
in to ac co unt the pro vi si ons of An nex III.

Article53a

Met hods of use of com pre hen si ve gu a ran tee and gu a ran tee wa i ver

For the com pre hen si ve gu a ran tee and the gu a ran tee wa i ver:
(a) a “Gu a ran tee Re fe ren ce Num ber” lin ked with one re fe ren ce 

amo unt is al lo ca ted to the prin ci pal for the use of the gu a ran tee;
(b) an ac cess co de as so ci a ted with the “Gu a ran tee Re fe ren ce 

Num ber” is al lo ca ted and is com mu ni ca ted to the prin ci pal by the of fi
ce of gu a ran tee.

The prin ci pal can as sign one or mo re ac cess co des to this gu a ran
tee to be used by him self or his re pre sen ta ti ves.

Article54

Spe cial pro vi si ons for go ods in vol ving in cre a sed risk

1. To be aut ho ri sed to fur nish a com pre hen si ve gu a ran tee in re
spect of the types of go ods, re fer red to in the list of An nex I, a prin ci pal 
must de mon stra te not only that he me ets the con di ti ons of Ar tic le 45 
but al so that his fi nan ces are so und, that he has suf fi ci ent ex pe ri en ce of 
the com mon tran sit pro ce du re and eit her that he co o pe ra tes very clo
sely with the com pe tent aut ho ri ti es or that he is in com mand of tran
sport ope ra ti ons.

2. Whe re such go ods are con cer ned, the amo unt to be co ve red by 
the com pre hen si ve gu a ran tee may be re du ced:

(a) to 50% of the re fe ren ce amo unt whe re the prin ci pal de mon
stra tes that he co o pe ra tes very clo sely with the com pe tent aut ho ri ti es 
and is in com mand of tran sport ope ra ti ons;

(b) to 30% of the re fe ren ce amo unt whe re the prin ci pal de mon
stra tes that he co o pe ra tes very clo sely with the com pe tent aut ho ri ti es, is 
in com mand of tran sport ope ra ti ons and that he has suf fi ci ent fi nan cial 
re so ur ces to me et his obli ga ti ons.

3. For the pur po se of pa ra graph 2 all co un tri es shall ta ke in to ac
co unt the pro vi si ons of An nex III.

4. The abo ve pa ra graphs al so apply whe re an ap pli ca tion ex pli
citly con cerns the use of the com pre hen si ve gu a ran tee for both the 
types of go ods re fer red to in the list of An nex I and tho se not li sted in 
that An nex un der the sa me com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca te.

5. Gu a ran tee wa i vers may not be gran ted in re spect of com mon 
tran sit ope ra ti ons in vol ving go ods re fer red to in the list of An nex I.

6. Be a ring in mind the prin ci ples go ver ning aut ho ri sa tion to use 
the com pre hen si ve gu a ran tee and re duc tion of the amo unt of a gu a ran
tee, use of a com pre hen si ve gu a ran tee for a re du ced amo unt may be 
pro hi bi ted tem po ra rily in spe cial cir cum stan ces.

7. Be a ring in mind the prin ci ples go ver ning re duc tion of the amo
unt of a gu a ran tee, use of a com pre hen si ve gu a ran tee may be pro hi bi ted 
tem po ra rily for types of go ods in re spect of which lar gesca le fraud in
vol ving the use of this gu a ran tee has been pro ved.

8. The ru les for im ple men ting pa ra graphs 6 and 7 are set out in 
An nex IV.

Article55

Gu a ran tee do cu ment

1. The com pre hen si ve gu a ran tee shall be fur nis hed by a gu a ran tor.
2. The gu a ran tee do cu ment shall con form to the spe ci men in An

nex C4 to Ap pen dix III. The gu a ran tee in stru ment shall be re ta i ned at 
the of fi ce of gu a ran tee.

3. Ar tic le 17(2) shall apply mutatismutandis.
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Article56

Com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca tes and gu a ran tee wa i ver  
cer ti fi ca tes

1. On the ba sis of the aut ho ri sa tion, the com pe tent aut ho ri ti es 
shall is sue the prin ci pal with one or mo re com pre hen si ve gu a ran tee 
cer ti fi ca tes or gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca tes, he re i naf ter re fer red to as 
cer ti fi ca tes, drawn up in ac cor dan ce with Ap pen dix III to ena ble prin
ci pals to pro vi de pro of of a com pre hen si ve gu a ran tee or gu a ran tee wa i
ver wit hin the fra me work of the Ar tic le 22(1)(b).

2. The pe riod of va li dity of a cer ti fi ca te shall not ex ce ed two 
years. Ho we ver, that pe riod may be ex ten ded by the of fi ce of gu a ran tee 
for one furt her pe riod not ex ce e ding two years.

Article57

Re vo ca tion and can cel la tion

1. Ar tic le 19(1) and the first sub pa ra graph of ar tic le 19(2) shall 
apply mu ta tis mu tan dis to the re vo ca tion and can cel la tion of the com
pre hen si ve gu a ran tee.

2. The re vo ca tion of an aut ho ri sa tion to use a com pre hen si ve gu a
ran tee or gu a ran tee wa i ver by the com pe tent aut ho ri ti es, and the ef fec ti ve 
da te of re vo ca tion by the of fi ce of gu a ran tee of a gu a ran tor’s un der ta king, 
or the ef fec ti ve da te of can cel la tion of an un der ta king by a gu a ran tor shall 
be in tro du ced in the com pu te ri sed system by the of fi ce of gu a ran tee.

3. From the ef fec ti ve da te of re vo ca tion or can cel la tion any cer ti
fi ca te is sued for the ap pli ca tion of ar tic le 22(1)(b) may not be used to 
pla ce go ods un der the Com mon tran sit pro ce du re and shall be re tur ned 
by the prin ci pal to the gu a ran tee of fi ce wit ho ut de lay.

Each co un try shall for ward to the Com mis sion the me ans by 
which cer ti fi ca tes that re main va lid but ha ve not yet been re tur ned or 
that ha ve been dec la red as sto len, lost or fal si fied may be iden ti fied. 
The Com mis sion shall in form the ot her co un tri es.

CHAPTERIII

Useofsealsofaspecialtype

Article58
1. The com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se prin ci pals to use spe

cial types of se als on me ans of tran sport or pac ka ges pro vi ded that the 
com pe tent aut ho ri ti es ap pro ve the se als as complying with the cha rac
te ri stics set out in An nex II.

2. Prin ci pals shall en ter the type, num ber and marks of the se als 
used in the tran sit dec la ra tion da ta.

Prin ci pals shall af fix se als no la ter than when the go ods are re le
a sed.

CHAPTERIV

Exemp ti on re gar ding pre scri bed iti ne rary

Article59
The com pe tent aut ho ri ti es may grant an exemp ti on from the re qu

i re ment to fol low a pre scri bed iti ne rary to prin ci pals who ta ke steps to 
en su re that the com pe tent aut ho ri ti es are able to ascer tain the lo ca tion 
of the ir con sig nments at all ti mes.

CHAPTERV

Authorisedconsignorstatus

Article60

Aut ho ri sed Con sig nor

Per sons wis hing to ca rry out com mon tran sit ope ra ti ons wit ho ut 
pre sen ting the go ods which are the su bject of the tran sit dec la ra tion at 

the of fi ce of de par tu re or in any ot her aut ho ri sed pla ce may be gran ted 
the sta tus of aut ho ri sed con sig nor.

This sim pli fi ca tion shall be gran ted so lely to per sons aut ho ri sed 
to use a com pre hen si ve gu a ran tee or gran ted a gu a ran tee wa i ver.

Article61

Con tents of the aut ho ri sa tion

The aut ho ri sa tion shall spe cify in par ti cu lar:
(a) the of fi ce or of fi ces of de par tu re that will be re spon si ble for 

for thco ming com mon tran sit ope ra ti ons;
(b) the ti me li mit ava i la ble to the com pe tent aut ho ri ti es af ter the 

aut ho ri sed con sig nor has lod ged the tran sit dec la ra tion in or der to ca rry 
out checks, if ne ces sary, be fo re the re le a se of the go ods;

(c) the iden ti fi ca tion me a su res to be ta ken, in which ca se the com
pe tent aut ho ri ti es may pre scri be that the me ans of tran sport or the pac
ka ge or pac ka ges shall be ar spe cial se als, ap pro ved by the com pe tent 
aut ho ri ti es as complying with the cha rac te ri stics set out in An nex II and 
af fi xed by the aut ho ri sed con sig nor;

(d) the pro hi bi ted ca te go ri es or mo ve ments of go ods.

Article62

For ma li ti es at de par tu re

An aut ho ri sed con sig nor shall lod ge his tran sit dec la ra tion at an 
of fi ce of de par tu re. The re le a se of go ods can not ta ke pla ce be fo re the 
end of the ti me li mit pro vi ded for in Ar tic le 61(b).

Article63

In for ma tion to be en te red on dec la ra ti ons

The aut ho ri sed con sig nor en ters the fol lo wing da ta in the com pu
te ri sed system whe re ne ces sary:

– the num ber, the type and the mark of the se als,
– any iti ne rary pre scri bed in ac cor dan ce with Ar tic le 26(2),
– the pe riod fi xed in ac cor dan ce with Ar tic le 29 in which go ods 

ha ve to be lod ged at the of fi ce of de sti na tion.

CHAPTERVI

Authorisedconsigneestatus

Article64

Aut ho ri sed con sig nee

1. Per sons who wish to re ce i ve at the ir pre mi ses or at any ot her 
spe ci fied pla ce go ods en te red for the com mon tran sit pro ce du re wit ho
ut pre sen ting them and a tran sit ac com panying do cu ment at the of fi ce 
of de sti na tion may be gran ted the sta tus of aut ho ri sed con sig nee.

2. The prin ci pal shall ha ve ful fil led his obli ga ti ons un der Ar tic
le 8(1)(a), and the com mon tran sit pro ce du re shall be de e med to ha ve 
en ded, when the tran sit ac com panying do cu ment which ac com pa nied 
the con sig nment, to get her with the in tact go ods, ha ve been de li ve red 
wit hin the pre scri bed pe riod to the aut ho ri sed con sig nee at his pre mi ses 
or at the pla ce spe ci fied in the aut ho ri sa tion, with the iden ti fi ca tion me
a su res ha ving been duly ob ser ved.

3. At the car ri er’s re qu est the aut ho ri sed con sig nee shall is sue the 
re ce ipt pro vi ded for in Ar tic le 38, which shall apply mu ta tis mu tan dis, in 
re spect of each con sig nment de li ve red in ac cor dan ce with pa ra graph 2.

Article65

Obli ga ti ons

1. When the go ods ar ri ve at his pre mi ses or at the pla ces spe ci fied 
in the aut ho ri sa tion, the aut ho ri sed con sig nee shall:

(a) im me di a tely in form the of fi ce of de sti na tion re spon si ble of the 
ar ri val of the go ods by the “Ar ri val No ti fi ca tion” mes sa ge in clu ding all 
in ci dents du ring tran sport;
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(b) wa it for the “Un lo a ding Per mis sion”mes sa ge be fo re star ting 
un lo a ding;

(c) af ter ha ving re ce i ved the “Un lo a ding Per mis sion” mes sa ge, 
send at the la test by the third day fol lo wing the day the go ods ha ve 
been de li ve red , the “Un lo a ding Re marks” mes sa ge in clu ding all dif
fe ren ces to the of fi ce of de sti na tion, in ac cor dan ce with the pro ce du re 
laid down in the aut ho ri sa tion;

(d) ma ke ava i la ble or send to the of fi ce of de sti na tion a copy of 
the tran sit ac com panying do cu ment which ac com pa nied the go ods ac
cor ding to the ar ran ge ment pro vi ded in the aut ho ri sa tion.

2. The of fi ce of de sti na tion shall in tro du ce the da ta con sti tu ting 
the “Con trol Re sults” mes sa ge in the com pu te ri sed system.

Article66

Con tents of the aut ho ri sa tion

1. The aut ho ri sa tion shall spe cify in par ti cu lar:
(a) the of fi ce or of fi ces of de sti na tion re spon si ble for the go ods 

re ce i ved by the aut ho ri sed con sig nee;
(b) when the aut ho ri sed con sig nee is to re ce i ve from the of fi ce of 

de sti na tion, via the “Un lo a ding Per mis sion” mes sa ge, the re le vant da ta 
from the “An ti ci pa ted Ar ri val Re cord” mes sa ge da ta for the pur po se of 
applying Ar tic le 37(2) mutatismutandis;

(c) ex clu ded ca te go ri es or mo ve ments of go ods.
2. The com pe tent aut ho ri ti es shall spe cify in the aut ho ri sa tion 

whet her any ac tion by the of fi ce of de sti na tion is re qu i red be fo re the 
aut ho ri sed con sig nee may dis po se of the go ods re ce i ved.

CHAPTERVII

Simplifiedproceduresforthecarriageofgoodsbyrail
orlargecontainer

Sec tion 1

Ge ne ral pro vi si ons re la ting to car ri a ge by rail

Article67

Sco pe

The for ma li ti es un der the com mon tran sit pro ce du re shall be sim
pli fied in ac cor dan ce with Ar tic les 68 to 79, 95 and 96 for go ods car ried 
by ra il way com pa ni es un der co ver of a “con sig nment no te CIM and ex
press par cels”, he re i naf ter re fer red to as “CIM con sig nment no te”.

Article68

Le gal for ce of do cu ments used

The CIM con sig nment no te shall be equ i va lent to a tran sit dec la
ra tion.

Article69

Con trol of re cords

The ra il way com pany of each co un try shall ma ke the re cords held 
at its ac co un ting of fi ces ava i la ble for pur po ses of con trol to the com pe
tent aut ho ri ti es of the co un try in qu e sti on.

Article70

The prin ci pal

1. A ra il way com pany which ac cepts go ods for car ri a ge un der co
ver of a CIM con sig nment no te ser ving as a com mon tran sit dec la ra tion 
shall be the prin ci pal for that ope ra tion.

2. The ra il way com pany of the co un try thro ugh who se ter ri tory 
go ods en ter the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es shall be the prin ci pal 
for ope ra ti ons in vol ving go ods ac cep ted for car ri a ge by the ra il ways of 
a third co un try.

Article71

La bel

Ra il way com pa ni es shall en su re that con sig nments car ried un der 
the com mon tran sit pro ce du re are iden ti fied by la bels be a ring a pic to
gram, a spe ci men of which is shown in An nex B11 to Ap pen dix III.

The la bels shall be af fi xed to the CIM con sig nment no te and to 
the re le vant ra il way wa gon in the ca se of a full load or, in ot her ca ses, 
to the pac ka ge or pac ka ges.

A stamp which re pro du ces, in green, the pic to gram shown in An
nex B11 to Ap pen dix III may be used in stead of the la bel re fer red to in 
the first sub pa ra graph.

Article72

Mo di fi ca tion of the con tracts of car ri a ge

Whe re a con tract of car ri a ge is mo di fied so that:
– a tran sport ope ra tion which was to end out si de the ter ri tory of a 

Con trac ting Party ends wit hin it, or
– a tran sport ope ra tion which was to end wit hin the ter ri tory of a 

Con trac ting Party ends out si de it,
ra il way com pa ni es shall not per form the mo di fied con tract wit ho

ut the pri or agre e ment of the of fi ce of de par tu re.
In all ot her ca ses, ra il way com pa ni es may per form the mo di fied 

con tract. They shall in form the of fi ce of de par tu re of the mo di fi ca tion 
for thwith.

Mo ve ment of go ods bet we en con trac ting par ti es

Article73

Use of the CIM con sig nment no te

1. The CIM Con sig nment no te shall be pro du ced at the of fi ce of 
de par tu re in the ca se of a tran sport ope ra tion to which the com mon 
tran sit pro ce du re ap pli es and which starts and is to end wit hin the ter ri
tory of the Con trac ting Par ti es.

2. When go ods mo ve from one po int to anot her in the Com mu nity 
thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es, the of fi ce of de
par tu re shall cle arly en ter in the box re ser ved for cu stoms on she ets 1, 2 
and 3 of the CIM con sig nment no te:

– the “T1” symbol, if the go ods are mo ving un der the T1 pro ce
du re;

– the “T2” or “T2F” symbol, as ap pro pri a te, whe re the go ods are 
mo ving un der the T2 pro ce du re and, un der Com mu nity pro vi si ons, en
try of this symbol is man da tory.

The symbol “T2” or “T2F” shall be aut hen ti ca ted by the ap pli ca
tion of the stamp of the of fi ce of de par tu re.

3. Whe re go ods are mo ving un der the T1 pro ce du re from a po int 
of de par tu re in the Com mu nity to a de sti na tion in an EF TA co un try, the 
of fi ce of de par tu re shall cle arly en ter the symbol “T1” in the box re ser
ved for cu stoms use on co pi es 1, 2 and 3 of the CIM con sig nment no te.

4. Ex cept in the ca ses re fer red to in the pa ra graphs 2 and 3, go ods 
which mo ve from one po int to anot her in the Com mu nity thro ugh the 
ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es and go ods which mo ve on de
par tu re from the Com mu nity to a de sti na tion in an EF TA co un try shall 
be pla ced un der the T2 pro ce du re, su bject to con di ti ons which shall be 
laid down by each Mem ber Sta te of the Com mu nity, for the who le of 
the jo ur ney from the sta tion of de par tu re to the sta tion of de sti na tion 
wit ho ut pro duc tion at the of fi ce of de par tu re of the CIM con sig nment 
no te co ve ring the go ods.

Whe re go ods mo ve from one po int to anot her in the Com mu nity 
thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es, the la bels re fer red 
to in Ar tic le 71 need not be af fi xed.
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5. Whe re a tran sport ope ra tion be gins in an EF TA co un try the go
ods shall be con si de red as mo ving un der the T1 pro ce du re. If, ho we ver, 
the go ods are to mo ve un der the T2 pro ce du re in ac cor dan ce with the 
pro vi si ons of Ar tic le 2(3)(b) of the Con ven tion, the of fi ce of de par tu re 
shall in di ca te on she et 3 of the CIM con sig nment no te that the go ods 
to which the no te re fers are car ried un der the T2 pro ce du re. In this ca
se, the box re ser ved for cu stoms use shall be en dor sed cle arly with the 
“T2” or “T2F” symbol, as ap pro pri a te, the stamp of the cu stoms of fi ce 
of de par tu re and the sig na tu re of the re spon si ble of fi cial. In the ca se of 
go ods mo ving un der the T1 pro ce du re the “T1” symbol need not be en
te red on the do cu ment.

6. All co pi es of the CIM con sig nment no te shall be re tur ned to the 
party con cer ned.

7. Each EF TA co un try may pro vi de that go ods mo ving un der the 
T1 pro ce du re be car ried un der that pro ce du re wit ho ut re qu i ring the 
CIM con sig nment no te to be pre sen ted at the of fi ce of de par tu re.

8. For the go ods re fer red to in pa ra graphs 2, 3 and 5, the of fi ce for 
the sta tion of de sti na tion shall act as the of fi ce of de sti na tion. If, ho we
ver, the go ods are re le a sed for free cir cu la tion or pla ced un der anot her 
pro ce du re at an in ter me di a te sta tion, the of fi ce re spon si ble for that sta
tion shall act as the of fi ce of de sti na tion. In the ca se of go ods which 
mo ve from one po int to anot her in the Com mu nity thro ugh the ter ri tory 
of one or mo re EF TA co un tri es un der the con di ti ons re fer red to in pa ra
graph 4, no for ma li ti es need be car ried out at the of fi ce of de sti na tion.

Article74

Iden ti fi ca tion me a su res

As a ge ne ral ru le and ha ving re gard to the iden ti fi ca tion me a su res 
ap plied by the ra il way com pa ni es, the of fi ce of de par tu re shall not seal 
the me ans of tran sport or the pac ka ges.

Article75

Use of the dif fe rent she ets of the CIM con sig nment no te

1. Ex cept in ca ses whe re go ods mo ve from one po int to anot her 
in the Com mu nity thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es, 
the ra il way com pany of the co un try with ju ris dic tion over the of fi ce of 
de sti na tion shall for ward to the lat ter she ets 2 and 3 of the CIM con sig
nment no te.

2. The of fi ce of de sti na tion shall stamp she et 2, re turn it for thwith 
to the ra il way com pany and re tain she et 3.

Car ri a ge of go ods to or from third co un tri es

Article76

Car ri a ge to third co un tri es

1. Ar tic les 73 and 74 shall apply to a tran sport ope ra tion which 
starts wit hin the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es and is to end out
si de it.

2. The cu stoms of fi ce re spon si ble for the fron ti er sta tion thro ugh 
which go ods in tran sit le a ve the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es 
shall act as the of fi ce of de sti na tion.

3. No for ma li ti es need be car ried out at the of fi ce of de sti na tion.

Article77

Car ri a ge from third co un tri es

1. The cu stoms of fi ce for the fron ti er sta tion thro ugh which go ods 
en ter the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es shall act as of fi ce of de par
tu re for a tran sport ope ra tion which starts out si de the ter ri tory of the 
Con trac ting Par ti es and is to end wit hin it.

No for ma li ti es need be car ried out at the of fi ce of de par tu re.
2. The cu stoms of fi ce for the sta tion of de sti na tion shall act as of

fi ce of de sti na tion. If, ho we ver, go ods are re le a sed for free cir cu la tion 
or pla ced un der anot her cu stoms pro ce du re at an in ter me di a te sta tion, 
the cu stoms of fi ce for that sta tion shall act as of fi ce of de sti na tion.

The for ma li ti es laid down in Ar tic le 75 shall be car ried out at the 
of fi ce of de sti na tion.

Article78

Car ri a ge thro ugh the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es

1. The cu stoms of fi ces which are to act as of fi ce of de par tu re and 
of fi ce of de sti na tion for tran sport ope ra ti ons which start and are to end 
out si de the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es shall be tho se re fer red to 
in Ar tic les 77(1) and 76(2) re spec ti vely.

2. No for ma li ti es need be car ried out at the of fi ces of de par tu re or 
de sti na tion.

Article79

Cu stoms sta tus of go ods

Go ods car ried un der Ar tic les 77(1) or 78(1) shall be con si de red 
as mo ving un der the T1 pro ce du re un less the Com mu nity sta tus of the 
go ods is esta blis hed in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ap pen dix II.

Sec tion 2

Go ods car ried in lar ge con ta i ners

Article80

Sco pe

For ma li ti es un der the com mon tran sit pro ce du re shall be sim pli
fied in ac cor dan ce with Ar tic les 81 to 96 for go ods car ried by ra il way 
com pa ni es in lar ge con ta i ners, using tran sport un der ta kings as in ter me
di a ri es, un der co ver of the tran sfer no tes re fer red to for the pur po ses of 
this Ap pen dix as “TR tran sfer no tes”. Whe re ap pro pri a te, such ope ra
ti ons shall in clu de the dis patch of con sig nments by tran sport un der ta
kings, using mo des of tran sport ot her than rail, in the co un try of con
sig nment to the ra il way sta tion of de par tu re in that co un try and in the 
co un try of de sti na tion from the ra il way sta tion of de sti na tion in that 
co un try, and any car ri a ge by sea in the co ur se of the mo ve ment bet we
en the se two sta ti ons.

Article81

De fi ni ti ons

For the pur po ses of Ar tic les 80 to 96 the fol lo wing de fi ni ti ons 
apply:

1) “tran sport un der ta king”: an un der ta king con sti tu ted by the ra il
way com pa ni es as a cor po ra te en tity of which they are mem bers, such 
un der ta king be ing set up for the pur po se of ca rrying go ods by me ans of 
lar ge con ta i ners un der co ver of TR tran sfer no tes;

2) “lar ge con ta i ner”: a de vi ce for the car ri a ge of go ods that is:
– per ma nent in na tu re,
– spe ci ally de sig ned to fa ci li ta te the car ri a ge of go ods by one or 

mo re mo des of tran sport, wit ho ut in ter me di a te re lo a ding,
– de sig ned for easy at tac hment and/or han dling,
– de sig ned in such a way that it can be pro perly se a led whe re the 

ap pli ca tion of Ar tic le 89 so re qu i res,
– of a si ze such that the area bo un ded by the fo ur lo wer ex ter nal 

an gles is not less than 7 m².
3) “TR tran sfer no te”:
the do cu ment which com pri ses the con tract of car ri a ge by which 

the tran sport un der ta king ar ran ges for one or mo re lar ge con ta i ners to 
be car ried from a con sig nor to a con sig nee in in ter na ti o nal tran sport. 
The TR tran sfer no te shall be ar a se rial num ber in the top righthand 
cor ner by which it can be iden ti fied. This num ber shall be ma de up of 
eight di gits pre ce ded by the let ters TR.

The TR tran sfer no te shall con sist of the fol lo wing she ets, in nu
me ri cal or der:

1: she et for the head of fi ce of the tran sport un der ta king;
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2: she et for the na ti o nal re pre sen ta ti ve of the tran sport un der ta
king at the sta tion of de sti na tion;

3A: she et for cu stoms;
3B: she et for the con sig nee;
4: she et for the head of fi ce of the tran sport un der ta king;
5: she et for the na ti o nal re pre sen ta ti ve of the tran sport un der ta

king at the sta tion of de par tu re;
6: she et for the con sig nor.
Each she et of the TR tran sfer no te, with the ex cep ti on of she et 

3A, shall ha ve a green band ap pro xi ma tely fo ur cen ti me tres wi de along 
its righthand ed ge.

4) “list of lar ge con ta i ners” (he re i naf ter re fer red to as “list”): the 
do cu ment at tac hed to a TR tran sfer no te, of which it forms an in te gral 
part, which is in ten ded to co ver the con sig nment of se ve ral lar ge con ta
i ners from a sin gle sta tion of de par tu re to a sin gle sta tion of de sti na tion, 
at which sta ti ons the cu stoms for ma li ti es are car ried out.

The list shall be pro du ced in the sa me num ber of co pi es as the TR 
tran sfer no te to which it re la tes.

The num ber of lists shall be shown in the box at the top right
hand cor ner of the TR tran sfer no te re ser ved for that pur po se.

In ad di tion, the se rial num ber of the ap pro pri a te TR tran sfer no te 
shall be en te red in the top righthand cor ner of each list.

Article82

Le gal for ce of do cu ments used

TR tran sfer no tes used by tran sport un der ta kings shall ha ve the 
sa me le gal for ce as tran sit dec la ra ti ons.

Article83

Con trol of re cords - In for ma tion to be sup plied

1. In each co un try the tran sport un der ta king shall, for pur po ses of 
con trol, ma ke ava i la ble to the com pe tent aut ho ri ti es thro ugh the me di
um of its na ti o nal re pre sen ta ti ve or re pre sen ta ti ves the re cords held at 
its ac co un ting of fi ce or of fi ces or at tho se of its na ti o nal re pre sen ta ti ve 
or re pre sen ta ti ves.

2. At the re qu est of the com pe tent aut ho ri ti es, the tran sport un der
ta king or its na ti o nal re pre sen ta ti ve or re pre sen ta ti ves shall com mu ni
ca te for thwith to the com pe tent aut ho ri ti es any do cu ments, ac co un ting 
re cords or in for ma tion re la ting to tran sport ope ra ti ons com ple ted or un
der way which the com pe tent aut ho ri ti es con si der they sho uld see.

3. Whe re, in ac cor dan ce with Ar tic le 82, TR tran sfer no tes ha ve 
the sa me le gal for ce as tran sit dec la ra ti ons, the tran sport un der ta king or 
its na ti o nal re pre sen ta ti ve or re pre sen ta ti ves shall in form:

(a) the of fi ce of de sti na tion of any TR tran sfer no te, she et 1 of 
which has been sent to it wit ho ut a cu stoms en dor se ment;

(b) the of fi ce of de par tu re of any TR tran sfer no te, she et 1 of 
which has not been re tur ned to it and in re spect of which it has been 
una ble to de ter mi ne whet her the con sig nment has been cor rectly pre
sen ted to the of fi ce of de sti na tion or ex por ted from the ter ri tory of the 
Con trac ting Par ti es to a third co un try in ac cor dan ce with Ar tic le 93.

Article84

The prin ci pal

1. For tran sport ope ra ti ons re fer red to in Ar tic le 80 and ac cep ted 
by a tran sport un der ta king in a co un try, the ra il way com pany of that co
un try shall be the prin ci pal.

2. For tran sport ope ra ti ons re fer red to in Ar tic le 80 and ac cep ted 
by a tran sport un der ta king in a third co un try, the ra il way com pany of 
the co un try thro ugh which the go ods en ter the ter ri tory of the Con trac
ting Par ti es shall be the prin ci pal.

Article85

Cu stoms for ma li ti es du ring car ri a ge by me ans ot her than rail

If cu stoms for ma li ti es ha ve to be car ried out du ring car ri a ge by 
me ans ot her than rail to the sta tion of de par tu re or from the sta tion of 

de sti na tion, only one lar ge con ta i ner may be co ve red by each TR tran
sfer no te.

Article86

La bel

The tran sport un der ta king shall en su re that con sig nments car ried 
un der the com mon tran sit pro ce du re are iden ti fied by la bels be a ring a 
pic to gram, a spe ci men of which is shown in An nex B11 to Ap pen dix 
III. The la bels shall be af fi xed to the TR tran sfer no te and to the lar ge 
con ta i ner or con ta i ners con cer ned.

A stamp which re pro du ces, in green, the pic to gram shown in An
nex B11 to Ap pen dix III may be used in stead of the la bel re fer red to in 
the first pa ra graph.

Article87

Mo di fi ca tion of the con tract of car ri a ge

Whe re a con tract of car ri a ge is mo di fied so that:
– a tran sport ope ra tion which was to end out si de the ter ri tory of a 

Con trac ting Party ends wit hin it, or
– a tran sport ope ra tion which was to end wit hin the ter ri tory of a 

Con trac ting Party ends out si de it,
the tran sport un der ta king shall not per form the mo di fied con tract 

wit ho ut the pri or agre e ment of the of fi ce of de par tu re.
In all ot her ca ses, tran sport un der ta kings may per form the mo di

fied con tract. They shall in form the of fi ce of de par tu re of the mo di fi ca
tion for thwith.

Mo ve ment of go ods bet we en con trac ting par ti es

Article88

TR tran sfer no te and lists

1. Whe re a tran sport ope ra tion to which the com mon tran sit pro
ce du re ap pli es starts and is to end wit hin the ter ri tory of the Con trac ting 
Par ti es, the TR tran sfer no te shall be pre sen ted at the of fi ce of de par tu re.

2. Whe re go ods mo ve from one po int to anot her in the Com mu
nity thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es, the of fi ce of 
de par tu re shall cle arly en ter in the box re ser ved for cu stoms on she ets 
1, 2, 3A and 3B of the TR tran sfer no te:

– the symbol “T1”, whe re the go ods are mo ving un der the T1 pro
ce du re;

– the “T2” or “T2F” symbol, as ap pro pri a te, whe re the go ods are 
mo ving un der the T2 pro ce du re and, un der Com mu nity pro vi si ons, en
try of this symbol is man da tory.

The symbol “T2” or “T2F” shall be aut hen ti ca ted by the ap pli ca
tion of the stamp of the of fi ce of de par tu re.

3. Whe re go ods are mo ving un der the T1 pro ce du re from a po int 
of de par tu re in the Com mu nity to a de sti na tion in an EF TA co un try, the 
of fi ce of de par tu re shall cle arly en ter the symbol “T1” in the box re ser
ved for cu stoms use in co pi es 1, 2, 3A and 3B of the TR tran sfer no te.

4. Ex cept in the ca ses re fer red to in the pa ra graphs 2 and 3, go ods 
which mo ve from one po int to anot her in the Com mu nity thro ugh the 
ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es and go ods which mo ve on de
par tu re from the Com mu nity to a de sti na tion in an EF TA co un try shall 
be pla ced un der the T2 pro ce du re, su bject to con di ti ons which shall 
be laid down by each Mem ber Sta te of the Com mu nity, for the who le 
of the jo ur ney wit ho ut pro duc tion at the of fi ce of de par tu re of the TR 
tran sfer no te co ve ring the go ods. Whe re go ods mo ve from one po int to 
anot her in the Com mu nity thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA 
co un tri es, the la bels re fer red to in Ar tic le 86 need not be af fi xed.

5. Whe re a tran sport ope ra tion be gins in an EF TA co un try the go
ods shall be con si de red as mo ving un der the T1 pro ce du re. If, ho we ver, 
the go ods are to mo ve un der the T2 pro ce du re in ac cor dan ce with the 
pro vi si ons of Ar tic le 2(3)(b) of the Con ven tion, the of fi ce of de par tu
re shall in di ca te on she et 3A of the TR tran sfer no te that the go ods to 
which the no te re fers are car ried un der the T2 pro ce du re. In this ca se, 
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the box re ser ved for cu stoms on she et 3A shall be en dor sed cle arly with 
the “T2” or “T2F” symbol, as ap pro pri a te, the stamp of the of fi ce of 
de par tu re and the sig na tu re of the re spon si ble of fi cial. In the ca se of 
go ods mo ving un der the T1 pro ce du re the “T1” symbol need not be en
te red on the do cu ment.

6. Whe re a TR tran sfer no te co vers both con ta i ners ca rrying go ods 
mo ving un der the T1 pro ce du re and con ta i ners ca rrying go ods mo ving 
un der the T2 pro ce du re, the of fi ce of de par tu re shall en ter in the box 
re ser ved for cu stoms on she ets 1, 2, 3A and 3B of the TR tran sfer no te 
se pa ra te re fe ren ces for the con ta i ner(s), de pen ding on which type of 
go ods they con tain, and the “T1”, “T2” or “T2F” symbol, as ap pro pri
a te, aga inst the re fe ren ce num ber(s) of the cor re spon ding con ta i ner(s).

7. Whe re, in ca ses co ve red by pa ra graph 3, lists of lar ge con ta i
ners are used, se pa ra te lists shall be ma de out for each ca te gory of con
ta i ner ca rrying go ods mo ving un der the T1 pro ce du re and the se rial 
num ber or num bers of the list or lists con cer ned shall be en te red in the 
box re ser ved for cu stoms on she ets 1, 2, 3A and 3B or the TR tran sfer 
no te. The “T1” symbol shall be en te red aga inst the se rial num ber(s) of 
the list(s), as ap pro pri a te.

8. All she ets of the TR tran sfer no te shall be re tur ned to the per son 
con cer ned.

9. Each EF TA co un try may pro vi de that go ods mo ving un der the 
T1 pro ce du re be car ried un der the T1 pro ce du re wit ho ut re qu i ring the 
TR tran sfer no te to be pre sen ted at the of fi ce of de par tu re.

10. For the go ods re fer red to in pa ra graphs 2, 3 and 5, the TR 
tran sfer no te shall be pro du ced at the of fi ce of de sti na tion whe re the 
go ods are to be dec la red for re le a se for free cir cu la tion or for anot her 
cu stoms pro ce du re.

In the ca se of go ods which mo ve from one po int to anot her in the 
Com mu nity thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA co un tri es un der 
the con di ti ons re fer red to in pa ra graph 4 no for ma li ti es need be car ried 
out at the of fi ce of de sti na tion.

Article89

Iden ti fi ca tion me a su res

Iden ti fi ca tion of go ods shall be en su red in ac cor dan ce with Ar
tic le 11 of the Con ven tion. Ho we ver, the of fi ce of de par tu re shall not 
nor mally seal lar ge con ta i ners whe re iden ti fi ca tion me a su res are ta ken 
by the ra il way com pa ni es. If se als are af fi xed, the spa ce re ser ved for 
cu stoms on she ets 3A and 3B of the TR tran sfer no te shall be en dor sed 
ac cor dingly.

Article90

Use of she ets of TR tran sfer no te

1. Ex cept in ca ses whe re go ods mo ve from one po int to anot her 
po int in the Com mu nity thro ugh the ter ri tory of one or mo re EF TA co
un tri es, the tran sport un der ta king shall de li ver to the of fi ce of de sti na
tion she ets 1, 2 and 3A of the TR tran sfer no te.

2. The of fi ce of de sti na tion shall stamp she ets 1 and 2, re turn 
them for thwith to the tran sport un der ta king and ke ep she et 3A.

Car ri a ge of go ods to or from third co un tri es

Article91

Car ri a ge to third co un tri es

1. Whe re a tran sport ope ra tion starts wit hin the ter ri tory of the 
Con trac ting Par ti es and is to end out si de it, Ar tic le 88(1) to (9) and Ar
tic le 89 shall apply.

2. The cu stoms of fi ce re spon si ble for the fron ti er sta tion thro ugh 
which go ods in tran sit le a ve the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es 
shall act as the of fi ce of de sti na tion.

3. No for ma li ti es need be car ried out at the of fi ce of de sti na tion.

Article92

Car ri a ge from third co un tri es

1. Whe re a tran sport ope ra tion starts out si de the ter ri tory of the 
Con trac ting Par ti es and is to end wit hin it, the cu stoms of fi ce re spon si
ble for the fron ti er sta tion thro ugh which the go ods en ter the ter ri tory of 
the Con trac ting Par ti es shall act as the of fi ce of de par tu re. No for ma li ti
es need be car ried out at the of fi ce of de par tu re.

2. The of fi ce at which the go ods are pre sen ted shall act as the 
of fi ce of de sti na tion. The for ma li ti es laid down in Ar tic le 90 shall be 
car ried out at the of fi ce of de sti na tion.

Article93

Car ri a ge thro ugh the ter ri tory of the Con trac ting Par ti es

1. Whe re a tran sport ope ra tion starts and is to end out si de the ter
ri tory of the Con trac ting Par ti es, the cu stoms of fi ces which are to act 
as the of fi ces of de par tu re and de sti na tion shall be tho se re fer red to in 
Ar tic le 92(1) and Ar tic le 91(2) re spec ti vely.

2. No for ma li ti es need be car ried out at the of fi ces of de par tu re or 
de sti na tion.

Article94

Cu stoms sta tus of go ods

Go ods car ried un der Ar tic les 92(1) or 93(1) shall be con si de red 
as mo ving un der the T1 pro ce du re un less the Com mu nity sta tus of the 
go ods is esta blis hed in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ap pen dix II.

Sec tion 3

Ot her pro vi si ons

Article95

Lo a ding lists

1. Ar tic le 22(5) of this Ap pen dix and po int 24 of An nex V to this 
Ap pen dix shall apply to any lo a ding lists which ac com pany the CIM 
con sig nment no te or the TR tran sfer no te. The num ber of such lists 
shall be shown in the box re ser ved for par ti cu lars of ac com panying do
cu ments on the CIM con sig nment no te or the TR tran sfer no te, as the 
ca se may be.

In ad di tion, the lo a ding list shall in clu de the wa gon num ber to 
which the CIM con sig nment no te re fers or, whe re ap pro pri a te, the con
ta i ner num ber of the con ta i ner hol ding the go ods.

2. In the ca se of tran sport ope ra ti ons be gin ning wit hin the ter ri to
ri es of the Con trac ting Par ti es com pri sing both go ods mo ving un der the 
T1 pro ce du re and go ods mo ving un der the T2 pro ce du re, se pa ra te lo a
ding lists shall be ma de out. In the ca se of go ods car ried in lar ge con ta
i ners un der co ver of TR tran sfer no tes, such se pa ra te lists shall be com
ple ted for each lar ge con ta i ner which con ta ins both ca te go ri es of go ods.

The se rial num bers of the lo a ding lists for each of the two ca te go ri es 
of go ods shall be en te red in the box re ser ved for the de scrip tion of go ods 
on the CIM con sig nment no te or TR tran sfer no te, as the ca se may be.

3. In the cir cum stan ces re fer red to in pa ra graphs 1 and 2 and for 
the pur po ses of the pro ce du res pro vi ded for in Ar tic les 67 to 96, lo a
ding lists ac com panying the CIM con sig nment no te or TR tran sfer no te 
shall form an in te gral part the re of and shall ha ve the sa me le gal ef fects.

The ori gi nal of such lo a ding lists shall be stam ped by the sta tion 
of dis patch.

Sec tion 4

Sco pe of the nor mal pro ce du res and the sim pli fied pro ce du res for 
com bi ned road rail tran sport

Article96
1. The pro vi si ons of Ar tic les 67 to 95 shall not prec lu de use of the 

pro ce du res laid down in Ti tle II. The pro vi si ons of Ar tic les 69 and 71 or 
83 and 86 shall ne vert he less apply.
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2. In the ca ses re fer red to in pa ra graph 1, a re fe ren ce to the tran sit 
dec la ra tion(s) used shall be en te red cle arly in the box re ser ved for par
ti cu lars of ac com panying do cu ments at the ti me the CIM con sig nment 
no te or TR tran sfer no te is ma de out.

That re fe ren ce shall spe cify the type, of fi ce of is sue, da te and re
gi stra tion num ber of each do cu ment used.

In ad di tion, she et 2 of the CIM con sig nment no te or she ets 1 and 
2 of the TR tran sfer no te shall be aut hen ti ca ted by the ra il way com pany 
re spon si ble for the last ra il way sta tion in vol ved in the com mon tran sit 
ope ra tion. This com pany shall aut hen ti ca te the do cu ment af ter ascer ta
i ning that car ri a ge of the go ods is co ve red by the tran sit do cu ment or 
do cu ments re fer red to.

Whe re the com mon tran sit ope ra ti ons re fer red to in pa ra graph 1 
and in the first sub pa ra graph of this pa ra graph end in an EF TA co un try, 
that co un try may sti pu la te that she et 2 of the CIM con sig nment no te or 
she ets 1 and 2 of the TR tran sfer no te shall be pre sen ted at the cu stoms 
of fi ce re spon si ble for the last sta tion in vol ved in the com mon tran sit 
ope ra tion. That cu stoms of fi ce shall stamp the she et af ter ascer ta i ning 
that car ri a ge of the go ods is co ve red by the tran sit do cu ment or do cu
ments re fer red to.

3. Whe re a com mon tran sit ope ra tion is ef fec ted un der co ver of a 
TR tran sfer no te in ac cor dan ce with Ar tic les 80 to 94, the CIM con sig
nment no te used for the ope ra tion shall be ex clu ded from the sco pe of 
Ar tic les 67 to 79 and Ar tic le 96(1) and (2). The CIM con sig nment no te 
shall be ar a cle ar re fe ren ce to the TR tran sfer no te in the box re ser ved 
for par ti cu lars of ac com panying do cu ments. That re fe ren ce shall in clu
de the words “TR tran sfer no te” fol lo wed by the se rial num ber.

4. Whe re a con sig nment of go ods be ing car ried by com bi ned 
roadrail tran sport, un der co ver of one or mo re tran sit dec la ra ti ons ma
de un der the pro ce du re set out in Ti tle II, is ac cep ted by the ra il ways in 
a rail ter mi nal and is lo a ded on wa gons, the ra il way com pa ni es shall 
as su me li a bi lity for payment of du ti es and ot her char ges whe re of fen
ces or ir re gu la ri ti es oc cur du ring the jo ur ney by rail, if the re is no va lid 
gu a ran tee in the co un try whe re the of fen ce or ir re gu la rity has oc cur red 
or is de e med to ha ve oc cur red, and if it is not pos si ble to re co ver such 
amo unts from the prin ci pal.

Article97

Aut ho ri sed con sig nor and con sig nee

1. Whe re pro duc tion of the tran sit dec la ra tion at the of fi ce of de
par tu re is not re qu i red in re spect of go ods which are to be dis patched 
un der co ver of a CIM con sig nment no te or a TR tran sfer no te in ac cor
dan ce with Ar tic les 67 to 96, the com pe tent aut ho ri ti es shall ta ke the 
ne ces sary me a su res to en su re that she ets 1, 2 and 3 of the CIM con sig
nment no te, or she ets 1, 2, 3A and 3B of the TR tran sfer no te be ar the 
“T1”,”T2” or “T2F” symbol, as the ca se may be.

2. Whe re go ods car ried in ac cor dan ce with Ar tic les 67 to 96 are 
in ten ded for an aut ho ri sed con sig nee, the com pe tent aut ho ri ti es may 
pro vi de that, by way of de ro ga tion from Ar tic le 64(2) and Ar tic le 66(1)
(a), she ets 2 and 3 of the CIM con sig nment no te, or she ets 1, 2 and 3A 
of the TR tran sfer no te are to be de li ve red di rect by the ra il way com pa
ni es or by the tran sport un der ta king to the of fi ce of de sti na tion.

(Articles98to110:free)

CHAPTERVIII

Simplifiedproceduresforcarriagebyair

Article111

Sim pli fied pro ce du re (le vel 1)

1. An air li ne may be aut ho ri sed to use the go ods ma ni fest as a 
tran sit dec la ra tion whe re it cor re sponds in sub stan ce to the spe ci men in 
Ap pen dix 3 of An nex 9 to the Con ven tion on In ter na ti o nal Ci vil Avi a
tion (sim pli fied pro ce du re  le vel 1).

For com mon tran sit ope ra ti ons, the aut ho ri sa tion shall in di ca te 
the form of the ma ni fest and the air ports of de par tu re and de sti na tion. 
The air li ne shall send the com pe tent aut ho ri ti es of each of the air ports 
con cer ned an aut hen ti ca ted copy of the aut ho ri sa tion.

2. Whe re a tran sport ope ra tion in vol ves go ods which must be car
ried un der the T1 pro ce du re and go ods which must be car ried un der the 
T2 pro ce du re, they shall be li sted on se pa ra te ma ni fests.

3. Each ma ni fest shall be ar an en dor se ment da ted and sig ned by 
the air li ne iden tifying it:

– by the “T1” symbol whe re the go ods are mo ving un der the T1 
pro ce du re; or

– by the “T2” or “T2F” symbol, as ap pro pri a te, whe re the go ods 
are mo ving un der the T2 pro ce du re, it be ing no ted, ho we ver, that a ma
ni fest may be en dor sed with only one of the se symbols.

4. The ma ni fest shall al so in clu de the fol lo wing in for ma tion:
– the na me of the air li ne tran spor ting the go ods;
– the flight num ber;
– the da te of the flight;
– the na me of the air port of lo a ding (air port of de par tu re) and un

lo a ding (air port of de sti na tion);
and, for each con sig nment on the ma ni fest:
– the num ber of the air waybill;
– the num ber of pac ka ges;
– the nor mal tra de de scrip tion of the go ods in clu ding all the de ta

ils ne ces sary for the ir iden ti fi ca tion;
– the gross mass.
Whe re go ods are gro u ped, the ir de scrip tion shall be re pla ced, 

whe re ap pro pri a te, by the en try “Con so li da tion”, which may be ab bre
vi a ted. In such ca ses the air waybills for con sig nments on the ma ni fest 
shall in clu de the nor mal tra de de scrip tion of the go ods in clu ding all the 
de ta ils ne ces sary for the ir iden ti fi ca tion.

5. At le ast two co pi es of the ma ni fest shall be pre sen ted to the com
pe tent aut ho ri ti es at the air port of de par tu re, who shall re tain one copy.

The said aut ho ri ti es may, for con trol pur po ses, re qu i re pro duc tion 
of all the air waybills re la ting to the con sig nments li sted on the ma ni fest.

6. A copy of the ma ni fest shall be pre sen ted to the com pe tent aut
ho ri ti es at the air port of de sti na tion, who shall re tain it.

For pur po ses of con trol, the se aut ho ri ti es may al so re qu i re pre sen
ta tion of the ma ni fest and air waybills re la ting to all go ods un lo a ded at 
the air port.

7. On ce a month, af ter aut hen ti ca ting the list, the com pe tent aut
ho ri ti es at each air port of de sti na tion shall tran smit to the com pe tent 
aut ho ri ti es at each air port of de par tu re a list drawn up by the air li nes of 
the ma ni fests which we re pre sen ted to them du ring the pre vi o us month.

The de scrip tion of each ma ni fest in the said list shall in clu de the 
fol lo wing in for ma tion:

– the re fe ren ce num ber of the ma ni fest;
– the symbol iden tifying the ma ni fest as a tran sit dec la ra tion in 

ac cor dan ce with pa ra graph 3;
– the na me (which may be ab bre vi a ted) of the air li ne which car

ried the go ods;
– the flight num ber; and
– the da te of the flight.
The aut ho ri sa tion may al so pro vi de for the air li nes them sel ves to 

tran smit the in for ma tion re fer red to in the first sub pa ra graph.
In the event of ir re gu la ri ti es be ing fo und in con nec tion with the 

in for ma tion on the ma ni fests ap pe a ring on the said list, the com pe tent 
aut ho ri ti es of the air port of de sti na tion shall in form the com pe tent aut
ho ri ti es of the air port of de par tu re and the aut ho rity which gran ted the 
aut ho ri sa tion, re fer ring in par ti cu lar to the air waybills for the go ods in 
qu e sti on.

Article112

Sim pli fied pro ce du re (le vel 2)

1. An air li ne may be aut ho ri sed to use a ma ni fest tran smit ted by 
da ta ex chan ge systems as a tran sit dec la ra tion whe re it ope ra tes a sig
ni fi cant num ber of flights bet we en the co un tri es (sim pli fied pro ce du re 
 le vel 2).
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By way of de ro ga tion from Ar tic le 45(1)(a), air li nes need not be 
esta blis hed in a Con trac ting Party if they ha ve a re gi o nal of fi ce the re.

2. On re ce ipt of an ap pli ca tion for aut ho ri sa tion, the com pe tent 
aut ho ri ti es shall no tify the aut ho ri ti es of the ot her co un tri es in who se 
ter ri to ri es the air ports of de par tu re and de sti na tion lin ked by the elec
tro nic da ta in ter chan ge system are si tu a ted.

Pro vi ded no ob jec tion is re ce i ved wit hin sixty days of the da te 
of no ti fi ca tion, the com pe tent aut ho ri ti es shall is sue the aut ho ri sa tion.

This aut ho ri sa tion shall be va lid in the co un tri es con cer ned and 
shall apply only to com mon tran sit ope ra ti ons bet we en the air ports to 
which it re fers.

3. The sim pli fi ca tion shall be im ple men ted as fol lows:
(a) the ma ni fest drawn up at the air port of de par tu re shall be 

tran smit ted to the air port of de sti na tion by elec tro nic da ta in ter chan ge 
system;

(b) the air li ne shall en ter in the ma ni fest:
– the “T1” symbol, if the go ods are mo ving un der the T1 pro ce

du re;
– the “T2” or “TF” symbol, as ap pro pri a te, if the go ods are mo

ving un der the T2 pro ce du re;
– the let ters “TD” for go ods al ready pla ced un der the tran sit pro

ce du re, in which ca se the air li ne shall al so en ter the let ters “TD” in the 
cor re spon ding air way bill as well as a re fe ren ce for the pro ce du re used, 
the re fe ren ce num ber and da te of the tran sit dec la ra tion and the na me 
of the is su ing of fi ce;

– the let ter “C” (equ i va lent to “T2L”) or “F” (equ i va lent to 
“T2LF”), as ap pro pri a te, for Com mu nity go ods not pla ced un der a tran
sit pro ce du re;

– the let ter “X” for Com mu nity go ods to be ex por ted and which 
are not pla ced un der a tran sit pro ce du re,

aga inst the re le vant items in the ma ni fest.
The ma ni fest must al so in clu de the in for ma tion pro vi ded for in 

Ar tic le 111(4);
(c) the com mon tran sit pro ce du re shall be de e med to ha ve en ded 

when the da ta ex chan ge ma ni fest is ava i la ble to the com pe tent aut ho ri
ti es of the air port of de sti na tion and the go ods ha ve been pre sen ted to 
them;

(d) a prin to ut of the da ta ex chan ge ma ni fest shall be pre sen ted 
on re qu est to the com pe tent aut ho ri ti es at the air ports of de par tu re and 
de sti na tion;

(e) the re cords kept by the air li ne shall con tain at le ast the in for
ma tion set out in, po int (b);

(f) the com pe tent aut ho ri ti es at the air port of de par tu re shall ca rry 
out audits ba sed, on risk analysis;

(g) the com pe tent aut ho ri ti es at the air port of de sti na tion shall ca
rry out audits ba sed on risk analysis and, if ne ces sary, tran smit for ve
ri fi ca tion the re le vant de ta ils of ma ni fests re ce i ved by elec tro nic da ta 
in ter chan ge system to the com pe tent aut ho ri ti es at the air port of de par
tu re.

4. Wit ho ut pre ju di ce to the pro vi si ons of Chap ter VI of Ti tle II 
and of Ti tle IV:

– the air li ne shall no tify the com pe tent aut ho ri ti es of all of fen ces 
and ir re gu la ri ti es;

– the com pe tent aut ho ri ti es at the air port of de sti na tion shall no
tify the com pe tent aut ho ri ti es at the air port of de par tu re and the aut ho
rity which is sued the aut ho ri sa tion of all of fen ces and ir re gu la ri ti es at 
the ear li est op por tu nity.

CHAPTERIX

Simplifiedprocedureformovinggoodsbypipeline

Article113
1. Whe re the com mon tran sit pro ce du re is used for mo ving go ods 

by pi pe li ne, the for ma li ti es re la ting to the pro ce du re shall be adap ted in 
ac cor dan ce with pa ra graphs 2 to 5.

2. Go ods mo ved by pi pe li ne shall be de e med to be pla ced un der 
the com mon tran sit pro ce du re:

– on en try in to the cu stoms ter ri tory of one Con trac ting Party for 
tho se go ods which en ter that ter ri tory by pi pe li ne,

– on be ing pla ced in the pi pe li ne system for tho se go ods which 
are al ready wit hin the cu stoms ter ri tory of a Con trac ting Party.

Whe re ne ces sary the Com mu nity sta tus of the go ods shall be esta
blis hed in ac cor dan ce with Ap pen dix II.

3. For the go ods re fer red to in pa ra graph 2, the ope ra tor of the pi
pe li ne esta blis hed in the co un try thro ugh the ter ri tory of which the go
ods en ter the ter ri tory of a Con trac ting Party, or the ope ra tor of the pi pe
li ne in the co un try in which the mo ve ment starts, shall be the prin ci pal.

4. For the pur po ses of Ar tic le 4(2), the ope ra tor of a pi pe li ne esta
blis hed in a co un try thro ugh who se ter ri tory the go ods are mo ved by 
pi pe li ne shall be de e med to be the car ri er.

5. Wit ho ut pre ju di ce to the pro vi si ons of pa ra graph 8, the com
mon tran sit pro ce du re shall end when the go ods mo ved by pi pe li ne ar
ri ve at the con sig ne es’ in stal la ti ons or are ac cep ted in to the di stri bu tion 
net work of a con sig nee and en te red in his re cords.

6. When go ods mo ved by pi pe li ne bet we en two Con trac ting Par ti
es are de e med to ha ve been pla ced un der the com mon tran sit pro ce du re 
in ac cor dan ce with the pro vi si ons of pa ra graph 2 and, in the co ur se of 
the ope ra tion, cross the ter ri tory of a Con trac ting Party whe re the pro
ce du re is not used for mo ve ment by pi pe li ne, the said pro ce du re shall 
be su spen ded whilst the go ods cross the ter ri tory.

7. When go ods are mo ved by pi pe li ne from a Con trac ting Party 
whe re the com mon tran sit pro ce du re is not used for mo ve ment by pi pe
li ne to a de sti na tion in a Con trac ting Party whe re the pro ce du re is used, 
the said pro ce du re shall be de e med to be gin when the go ods en ter the 
ter ri tory of the lat ter Con trac ting Party.

8. When go ods are mo ved by pi pe li ne from a Con trac ting Party 
whe re the com mon tran sit pro ce du re is used for mo ve ment by pi pe li ne 
to a de sti na tion in a Con trac ting Party whe re the pro ce du re is not used, 
the said pro ce du re shall be de e med to end when the go ods le a ve the ter
ri tory of the Con trac ting Party whe re the said pro ce du re is used.

9. Un der ta kings in vol ved in mo ving such go ods shall ke ep re
cords and ma ke them ava i la ble to the com pe tent aut ho ri ti es for the pur
po se of any con trols con si de red ne ces sary in con nec tion with the com
mon tran sit ope ra ti ons re fer red to in this Ar tic le.

TI TLE IV

DEBT AND RE CO VERY

Article114

In cur ren ce of the debt

1. A debt wit hin the me a ning of Ar tic le 3(l) shall be in cur red:
(a) thro ugh un law ful re mo val of the go ods from the com mon tran

sit pro ce du re; or
(b) whe re the go ods ha ve not been un law fully re mo ved, thro ugh 

fa i lu re to ful fil one of the obli ga ti ons ari sing from the use of the com
mon tran sit pro ce du re or fa i lu re to comply with a con di tion go ver ning 
the pla cing of the go ods un der the com mon tran sit pro ce du re.

Ho we ver, fa i lu res which ha ve no sig ni fi cant ef fect on the cor rect 
ope ra tion of the pro ce du re shall not re sult in the in cur ren ce of a cu
stoms debt pro vi ded that:

(i) they do not con sti tu te an at tempt to re mo ve the go ods un law
fully from cu stoms su per vi sion,

(ii) they do not imply ob vi o us ne gli gen ce on the part of the per son 
con cer ned, and

(iii) all the for ma li ti es ne ces sary to re gu la ri se the si tu a tion of the 
go ods are sub se qu ently car ried out.

The Con trac ting Par ti es may iden tify si tu a ti ons to which the se
cond sub pa ra graph might apply.

2. The debt shall be in cur red:
(a) at the ti me when the go ods are un law fully re mo ved from the 

com mon tran sit pro ce du re, or
(b) eit her at the ti me when the obli ga tion who se nonful fil ment 

gi ves ri se to the debt ce a ses to be met, or at the ti me when the go ods are 
pla ced un der the pro ce du re, whe re it is esta blis hed sub se qu ently that a 
con di tion go ver ning the pla cing of the go ods un der the pro ce du re was 
not in fact ful fil led.
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3. No debt in re spect of go ods pla ced un der the com mon tran sit 
pro ce du re shall be de e med to be in cur red whe re the per son con cer ned 
pro ves, in ac cor dan ce with pa ra graph 1(b), that a fa i lu re to ful fil the 
obli ga ti ons ari sing from pla cing the go ods un der the com mon tran sit 
pro ce du re is due to the to tal de struc tion or ir re tri e va ble loss of tho se 
go ods as a re sult of the ir ac tual na tu re, un fo re se e a ble cir cum stan ces, 
for ce ma je u re or the con se qu en ce of aut ho ri sa tion by the com pe tent 
aut ho ri ti es.

Go ods are de e med to be ir re tri e vably lost when they are ren de red 
unu sa ble.

Article115

Iden ti fi ca tion of the deb tor

1. In the ca se re fer red to in Ar tic le 114(1)(a), the deb tor shall be:
(a) the per son who re mo ved the go ods from the com mon tran sit 

pro ce du re;
(b) any per sons who par ti ci pa ted in such re mo val and who we re 

awa re or sho uld re a so nably ha ve been awa re that the go ods we re be ing 
re mo ved from the com mon tran sit pro ce du re;

(c) any per sons who ac qu i red or held the go ods in qu e sti on and 
who we re awa re or sho uld re a so nably ha ve been awa re at the ti me of 
ac qu i ring or re ce i ving the go ods that they had been re mo ved from the 
com mon tran sit pro ce du re; and

(d) the prin ci pal.
2. In the ca se re fer red to in Ar tic le 114(1)(b), the deb tor shall be 

the per son who is re qu i red eit her to ful fil the obli ga ti ons ari sing from 
pla cing go ods un der the com mon tran sit pro ce du re or to comply with 
the con di ti ons laid down for pla cing go ods un der that pro ce du re.

3. Whe re se ve ral per sons are li a ble for payment of the sa me debt, 
they shall be jo intly and se ve rally li a ble for the debt.

Article116

De ter mi ning the pla ce whe re the debt  
was in cur red

1. A debt shall be in cur red:
(a) at the pla ce whe re the events from which it ari ses oc cur, or
(b) if is not pos si ble to de ter mi ne that pla ce, at the pla ce whe re 

the com pe tent aut ho ri ti es con clu de that the go ods are in a si tu a tion in 
which the debt is in cur red, or

(c) if the pla ce can not be de ter mi ned in ac cor dan ce with po ints 
(a) and (b)

– wit hin se ven months from the da te on which the go ods sho uld 
ha ve been pre sen ted at the of fi ce of de sti na tion, un less a re qu est for re
co very was sent, in which ca se this pe riod is ex ten ded with a ma xi mum 
of one month, or

– one month from the ex piry of the ti me li mit re fer red to in Ar tic le 
41(5), in ca se the prin ci pal has pro vi ded in suf fi ci ent or no in for ma tion,

eit her in the co un try re spon si ble for the last of fi ce of en try sen
ding the “No ti fi ca tion Cros sing Fron ti er” mes sa ge or, fa i ling this, in the 
co un try re spon si ble for the of fi ce of de par tu re.

2. The com pe tent aut ho ri ti es re fer red to in Ar tic le 117(1) are tho
se of the co un try whe re the debt is in cur red or is de e med to ha ve been 
in cur red in ac cor dan ce with this Ar tic le.

Article117

Ac tion aga inst the deb tor

1. The com pe tent aut ho ri ti es shall ini ti a te debt re co very pro ce e
dings as soon as they are in a po si tion to:

(a) cal cu la te the amo unt of the debt; and
(b) iden tify the deb tor.
2. To this end, and su bject to the pro vi si ons on ti mebar ring, the

se aut ho ri ti es shall com mu ni ca te the amo unt of the debt to the deb tor 
using the met hods and wit hin the pe ri ods man da tory in the Con trac ting 
Par ti es.

3. Every debt com mu ni ca ted in ac cor dan ce with pa ra graph 2 shall 
be paid by the deb tor using the met hods and wit hin the pe ri ods man da
tory in the re spec ti ve Con trac ting Par ti es.

4. Whe re, fol lo wing ini ti a tion of debt re co very pro ce e dings, the 
com pe tent aut ho ri ti es de ter mi ned in ac cor dan ce with Ar tic le 116 ob
tain evi den ce by wha te ver me ans re gar ding the pla ce whe re the events 
gi ving ri se to the debt oc cur red, and whe re this pla ce is in anot her Con
trac ting Party, the said com pe tent aut ho ri ti es shall im me di a tely send all 
the ne ces sary do cu ments, in clu ding an aut hen ti ca ted copy of the pro
ven facts, to the aut ho ri ti es re spon si ble for the pla ce whe re the events 
in qu e sti on oc cur red (the aut ho ri ti es ad dres sed).

The aut ho ri ti es ad dres sed shall ac know led ge re ce ipt of the com
mu ni ca tion and in di ca te whet her they are re spon si ble for re co very. If 
no re spon se is re ce i ved wit hin three months, the first aut ho ri ti es shall 
im me di a tely re su me the re co very pro ce e dings they ini ti a ted.

5. Whe re the aut ho ri ti es ad dres sed are com pe tent, they shall ini
ti a te new pro ce e dings for re co very of the debt, whe re ap pro pri a te af ter 
the threemonth pe riod re fer red to in pa ra graph (4), se cond sub pa ra
graph and on con di tion that the first aut ho ri ti es are im me di a tely in for
med.

Any un com ple ted re co very pro ce e dings ini ti a ted by the first aut
ho ri ti es shall be su spen ded as soon as the aut ho ri ti es ad dres sed in form 
the for mer that they ha ve de ci ded to ta ke ac tion for re co very.

As soon as the aut ho ri ti es ad dres sed pro vi de pro of that they ha
ve re co ve red the sums in qu e sti on, the first aut ho ri ti es shall re pay any 
sums al ready col lec ted or can cel the re co very pro ce e dings.

Article118

Ac tion aga inst the gu a ran tor

1. Su bject to pa ra graph 4, the gu a ran tor’s li a bi lity shall con ti nue 
as long as the debt may be co me due.

2. Whe re the pro ce du re has not been dischar ged, the com pe tent 
aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re shall, wit hin ni ne months from 
the da te on which the go ods sho uld ha ve been pre sen ted at the of fi
ce of de sti na tion, no tify the gu a ran tor that the pro ce du re has not been 
dischar ged.

3. Whe re the pro ce du re has not been dischar ged, the com pe tent 
aut ho ri ti es, de ter mi ned in ac cor dan ce with Ar tic le 116 shall, wit hin 
three years of the da te of ac cep tan ce of the tran sit dec la ra tion, no tify 
the gu a ran tor that he is or might be re qu i red to pay the debt for which 
he is li a ble in re spect of the com mon tran sit ope ra tion in qu e sti on, sta
ting the “Mo ve ment Re fe ren ce Num ber” and da te of the tran sit dec la
ra tion, the na me of the of fi ce of de par tu re, the prin ci pal’s na me and the 
amo unt in vol ved.

4. The gu a ran tor shall be re le a sed from his obli ga ti ons if eit her of 
the no ti fi ca ti ons pro vi ded for in pa ra graphs 2 and 3 ha ve not been is
sued to him be fo re the ex piry of the ti me li mit.”

5. Whe re one of tho se no ti fi ca ti ons has been is sued, the gu a ran
tor shall be in for med of the re co very of the debt or the dischar ge of the 
pro ce du re.

Article119

Ex chan ge of in for ma tion and co o pe ra tion  
with a vi ew to re co very

Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 13a of the Con ven tion, and in ac cor
dan ce with Ar tic le 116, the co un tri es shall as sist each ot her in de ter mi
ning the aut ho ri ti es com pe tent for re co very.

The se aut ho ri ti es shall in form the of fi ce of de par tu re and the of
fi ce of gu a ran tee of all ca ses in which a debt was in cur red in re la tion 
to tran sit dec la ra ti ons ac cep ted by the of fi ce of de par tu re, and of the 
ac tion ta ken for re co very aga inst the deb tor. Furt her mo re, they shall 
in form the of fi ce of de par tu re of the col lec tion of du ti es and ot her char
ges, in or der to ena ble the of fi ce to dischar ge the tran sit ope ra tion.



Страна 22 – Број 13 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. јун 2015.

AN NE XES TO AP PEN DIX I

ANNEXI34

GO ODS IN VOL VING HIG HER RISK OF FRAUD

(as re fer red to in ar tic le 1(3) of ap pen dix I)

1 2 3 4 5

HS Co de De scrip tion of the go ods Mi ni mum 
qu an ti ti es

Sen si ti ve
Goods 
Code(1)

Mi ni mum
rate of 

individual 
guarantee

0207 12 
0207 14

Me at and edi ble of fal, of the po ul try 
of he a ding 0105, of fowls of the spe
ci es GallusDomesticus,fro zen

3 000 kg 

1701 12 
1701 13 
1701 14 
1701 91 
1701 99

Ca ne or be et su gar and che mi cally 
pu re suc ro se, in so lid form

7000 kg 

2208 20 
2208 30 
2208 40 
2208 50 
2208 60 
2208 70 
ex 2208 90

Spi rits, li qu ors and ot her spi ri tu o us 
be ve ra ges

5 hl 1 EUR 2.500 
/hl

pure 
alcohol

2402 20 Ci ga ret tes con ta i ning to bac co 35 000 
pi e ces

EUR 120/
1 000 
pieces

2403 11
2403 19

Smo king to bac co, whet her or not 
con ta i ning to bac co sub sti tu tes in any 
pro por tion

35 kg 

(1) Whe re the tran sit da ta are ex chan ged using elec tro nic da tapro ces sing tec hni qu es and 
the HS Co de is not eno ugh to iden tify wit ho ut am bi gu ity the go ods li sted in co lumn 2, 
both the Sen si ti ve Go ods Co de gi ven in co lumn 4 and the HS Co de gi ven in co lumn 1 
must be used.

ANNEXII35

CHA RAC TE RI STICS OF SE ALS

The se als re fer red to in Ar tic le 31 of this Ap pen dix shall ha ve at 
le ast the fol lo wing cha rac te ri stics and comply with the fol lo wing tec
hni cal spe ci fi ca ti ons:

(a) Es sen tial cha rac te ri stics:
Se als must:
1. re main se cu re in nor mal use;
2. be easily chec ka ble and re cog ni sa ble;
3. be so ma nu fac tu red that any bre a ka ge or re mo val le a ves tra ces 

vi si ble to the na ked eye;
4. be de sig ned for sin gle use or, if in ten ded for mul ti ple use, be so 

de sig ned that they can be gi ven a cle ar, in di vi dual iden ti fi ca tion mark 
each ti me they are re u sed.

5. be ar iden ti fi ca tion marks.
(b) Tec hni cal spe ci fi ca ti ons:
1. The form and di men si ons of se als may vary with the se a ling 

met hod used but the di men si ons must be such as to en su re that iden ti fi
ca tion marks are easy to read.

2. The iden ti fi ca tion marks of se als must be im pos si ble to fal sify 
and dif fi cult to re pro du ce.

3. The ma te rial used must be re si stant to ac ci den tal bre a ka ge and 
such as to pre vent un de tec ta ble fal si fi ca tion or reuse.

––––––––
34 Amen ded by De ci sion No 2/2013 of 7.11.2013 (OJ L 315, 26.11.2013, p. 106).
35 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

ANNEXIII36

CRI TE RIA RE FER RED TO IN AR TIC LES 53 AND 54

Cri te rion Ob ser va ti ons
(1) Suf fi ci ent ex pe ri en ce Pro of of suf fi ci ent ex pe ri en ce is pro vi ded by the re gu lar and 

cor rect use of the com mon tran sit pro ce du re, in the ca pa city 
of prin ci pal, over one of the fol lo wing pe ri ods, pri or to re qu
e sting a re duc tion:
– six months for the ap pli ca tion of Ar tic le 53(3)(a) and Ar
tic le 54(1);
– one year for the ap pli ca tion of Ar tic le 53(3)(b) and Ar tic le 
54(2)(a);
– two years for the application of Article 53(4) and Article 
54(2)(b).

(2) High le vel of co o pe
ra tion with the com pe
tent aut ho ri ti es

A prin ci pal ac hi e ves a high le vel of co o pe ra tion with the 
com pe tent aut ho ri ti es by in cor po ra ting in the ma na ge ment of 
his ope ra ti ons spe ci fic me a su res which the reby ma ke it easi er 
for the aut ho ri ti es to ca rry out checks and pro tect the in te rests 
in vol ved.
Pro vi ding they sa tisfy the com pe tent aut ho ri ti es, such me a su
res may re la te to, in ter
alia:
– par ti cu lar met hods of com ple ting tran sit dec la ra ti ons; or
– the con tent of such dec la ra ti ons, with the prin ci pal pro vi
ding ad di ti o nal in for ma tion, whe re this is not man da tory;
or
– methods of completing the formalities for placing goods 
under the procedure (e.g. the principal always presenting his 
declarations at the same customs office).

(3) Be ing in com mand 
of tran sport ope ra ti ons

The prin ci pal de mon stra tes that he is in com mand of tran sport 
ope ra ti ons in ter alia:
(a) by ca rrying out the tran sport ope ra tion him self and 
applying high stan dards 
of se cu rity;
or
(b) using a car ri er with whom he has had longstan ding con
trac tual re la ti ons and 
who pro vi des a ser vi ce which me ets high stan dards of se cu
rity;
or
(c) using an intermediary contractually bound to a carrier who 
provides a 
service which meets high standards of security.

(4) Suf fi ci ent fi nan cial 
re so ur ces to co ver obli
ga ti ons

The prin ci pal de mon stra tes that he has the fi nan cial re so ur ces 
to co ver his obli ga ti ons by pro vi ding the com pe tent aut ho
ri ti es with evi den ce to show that he has the me ans to pay 
the debt li kely to be in cur red in con nec tion with the go ods 
con cer ned.

ANNEXIV37

AP PLI CA TION OF AR TIC LE 54(7)

Tem po rary pro hi bi tion of the use of the com pre hen si ve gu a ran tee 
for a re du ced amo unt or the com pre hen si ve gu a ran tee

1. Si tu a ti ons whe re use of the com pre hen si ve gu a ran tee for a re
du ced amo unt or the com pre hen si ve gu a ran tee may be pro hi bi ted tem
po ra rily

1.1. Tem po rary pro hi bi tion of the use of a com pre hen si ve gu a ran
tee for a re du ced amo unt

The “spe cial cir cum stan ces” re fer red to in Ar tic le 54(6) mean a 
si tu a tion in which it has been esta blis hed, in a sig ni fi cant num ber of 
ca ses in vol ving mo re than one prin ci pal and put ting at risk the smo oth 
fun cti o ning of the pro ce du re that, in spi te of the ap pli ca tion of Ar tic le 
50 or Ar tic le 57, the com pre hen si ve gu a ran tee for a re du ced amo unt 
re fer red to in Ar tic le 54(2) is no lon ger suf fi ci ent to en su re payment, 
wit hin the pre scri bed ti me li mit, of the debt ari sing when any of the 
go ods , re fer red to in the list of An nex I are re mo ved from the com mon 
tran sit pro ce du re.

––––––––
36 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1). 
37 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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1.2. Tem po rary pro hi bi tion of the use of a com pre hen si ve gu a
ran tee

The “lar gesca le fraud” re fer red to in Ar tic le 54(7) me ans a si tu
a tion whe re it is esta blis hed that, in spi te of the ap pli ca tion of Ar tic
les 50 or 57, and whe re ap pro pri a te Ar tic le 54(6), the com pre hen si ve 
gu a ran tee re fer red to in Ar tic le 54(1) is no lon ger suf fi ci ent to en su re 
payment, wit hin the ti me li mit pre scri bed, of the debt ari sing when any 
of the go ods re fer red to in the list of An nex I are re mo ved from the 
com mon tran sit pro ce du re. In this con nec tion ac co unt sho uld be ta ken 
of the vo lu me of go ods re mo ved and the cir cum stan ces of the ir re mo
val, par ti cu larly if the se re sult from in ter na ti o nally or ga ni sed cri mi nal 
ac ti vi ti es.

2. De ci sionma king pro ce du re for tem po ra rily pro hi bi ting use of 
the com pre hen si ve gu a ran tee for a re du ced amo unt or the com pre hen
si ve gu a ran tee

2.1. The pro ce du re for adop ting Jo int Com mit tee de ci si ons tem
po ra rily pro hi bi ting use of the com pre hen si ve gu a ran tee for a re du ced 
amo unt or the com pre hen si ve gu a ran tee in ap pli ca tion of Ar tic le 54(6) 
or (7) (he re i naf ter re fer red to as the “de ci sion”) shall be as fol lows:

2.2. A de ci sion may be adop ted at the re qu est of one or mo re Con
trac ting Par ti es.

2.3. Whe re such a re qu est is ma de, the Con trac ting Par ti es shall 
in form each ot her of the facts they ha ve esta blis hed and shall con si der 
whet her the con di ti ons of po ints 1.1 or 1.2 are ful fil led.

2.4. If the Con trac ting Par ti es con si der that the con di ti ons are ful
fil led, they shall for ward a draft de ci sion to the Jo int Com mit tee for 
adop tion by the writ ten pro ce du re de scri bed in po int 2.5.

2.5. The Sec re ta ri atGe ne ral of the Com mis sion shall send the 
draft de ci sion to the nonCom mu nity Con trac ting Par ti es.

If the Sec re ta ri atGe ne ral has not re ce i ved any writ ten ob jec ti ons 
from the Con trac ting Par ti es wit hin thirty days of the da te when it sent 
the draft, the de ci sion shall be adop ted. The Sec re ta ri atGe ne ral shall 
in form the Con trac ting Par ti es of the adop tion of the de ci sion.

If the Sec re ta ri atGe ne ral re ce i ves any ob jec ti ons from one or 
mo re Con trac ting Par ti es wit hin the ti me li mit, it shall in form the ot her 
Con trac ting Par ti es.

2.6. Each Con trac ting Party shall en su re pu bli ca tion of the de ci
sion.

2.7. The de ci sion shall re main in for ce for twel ve months. Ne vert
he less the Jo int Com mit tee may de ci de to ex tend its pe riod of va li dity 
or an nul it fol lo wing reexa mi na ti on by the Con trac ting Par ti es.

3. Me a su res to al le vi a te the fi nan cial con se qu en ces of pro hi bi ting 
use of the com pre hen si ve gu a ran tee

When the use of the com pre hen si ve gu a ran tee has been pro hi bi ted 
tem po ra rily for go ods re fer red to the list of An nex I, hol ders of com
pre hen si ve gu a ran te es may, upon re qu est, use an in di vi dual gu a ran tee. 
Ho we ver, the fol lo wing spe cial con di ti ons shall apply:

– the in di vi dual gu a ran tee shall be put up in the form of a spe ci fic 
gu a ran tee do cu ment which in clu des a re fe ren ce to this An nex and co
vers only the go ods re fer red to in the de ci sion;

– this in di vi dual gu a ran tee may be used only at the of fi ce of de
par tu re iden ti fied in the gu a ran tee do cu ment;

– it may be used to co ver se ve ral si mul ta ne o us or suc ces si ve ope
ra ti ons pro vi ded that the sum of the amo unts in vol ved in cur rent ope ra
ti ons for which the pro ce du re has not yet been dischar ged do es not ex
ce ed the amo unt of the in di vi dual gu a ran tee. In that ca se, the of fi ce of 
gu a ran tee as signs one ini tial ac cess co de for the gu a ran tee to the prin ci
pal. The prin ci pal can as sign one or mo re ac cess co des to this gu a ran tee 
to be used by him self or his re pre sen ta ti ves;

– each ti me the pro ce du re is dischar ged for a com mon tran sit ope
ra tion co ve red by this in di vi dual gu a ran tee, the amo unt cor re spon ding 
to that ope ra tion shall be re le a sed and may be reused to co ver anot her 
ope ra tion up to the ma xi mum amo unt of the gu a ran tee.

4. De ro ga tion from the de ci sion tem po ra rily pro hi bi ting use of the 
com pre hen si ve gu a ran tee for a re du ced amo unt or the com pre hen si ve 
gu a ran tee.

4.1. Prin ci pals may be aut ho ri sed to use a com pre hen si ve gu a ran
tee for a re du ced amo unt or a com pre hen si ve gu a ran tee to pla ce un der 
the com mon tran sit pro ce du re go ods to which the de ci sion tem po ra rily 
pro hi bi ting such use ap pli es if they can show that no debt has ari sen in 

re spect of the go ods in qu e sti on in the co ur se of com mon tran sit ope
ra ti ons which they ha ve un der ta ken in the two years pre ce ding the de
ci sion or, whe re debts ha ve ari sen du ring that pe riod, if they can show 
that the se we re fully paid up by the deb tor or the gu a ran tor wit hin the 
ti me li mit pre scri bed.

To ob tain aut ho ri sa tion to use a tem po ra rily pro hi bi ted com pre
hen si ve gu a ran tee, the prin ci pal must al so me et the con di ti ons set out 
in Ar tic le 54(2)(b).

4.2. Ar tic les 46 to 51 shall apply mu ta tis mu tan dis to ap pli ca ti ons 
and aut ho ri sa ti ons for the de ro ga ti ons re fer red in po int 4.1.

4.3. When the com pe tent aut ho ri ti es grant a de ro ga tion they shall 
en dor se box 8 of the com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca te, with the fol
lo wing phra se:

– UN RE STRIC TED USE  99209.

AN NEX V38

FALL BACK PRO CE DU RE

CHAPTERI

Generalprovisions

1. This An nex lays down spe ci fic pro vi si ons to use the fall back 
pro ce du re, un der Ar tic le 22(1) in the fol lo wing ca ses:

(a) for tra vel lers:
– whe re the com pe tent aut ho ri ti es’ com pu te ri sed system is not 

fun cti o ning,
(b) for prin ci pals, in clu ding aut ho ri sed con sig nors:
– whe re the com pe tent aut ho ri ti es’ com pu te ri sed system is not 

fun cti o ning,
– whe re the prin ci pal’s com pu te ri sed system is not fun cti o ning, or
– whe re the net work bet we en the prin ci pal and the com pe tent aut

ho ri ti es is not fun cti o ning.
2. The pro vi si ons of this Ap pen dix apply to the fall back pro ce du

re un less ot her wi se spe ci fi cally sta ted he re af ter.
3. Tran sit dec la ra ti ons
3.1. The tran sit dec la ra tion used in a fall back pro ce du re shall be 

re cog ni sa ble by all par ti es in vol ved in the tran sit ope ra tion in or der to 
avoid pro blems at the of fi ce(s) of tran sit and at the of fi ce of de sti na tion. 
For this re a son the do cu men ta tion used shall be li mi ted to the fol lo
wing:

– a sin gle ad mi ni stra ti ve do cu ment (SAD),
– an SAD prin ted out on a plain pa per by the tra der’s system as 

pro vi ded for in An nex B6 of Ap pen dix III, or
– the SAD may be re pla ced by the layout of the tran sit ac com

panying do cu ment (TAD) with the agre e ment of the com pe tent aut ho ri
ti es whe re the tra der’s ne eds are con si de red to be ju sti fied by the com
pe tent aut ho ri ti es.

3.2. For the im ple men ta tion of the pro vi si ons of po int 3.1 (third 
in dent) the TAD shall be com ple ted in ac cor dan ce with An ne xes A1 to 
A3 to Ap pen dix III.

3.3. Whe re the pro vi si ons of this Con ven tion re fer to co pi es of the 
tran sit dec la ra tion ac com panying a con sig nment, tho se pro vi si ons shall 
apply, mu ta tis mu tan dis, to the TAD.

CHAPTERII

Implementingrules

4. Una va i la bi lity of the com pe tent aut ho ri ti es’ com pu te ri sed 
system.

4.1. The ru les shall be im ple men ted as fol lows, ir re spec ti ve of the 
do cu ment used:

– The tran sit dec la ra tion shall be com ple ted and pro du ced to the 
of fi ce of de par tu re in three co pi es of the SAD in ac cor dan ce with An
nex B6 to Ap pen dix III and drawn up in con for man ce with An ne xes 
A1  A3 for the TAD;
––––––––
38 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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– The tran sit dec la ra tion shall be re cor ded in box C using a system 
of num be ring dif fe rent from that used in the com pu te ri sed system;

– The fall back pro ce du re shall be in di ca ted on the co pi es of the 
tran sit dec la ra tion with the stamp, in ac cor dan ce with the spe ci men in 
An nex B7 to Ap pen dix III, in box A of the SAD or in the pla ce of the 
MRN and the bar co de on the TAD;

– Whe re a sim pli fied pro ce du re is used, the aut ho ri sed con sig
nor uses preaut hen ti ca ted forms and shall ful fil all the obli ga ti ons and 
con di ti ons re gar ding the en tri es to be ma de in the dec la ra tion and the 
use of the spe cial stamp (Chap ter III, po ints 2730), using re spec ti vely 
bo xes D and C ;

– The do cu ment shall be stam ped eit her by the of fi ce of de par tu
re in the ca se of the stan dard pro ce du re or by the aut ho ri sed con sig nor 
whe re a sim pli fied pro ce du re is used;

– Whe re the TAD layout is used, ne it her a bar co de nor the Mo ve
ment Re fe ren ce Num ber (MRN) shall ap pe ar in the dec la ra tion.

4.2. Whe re the de ci sion to fol low the fall back pro ce du re is ta ken, 
any dec la ra tion, which has been en te red in the com pu te ri sed system, 
but which has not been furt her pro ces sed due to the fa i lu re of the 
system, shall be can cel led. The tra der shall in form the com pe tent aut
ho ri ti es each ti me a dec la ra tion is sub mit ted to the system but sub se qu
ently the fall back pro ce du re is used for that dec la ra tion.

4.3. The com pe tent aut ho rity shall mo ni tor the use of the fall back 
pro ce du re in or der to pre vent its mi su se.

5. Una va i la bi lity of the prin ci pal’s com pu ter system and/or net
work

Whe re the net work bet we en the prin ci pals and the com pe tent aut
ho ri ti es is una va i la ble the fol lo wing pro ce du re shall apply:

– The pro vi si ons set out in po int 4 shall apply ex clu ding the pro
vi si ons for the sim pli fied pro ce du re.

– The prin ci pal shall in form the com pe tent aut ho ri ti es when his 
com pu ter system and/or net work is ava i la ble again.

6. Una va i la bi lity of the aut ho ri sed con sig nor’s com pu ter system 
and/or net work

Whe re the aut ho ri sed con sig nor’s com pu ter system and/or net
work is/are una va i la ble the fol lo wing pro ce du re shall apply:

– The pro vi si ons set out in po int 4 shall apply.
– The aut ho ri sed con sig nor shall in form the com pe tent aut ho ri ti es 

when his com pu ter system and/or net work is ava i la ble again.
– In the se cir cum stan ces or in the event of net work de fi ci en ci es 

whe re an aut ho ri sed con sig nor ma kes mo re than 2 % of his dec la ra ti ons 
in a year un der the fall back pro ce du re, the aut ho ri sa tion shall be re vi e
wed in or der to eva lu a te if the con di ti ons are still met.

7. Da ta en try by na ti o nal aut ho ri ti es
In ca ses re fer red to in po ints 5 and 6, na ti o nal cu stoms aut ho ri ti es 

may al low tra ders to pre sent the tran sit dec la ra tion in one copy (whet
her using the SAD or, whe re ap pli ca ble, the layout of the TAD) to the 
of fi ce of de par tu re in or der to ha ve it pro ces sed by the cu stoms’ com
pu te ri sed system.

8. Sta ti sti cal in for ma tion
Ar tic le 12 of the Con ven tion shall be ap plied un der the fall back 

pro ce du re by han ding over an ad di ti o nal copy of the copy No 4 of the 
SAD, in stead of the copy of the TAD.

CHAPTERIII

Operationoftheprocedure

9. Go ods pla ced un der the com mon tran sit pro ce du re shall be car
ried un der co ver of Co pi es No 4 and No 5 of the SAD or of the TAD 
re tur ned to the prin ci pal by the of fi ce of de par tu re.

10. Fur nis hing of an in di vi dual gu a ran tee by a gu a ran tor
Whe re the of fi ce of gu a ran tee is not the of fi ce of de par tu re for the 

tran sit ope ra tion, it shall ke ep a copy of the in stru ment which pro vi des 
evi den ce that it has ac cep ted the gu a ran tor’s un der ta king. The prin ci pal 
shall pre sent the ori gi nal to the of fi ce of de par tu re, whe re it shall be re
ta i ned. If ne ces sary the of fi ce may re qu est a tran sla tion in to the of fi cial 
lan gu a ge, or one of the of fi cial lan gu a ges, of the co un try con cer ned.

11. Mi xed con sig nments
In the ca se of con sig nments com pri sing both go ods which must 

be car ried un der the T1 pro ce du re and go ods which must be car ried 
un der the T2 pro ce du re, the tran sit dec la ra tion be a ring the ‘T’ symbol 
shall be sup ple men ted by:

– sup ple men tary forms be a ring the “T1bis”, “T2bis” or “T2Fbis” 
symbol, as ap pro pri a te; or

– lo a ding lists be a ring the “T1”, “T2” or “T2F” symbol, as ap
pro pri a te.

12. Pre sump tion of T1 pro ce du re
Whe re the T1, T2 or T2F symbols ha ve been omit ted from the 

righthand sub di vi sion of box 1 of the tran sit dec la ra tion, or whe re, in 
the ca se of con sig nments con ta i ning both go ods car ried un der the T1 
pro ce du re and go ods car ried un der the T2 pro ce du re, po int 11 abo ve 
has not been com plied with, the go ods shall be de e med to be mo ving 
un der the T1 pro ce du re.

13. Sig ning of the tran sit dec la ra tion and prin ci pal’s un der ta king
Sig ning the tran sit dec la ra tion ma kes the prin ci pal re spon si ble for 

the pro vi si ons of Ar tic le 24.
14. Iden ti fi ca tion me a su res
Whe re Ar tic le 11(4) of the Con ven tion is ap plied, the of fi ce of 

de par tu re shall en ter the fol lo wing phra se aga inst the “se als af fi xed” 
he a ding in box “D. Con trol by of fi ce of de par tu re” of the tran sit dec
la ra tion:

– Wa i ver  92110.
15. En tri es in the tran sit dec la ra tion and re le a se of the go ods
– The of fi ce of de par tu re shall re cord the re sults of the ve ri fi ca

tion on each copy of the tran sit dec la ra tion.
– If the fin dings of the ve ri fi ca tion are con si stent with the dec la

ra tion the of fi ce of de par tu re shall re le a se the go ods and re cord the da te 
on the co pi es of the tran sit dec la ra tion.

16. Of fi ce of tran sit
16.1. The car ri er shall pre sent a tran sit advi ce no te ma de out on 

a form cor re spon ding to the spe ci men in An nex B8 to Ap pen dix III to 
each of fi ce of tran sit, which shall re tain it.

16.2. Whe re go ods are tran spor ted via an of fi ce of tran sit ot her 
than that men ti o ned in Co pi es No 4 and No 5 of the tran sit dec la ra tion, 
the said of fi ce shall:

– send the tran sit advi ce no te wit ho ut de lay to the of fi ce of tran sit 
ori gi nally de sig na ted, or

– in form the of fi ce of de par tu re in the ca ses and ac cor ding to the 
pro ce du re de ter mi ned by the com pe tent aut ho ri ti es in agre e ment with 
each ot her.

17. Pre sen ta tion at the of fi ce of de sti na tion
17.1. The of fi ce of de sti na tion shall re gi ster Co pi es No 4 and No 

5 of the tran sit dec la ra tion, re cord on them the ir da te of ar ri val and en
ter the de ta ils of con trols car ried out

17.2. A tran sit ope ra tion may end at an of fi ce ot her than the one 
en te red in the tran sit dec la ra tion. That of fi ce shall then be co me the of
fi ce of de sti na tion.

Whe re the new of fi ce of de sti na tion co mes un der the ju ris dic tion 
of a Con trac ting Party ot her than the one that has ju ris dic tion over the 
of fi ce ori gi nally de sig na ted, the new of fi ce shall en ter in box “I. Con
trol by of fi ce of de sti na tion” of Copy No 5 of the tran sit dec la ra tion the 
fol lo wing sta te ment in ad di tion to the usual ob ser va ti ons it is re qu i red 
to ma ke:

– Dif fe ren ces: of fi ce whe re go ods we re pre sen ted  (na me and co
un try)  99203.

17.3. Whe re po int 17.2 ap pli es and if the tran sit dec la ra tion be ars 
the fol lo wing sta te ment, the new of fi ce of de sti na tion shall ke ep the go
ods un der its con trol and not al low the ir re mo val ot her than to the Con
trac ting Party that has ju ris dic tion over the of fi ce of de par tu re, un less 
spe ci fi cally aut ho ri sed by the lat ter:

– Exit from ………………………..su bject to re stric ti ons or char
ges un der Re gu la tion/Di rec ti ve/De ci sion No ...  99204.

17.4. The na me of the Con trac ting Party to this Con ven tion and 
the num ber of the act of law in qu e sti on must be in ser ted, in the lan gu
a ge of the dec la ra tion, in the sta te ment ci ted in the pre vi o us pa ra graph.
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18. Re ce ipt
The re ce ipt may be ma de out on the back of Copy No 5 of the 

tran sit dec la ra tion on a SAD, in the spa ce pro vi ded.
19. Re turn of Copy No 5
The com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de sti na tion shall re

turn Copy No 5 of the tran sit dec la ra tion to the com pe tent aut ho ri ti es in 
the co un try of de par tu re wit ho ut de lay and at most wit hin eight days of 
the da te when the ope ra tion en ded. Whe re the TAD pro vi sion is used it 
is a copy of the TAD pre sen ted which is re tur ned un der the sa me con di
ti ons as the Copy No 5.

20. In for ming the prin ci pal and al ter na ti ve pro of of the end of the 
pro ce du re

If Copy No 5 of the tran sit dec la ra tion is not re tur ned to the com
pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re wit hin one month of the 
ti me li mit wit hin which the go ods must be pre sen ted at the of fi ce of 
de sti na tion, tho se aut ho ri ti es shall in form the prin ci pal and ask him to 
fur nish pro of that the pro ce du re has en ded.

21. En qu iry pro ce du re
21.1. Whe re the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu

re ha ve not re ce i ved pro of wit hin two months of the ti me li mit wit hin 
which the go ods must be pre sen ted at the of fi ce of de sti na tion that the 
pro ce du re has en ded, they shall ini ti a te the en qu iry pro ce du re im me di a
tely in or der to ob tain the in for ma tion ne e ded to dischar ge the pro ce du
re or, whe re this is not pos si ble, to:

– esta blish whet her a cu stoms debt has been in cur red;
– iden tify the deb tor;
– de ter mi ne the com pe tent aut ho ri ti es re spon si ble for re co very.
21.2. If the com pe tent aut ho ri ti es re ce i ve in for ma tion ear li er that 

the tran sit pro ce du re has not en ded, or su spect that to be the ca se, they 
shall ini ti a te the en qu iry pro ce du re for thwith.

21.3. The en qu iry pro ce du re shall al so be ini ti a ted if it tran spi res 
sub se qu ently that pro of of the end of the pro ce du re was fal si fied and the 
en qu iry pro ce du re is ne ces sary to ac hi e ve the ob jec ti ves of po int 21.1.

22. Gu a ran tee  Re fe ren ce amo unt
22.1. For the ap pli ca tion of the first sub pa ra graph of Ar tic le 52 

of this Ap pen dix a cal cu la tion is ma de of the amo unt of the debt which 
may be in cur red for each tran sit ope ra tion by the prin ci pal and he shall 
en su re that the amo unt at sta ke do es not ex ce ed the re fe ren ce amo unt, 
ta king in to ac co unt al so any ope ra ti ons for which the pro ce du re has not 
yet en ded.

22.2. The prin ci pal shall in form the gu a ran tee of fi ce when the re
fe ren ce amo unt falls be low a le vel suf fi ci ent to co ver his com mon tran
sit ope ra ti ons.

23. Com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca tes and gu a ran tee wa i ver 
cer ti fi ca tes

Whe re aut ho ri sa tion is gran ted un der Ar tic le 44(1)(a), com pre
hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca tes and gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca tes is sued 
by the com pe tent aut ho ri ti es shall be pre sen ted at the of fi ce of de par
tu re. Par ti cu lars of the cer ti fi ca tes shall be en te red on the tran sit dec la
ra ti ons.

24. Spe cial lo a ding lists
24.1. The com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se prin ci pals ful fil

ling the ge ne ral con di ti ons li sted in Ar tic le 45 to use as lo a ding lists 
lists which do not comply with all the re qu i re ments of Ap pen dix III.

Use of such lists shall be aut ho ri sed only whe re:
– they are pro du ced by firms which use an in te gra ted elec tro nic or 

auto ma tic da tapro ces sing system to ke ep the ir re cords;
– they are de sig ned and com ple ted in such a way that they can be 

used wit ho ut dif fi culty by the com pe tent aut ho ri ti es;
– they in clu de, for each item, the in for ma tion re qu i red un der An

nex B5 to Ap pen dix III.
24.2. De scrip ti ve lists drawn up for the pur po ses of ca rrying out 

dis patch/ex port for ma li ti es may al so be aut ho ri sed for use as lo a ding 
lists un der po int 24.1, even whe re such lists are pro du ced by firms not 
using an in te gra ted elec tro nic or auto ma tic da tapro ces sing system to 
ke ep the ir re cords.

24.3. Firms which use an in te gra ted elec tro nic or auto ma tic da
tapro ces sing system to ke ep the ir re cords and are al ready aut ho ri sed 
un der po ints 24.1 and 2 to use lo a ding lists of a spe cial type may al so 

be aut ho ri sed to use such lists for com mon tran sit ope ra ti ons in vol ving 
only one type of go ods if this fa ci lity is ma de ne ces sary by the com pu
ter pro gram mes of the firms con cer ned

25. Use of se als of a spe cial type
Prin ci pals shall en ter, op po si te the he a ding “se als af fi xed” in box 

“D. Con trol by of fi ce of de par tu re” of the tran sit dec la ra tion, the ma ke, 
type, and num ber of the se als af fi xed.

26. Exemp ti on re gar ding pre scri bed iti ne rary
Hol ders of such exemp ti ons shall en ter the fol lo wing phra se in 

the cor re spon ding at tri bu te box 44 of the tran sit dec la ra tion:
– Pre scri bed iti ne rary wa i ved  99205.
27. Aut ho ri sed con sig nor  preaut hen ti ca tion and for ma li ti es at 

de par tu re
27.1. For the ap pli ca tion of po ints 4 and 6, the aut ho ri sa tion shall 

sti pu la te that box “C. Of fi ce of de par tu re” of the tran sit dec la ra tion 
forms must:

– be stam ped in advan ce with the stamp of the of fi ce of de par tu re 
and sig ned by an of fi cial of that of fi ce; or

– be stam ped by the aut ho ri sed con sig nor with a spe cial me tal 
stamp ap pro ved by the com pe tent aut ho ri ti es and con for ming to the 
spe ci men in An nex B9 to Ap pen dix III. The stamp may be preprin ted 
on the forms whe re the prin ting is en tru sted to a prin ter ap pro ved for 
that pur po se.

The aut ho ri sed con sig nor shall com ple te the box by en te ring the 
da te on which the go ods are con sig ned and shall al lo ca te a num ber to 
the tran sit dec la ra tion in ac cor dan ce with the ru les laid down in the aut
ho ri sa tion.

27.2. The com pe tent aut ho ri ti es may pre scri be the use of forms 
be a ring a dis tin cti ve mark as a me ans of iden ti fi ca tion.

28. Aut ho ri sed con sig nor  se cu rity me a su res for the stamp
28.1. The aut ho ri sed con sig nor shall ta ke all ne ces sary me a su res 

to en su re the sa fe ke e ping of the spe cial stamps and/or forms be a ring 
the stamp of the of fi ce of de par tu re or a spe cial stamp.

He shall in form the com pe tent aut ho ri ti es of the se cu rity me a su
res he is ta king to apply the first sub pa ra graph.

28.2. In the event of the mi su se by any per son of forms stam ped 
in advan ce with the stamp of the of fi ce of de par tu re or with the spe cial 
stamp, the aut ho ri sed con sig nor shall be li a ble, wit ho ut pre ju di ce to 
any cri mi nal pro ce e dings, for the payment of du ti es and ot her char ges 
payable in a par ti cu lar co un try in re spect of go ods car ried un der co ver 
of such forms un less he can sa tisfy the com pe tent aut ho ri ti es by whom 
he was aut ho ri sed that he to ok the me a su res re qu i red of him un der po
int 28.1.

29. Aut ho ri sed con sig nor  In for ma tion to be en te red on dec la ra
ti ons

29.1. Not la ter than on con sig nment of the go ods, the aut ho ri sed 
con sig nor shall en ter in box 44 of the tran sit dec la ra tion, whe re ne ces
sary, the iti ne rary pre scri bed in ac cor dan ce with Ar tic le 26(2), and in 
the box “D. Con trol by of fi ce of de par tu re”, the pe riod pre scri bed in 
ac cor dan ce with Ar tic le 29 wit hin which the go ods must be pre sen ted 
at the of fi ce of de sti na tion, the iden ti fi ca tion me a su res ap plied and the 
fol lo wing phra se:

– Aut ho ri sed con sig nor  99206.
29.2. Whe re the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re 

check a con sig nment be fo re its de par tu re, they shall re cord the fact on 
the dec la ra tion, in box “D. Con trol by of fi ce of de par tu re”.

29.3. Fol lo wing con sig nment, Copy No 1 of the tran sit dec la ra
tion shall be sent wit ho ut de lay to the of fi ce of de par tu re. The com pe
tent aut ho ri ti es may pro vi de in the aut ho ri sa tion that Copy No 1 be sent 
to the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of de par tu re as soon as the 
tran sit dec la ra tion is com ple ted. The ot her co pi es shall ac com pany the 
go ods in ac cor dan ce with po int 9 of this An nex.

30. Aut ho ri sed con sig nor  wa i ver of sig na tu re
30.1. The aut ho ri sed con sig nor may be aut ho ri sed not to sign 

tran sit dec la ra ti ons be a ring the spe cial stamp re fer red to in An nex B9 
to Ap pen dix III which are ma de out by an in te gra ted elec tro nic or auto
ma tic da tapro ces sing system. This wa i ver shall be su bject to the con
di tion that the aut ho ri sed con sig nor has pre vi o usly gi ven the com pe tent 
aut ho ri ti es a writ ten un der ta king ac know led ging that he is the prin ci pal 
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for all tran sit ope ra ti ons car ried out un der co ver of tran sit dec la ra ti ons 
be a ring the spe cial stamp.

30.2. Tran sit dec la ra ti ons ma de out in ac cor dan ce with po int 30.1 
shall con tain, in the box re ser ved for the prin ci pal’s sig na tu re, the fol
lo wing phra se:

– Sig na tu re wa i ved  99207.
31. Aut ho ri sed con sig nee  obli ga ti ons
31.1. When the go ods ar ri ve at his pre mi ses or at the pla ces spe

ci fied in the aut ho ri sa tion the aut ho ri sed con sig nee shall wit ho ut de lay, 
send to the of fi ce of de sti na tion the TAD or Co pi es No 4 and No 5 of 
the tran sit dec la ra tion which ac com pa nied the go ods, in di ca ting the da
te of ar ri val, the con di tion of any se als af fi xed and any ir re gu la ri ti es.

31.2. The of fi ce of de sti na tion shall ma ke the en tri es pro vi ded for 
in the abo ve men ti o ned po int 17 on the said co pi es of the tran sit dec la
ra tion.

32. Tem po rary pro hi bi tion of the use of the com pre hen si ve gu a
ran tee for a re du ced amo unt or the com pre hen si ve gu a ran tee

32.1. In ad di tion to the de ta i led ru les for the ap pli ca tion of Ar tic
le 54 (7) set out in An nex IV to this Ap pen dix, the fol lo wing me a su res 
shall apply to tran sit ope ra ti ons in vol ving go ods which are su bject to 
de ci si ons pro hi bi ting use of the com pre hen si ve gu a ran tee:

– The fol lo wing phra se, me a su ring at le ast 100 x 10 mm and prin
ted in red ca pi tal let ters, shall be af fi xed di a go nally to all co pi es of the 
tran sit dec la ra tion:

– COM PRE HEN SI VE GU A RAN TEE PRO HI BI TED  99208.
– By way of de ro ga tion from po int 19, the of fi ce of de sti na tion 

shall re turn the Copy No 5 of any tran sit dec la ra tion en dor sed with this 
phra se no la ter than on the wor king day fol lo wing that on which the 
con sig nment and the re qu i si te co pi es of the dec la ra tion we re pre sen ted 
at that of fi ce. Whe re such a con sig nment is pre sen ted to an aut ho ri
sed con sig nee wit hin the me a ning of Ar tic le 64, he shall send the No 5 
Copy to his lo cal of fi ce of de sti na tion no la ter than on the wor king day 
fol lo wing that on which he to ok re ce ipt of the con sig nment.

32.2. Me a su res to al le vi a te the fi nan cial con se qu en ces of pro hi bi
ting the use of the com pre hen si ve gu a ran tee

Whe re the use of the com pre hen si ve gu a ran tee has been pro hi bi
ted tem po ra rily for go ods re fer red to in the list of An nex I, hol ders of 
com pre hen si ve gu a ran te es may, upon re qu est, use an in di vi dual gu a
ran tee. Ho we ver, the fol lo wing spe cial con di ti ons shall apply:

– this in di vi dual gu a ran tee may be used, un der the fall back pro
ce du re, only with the of fi ce of de par tu re spe ci fied in the gu a ran tee do
cu ment.

33. SAD Forms  For ma li ti es com ple ted using pu blic or pri va te 
com pu ter systems

33.1. Whe re for ma li ti es are com ple ted using pu blic or pri va te 
com pu ter systems, the com pe tent aut ho ri ti es shall aut ho ri se tho se re qu
e sting the fa ci lity to re pla ce the handwrit ten sig na tu re with a com pa ra
ble tec hni cal de vi ce which may, whe re ap pli ca ble, be ba sed on the use 
of co des and which has the sa me le gal con se qu en ces as a handwrit ten 
sig na tu re. This fa ci lity shall be gran ted only if the tec hni cal and ad mi
ni stra ti ve con di ti ons laid down by the com pe tent aut ho ri ti es are met.

33.2. Whe re for ma li ti es are com ple ted using pu blic or pri va te 
com pu ter systems which al so print out the dec la ra ti ons, the com pe tent 
aut ho ri ti es may pro vi de for di rect aut hen ti ca tion by tho se systems of 
the dec la ra ti ons thus pro du ced, in pla ce of the ma nual or mec ha ni cal 
ap pli ca tion of the cu stoms of fi ce stamp and the sig na tu re of the com
pe tent of fi cial.

APPENDIXII39

COM MU NITY STA TUS OF GO ODS AND PRO VI SI ONS 
ON THE EURO

Article1
This Ap pen dix lays down the ru les for im ple men ting the pro vi si

ons on the Com mu nity sta tus of go ods and use of the euro in the Con
ven tion and Ap pen dix I.
––––––––
39 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

TI TLE I

COM MU NITY STA TUS OF GO ODS

CHAPTERI

Scope

Article2
1. Pro of of the Com mu nity sta tus of go ods may be pro vi ded in ac

cor dan ce with this Ti tle only if the go ods to which the pro of re la tes are 
car ried di rectly from one Con trac ting Party to anot her.

The fol lo wing shall be de e med to be car ried di rectly from one 
Con trac ting Party to anot her:

(a) go ods car ried wit ho ut pas sing thro ugh the ter ri tory of a third 
co un try;

(b) go ods car ried thro ugh the ter ri tory of one or mo re third co un
tri es on con di tion that car ri a ge thro ugh such co un tri es is co ve red by a 
sin gle tran sport do cu ment ma de out in a Con trac ting Party.

2. This Ti tle shall not apply to go ods which:
(a) are in ten ded for ex port from the Con trac ting Par ti es; or
(b) are car ried in ac cor dan ce with the pro ce du re for the in ter na ti o

nal car ri a ge of go ods un der co ver of TIR car nets, un less:
– the go ods to be un lo a ded in a Con trac ting Party are car ried to

get her with go ods to be un lo a ded in a third co un try; or
– the go ods are car ried from one Con trac ting Party to anot her via 

a third co un try.
3. This Ti tle shall apply to go ods car ried by post (in clu ding par

cel post) from a post of fi ce in one Con trac ting Party to a post of fi ce in 
anot her Con trac ting Party.

CHAP TER II 

Establishingcommunitystatus

Article3

Com pe tent of fi ce

For the pur po ses of this Chap ter “com pe tent of fi ce” shall be ta ken 
to mean the aut ho ri ti es with re spon si bi lity for cer tifying the Com mu
nity sta tus of go ods.

Article4

Ge ne ral pro vi si ons

1. Pro of of the Com mu nity sta tus of go ods not mo ving un der the 
T2 pro ce du re may be fur nis hed by me ans of one of the do cu ments pro
vi ded for in this Chap ter.

2. The do cu ment used to pro ve the Com mu nity sta tus of go ods 
may be is sued re tro ac ti vely pro vi ded the con di ti ons for its is sue are ful
fil led. Whe re this is the ca se the fol lo wing phra se shall be en te red on 
it, in red:

– Is sued re tro ac ti vely  99210.

Sec tion 1

T2L do cu ment

Article5

De fi ni tion

1. Su bject to the con di ti ons set out be low, pro of of the Com mu
nity sta tus of go ods shall be fur nis hed by the pro duc tion of a T2L do
cu ment.

2. A T2L do cu ment me ans any do cu ment be a ring the symbol 
“T2L” or “T2LF”.
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Article6

Form

1. The T2L do cu ment shall be drawn up on a form cor re spon ding 
to one of the spe ci mens in the SAD Con ven tion.

2. The form may be sup ple men ted, as ap pro pri a te, by one or mo re 
con ti nu a tion she ets cor re spon ding to the spe ci mens in the SAD Con
ven tion, which shall be an in te gral part of the T2L do cu ment.

3. Lo a ding lists drawn up in ac cor dan ce with the spe ci men in Ap
pen dix III may be used in stead of con ti nu a tion she ets as the de scrip ti ve 
part of the T2L do cu ment, of which they shall be an in te gral part.

4. The forms re fer red to in pa ra graphs 1 to 3 shall be com ple ted in 
ac cor dan ce with Ap pen dix III. They shall be prin ted and com ple ted in 
one of the of fi cial lan gu a ges of the Con trac ting Par ti es ac cep ted by the 
com pe tent aut ho ri ti es.

Article7

Spe cial lo a ding lists

1. The com pe tent aut ho ri ti es of each co un try may aut ho ri se any 
per son who sa tis fi es the re qu i re ments of Ar tic le 45 of Ap pen dix I to use 
as lo a ding lists lists which do not comply with all the re qu i re ments of 
Ap pen dix III.

2. Use of such lists shall be aut ho ri sed only whe re:
(a) they are pro du ced by firms which use an in te gra ted elec tro nic 

or auto ma tic da ta pro ces sing system to ke ep the ir re cords;
(b) they are de sig ned and com ple ted in such a way that they can 

be used wit ho ut dif fi culty by the com pe tent aut ho ri ti es;
(c) they in clu de, for each item, the in for ma tion re qu i red un der 

An nex B5 to Ap pen dix III.
3. De scrip ti ve lists drawn up for the pur po ses of ca rrying out dis

patch/ex port for ma li ti es may al so be aut ho ri sed for use as lo a ding lists 
un der pa ra graph 1, even whe re such lists are pro du ced by firms not 
using an in te gra ted elec tro nic or auto ma tic da tapro ces sing system to 
ke ep the ir re cords.

Article8

Dra wing up a T2L form

1. Su bject to the pro vi si ons of Ar tic le 19, the T2L do cu ment shall 
be drawn up in a sin gle ori gi nal.

2. At the re qu est of the per son con cer ned, a T2L do cu ment and, 
whe re ne ces sary, any con ti nu a tion she ets or lo a ding lists used shall be 
en dor sed by the com pe tent of fi ce. Such en dor se ment shall com pri se the 
fol lo wing, which sho uld, as far as pos si ble, ap pe ar in box “C. Of fi ce of 
de par tu re” of the do cu ments:

(a) in the ca se of the T2L do cu ment, the na me and stamp of the 
com pe tent of fi ce, the sig na tu re of one of the of fi ci als at that of fi ce, the 
da te of en dor se ment and eit her the re gi stra tion num ber or the num ber 
of the dis patch or ex port dec la ra tion, whe re this is re qu i red;

(b) in the ca se of the sup ple men tary form or lo a ding list, the num
ber ap pe a ring on the T2L do cu ment. The num ber shall be en te red by 
me ans of a stamp in cor po ra ting the na me of the com pe tent of fi ce or by 
hand. In the lat ter ca se it shall be ac com pa nied by the of fi cial stamp of 
the said of fi ce.

The do cu ments shall be re tur ned to the per son con cer ned as soon 
as the cu stoms for ma li ti es for the dis patch of the go ods to the co un try 
of de sti na tion ha ve been com ple ted.

Sec tion 2

Com mer cial do cu ments

Article9

In vo i ce and tran sport do cu ment

1. The Com mu nity sta tus of go ods may be esta blis hed by pre
sen ting an in vo i ce or tran sport do cu ment re la ting to such go ods and 
complying with the con di ti ons in this Ar tic le.

2. The in vo i ce or tran sport do cu ment re fer red to in pa ra graph 1 
shall in clu de at le ast the full na me and ad dress of the con sig nor or ex
por ter, or of the per son con cer ned whe re this per son is not the con sig
nor or ex por ter, the num ber and kind, marks and re fe ren ce num bers of 
the pac ka ges, a de scrip tion of the go ods, the gross mass in ki lo grams 
and, whe re ne ces sary, the con ta i ner num bers.

The per son con cer ned shall in di ca te cle arly on the said do cu ment 
the symbol “T2L” or “T2LF”, ac com pa nied by his handwrit ten sig na
tu re.

3. Whe re for ma li ti es are com ple ted using of fi cial or pri va tesec tor 
da ta pro ces sing systems, the com pe tent aut ho ri ti es shall aut ho ri se per
sons who so re qu est to re pla ce the sig na tu re pro vi ded for in pa ra graph 
2 with a com pa ra ble tec hni cal de vi ce, using co des whe re ap pli ca ble, 
which has the sa me le gal con se qu en ces as a handwrit ten sig na tu re.

This fa ci lity shall be gran ted only if the tec hni cal and ad mi ni stra
ti ve con di ti ons laid down by the com pe tent aut ho ri ti es are met.

4. At the re qu est of the per son con cer ned, the in vo i ce or tran
sport do cu ment duly com ple ted and sig ned by him shall be en dor sed 
by the com pe tent of fi ce. Such en dor se ment shall com pri se the na me 
and stamp of the com pe tent of fi ce, the sig na tu re of one of the of fi ci als 
at that of fi ce, the da te of en dor se ment and eit her the re gi stra tion num
ber or the num ber of the dis patch or ex port dec la ra tion whe re this is 
re qu i red.

5. The pro vi si ons of this Ar tic le shall apply only whe re the in vo i
ce or tran sport do cu ment co vers Com mu nity go ods alo ne.

6. For the pur po ses of this Con ven tion, the in vo i ce or tran sport 
do cu ment ful fil ling the con di ti ons and for ma li ti es set out in pa ra graphs 
2 to 5 shall be equ i va lent to the T2L do cu ment.

7. For the pur po ses of Ar tic le 9(4) of the Con ven tion, the cu stoms 
of fi ce of an EF TA co un try who se ter ri tory go ods ha ve en te red un der 
co ver of an in vo i ce or tran sport do cu ment equ i va lent to a T2L do cu
ment may at tach to the T2 or T2L do cu ment which it is su es for the go
ods a cer ti fied copy or pho to copy of that in vo i ce or tran sport do cu ment.

Article10

Ship ping com pany’s ma ni fest

1. Su bject to the con di ti ons set out be low, pro of of the Com mu
nity sta tus of go ods shall be fur nis hed by pre sen ta tion of the ship ping 
com pany’s ma ni fest re la ting to the go ods.

2. The ma ni fest shall in clu de at le ast the fol lo wing in for ma tion:
(a) the na me and full ad dress of the ship ping com pany;
(b) the iden tity of the ves sel;
(c) the pla ce and da te of lo a ding;
(d) the pla ce of un lo a ding.
For each con sig nment the ma ni fest shall al so in clu de:
(a) the re fe ren ce for the bill of la ding or ot her com mer cial do cu

ment;
(b) the num ber and kind, marks and re fe ren ce num bers of the pac

ka ges;
(c) the nor mal tra de de scrip tion of the go ods in clu ding suf fi ci ent 

de tail to per mit the ir iden ti fi ca tion;
(d) the gross mass in ki lo grams;
(e) whe re ap pro pri a te, the con ta i ner iden ti fi ca tion num bers;
(f) the fol lo wing en tri es for the sta tus of the go ods:
– the let ter “C” (equ i va lent to “T2L”) or “F” (equ i va lent to 

“T2LF”) for go ods who se Com mu nity sta tus may be de mon stra ted;
– the let ter “N” for all ot her go ods.
3. At the re qu est of the ship ping com pany, the ma ni fest it has duly 

com ple ted and sig ned shall be en dor sed by the com pe tent aut ho ri ti es. 
The en dor se ment must in clu de the na me and stamp of the com pe tent 
of fi ce, the sig na tu re of an of fi cial at that of fi ce and the da te of en dor
se ment.

Article11

Sin gle ma ni fest

Whe re the sim pli fied com mon tran sit pro ce du re pro vi ded for 
in Ar tic le 112 of Ap pen dix I is used, pro of of the Com mu nity sta tus 
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of go ods shall be pro vi ded by en te ring the let ter “C” (equ i va lent to “ 
“T2L”) or “F” (equ i va lent to “T2LF”) along si de the re le vant items on 
the ma ni fest.

Sec tion 3

Proofspecifictocertainoperations

Article12

Car ri a ge un der co ver of TIR car nets or ATA car nets

1. Whe re go ods are car ried un der co ver of a TIR car net in one of 
the ca ses re fer red to in Ar tic le 2(2)(b), or un der co ver of an ATA car
net, the dec la rant may, with a vi ew to pro ving the Com mu nity sta tus of 
the go ods and su bject to the pro vi si ons of Ar tic le 2, cle arly en ter the 
symbol “T2L” or “T2LF” in the spa ce re ser ved for the de scrip tion of 
go ods to get her with his sig na tu re on all the re le vant vo uc hers of the 
car net used be fo re pre sen ting it to the of fi ce of de par tu re for en dor
se ment. On all the vo uc hers whe re it has been en te red, the “T2L” or 
“T2LF” symbol sho uld be aut hen ti ca ted with the stamp of the of fi ce of 
de par tu re ac com pa nied by the sig na tu re of the com pe tent of fi cial.

2. Whe re the TIR car net or the ATA car net co vers both Com mu nity 
go ods and nonCom mu nity go ods, the two ca te go ri es of go ods shall be 
shown se pa ra tely and the symbol “T2L” or “T2LF” shall be en te red in 
such a way that it cle arly re la tes only to the Com mu nity go ods.

Article13

Go ods in pas sen ger-ac com pa nied bag ga ge

Whe re it is ne ces sary to esta blish the Com mu nity sta tus of go ods 
ac com panying pas sen gers or con ta i ned in the ir lug ga ge, the go ods, pro
vi ded that they are not in ten ded for com mer cial use, are to be con si de
red as Com mu nity go ods when:

(a) they are dec la red as Com mu nity go ods and the re is no do ubt 
as to the ac cu racy of the dec la ra tion;

(b) or, in ot her ca ses, when they are de alt with in ac cor dan ce with 
the pro vi si ons of this Chap ter.

Section4

Proofofcommunitystatusofgoodsprovidedbytheauthorised
consignor

Article14

Aut ho ri sed con sig nor

1. The com pe tent aut ho ri ti es of each co un try may aut ho ri se any 
per son, he re i naf ter re fer red to as the “aut ho ri sed con sig nor”, who sa
tis fi es the re qu i re ments of Ar tic le 45 of Ap pen dix I and pro po ses to 
esta blish the Com mu nity sta tus of go ods by me ans of a T2L do cu ment 
in ac cor dan ce with Ar tic le 6, or by me ans of one of the do cu ments sti
pu la ted in Ar tic les 9 to 11, he re i naf ter re fer red to as “com mer cial do
cu ments”, to use such do cu ments wit ho ut ha ving to pre sent them for 
en dor se ment to the com pe tent of fi ce.

2. The pro vi si ons of Ar tic les 46 to 51 of Ap pen dix I shall apply 
mu ta tis mu tan dis to the aut ho ri sa tion re fer red to in pa ra graph 1.

Article15

Con tents of the aut ho ri sa tion

The aut ho ri sa tion shall spe cify in par ti cu lar:
(a) the of fi ce re spon si ble for preaut hen ti ca ting the forms used for 

the do cu ments con cer ned, as pre scri bed in Ar tic le 16(1)(a);
(b) un der what cir cum stan ces the aut ho ri sed con sig nor must ju

stify use of the forms;
(c) the pro hi bi ted ca te go ri es or mo ve ments of go ods;

(d) how and wit hin what pe riod the aut ho ri sed con sig nor must no
tify the com pe tent of fi ce so that it may ca rry out any checks that may 
be ne ces sary be fo re de par tu re of the go ods.

Article16

Pre-aut hen ti ca tion and for ma li ti es on de par tu re

1. The aut ho ri sa tion shall sti pu la te that the front of the com mer
cial do cu ments con cer ned or box “C. Of fi ce of de par tu re” on the front 
of the forms used in dra wing up the T2L do cu ment and any con ti nu a
tion she et or she ets must be:

(a) stam ped in advan ce with the stamp of the of fi ce re fer red to in 
Ar tic le 15(1)(a) and sig ned by an of fi cial of that of fi ce; or

(b) stam ped by the aut ho ri sed con sig nor with a spe cial me tal 
stamp ap pro ved by the com pe tent aut ho ri ti es and con for ming to the 
spe ci men in An nex B9 to Ap pen dix III. The stamp may be preprin ted 
on the forms if the prin ting is en tru sted to a prin ter ap pro ved for that 
pur po se.

2. The aut ho ri sed con sig nor shall ta ke all ne ces sary me a su res to 
en su re the sa fe ke e ping of the spe cial stamps and/or forms be a ring the 
stamp of the of fi ce of de par tu re or a spe cial stamp.

He shall in form the com pe tent aut ho ri ti es of the se cu rity me a su
res he is ta king to apply the pre vi o us sub pa ra graph.

3. In the event of the mi su se by any per son of forms stam ped in 
advan ce with the stamp of the of fi ce of de par tu re or with the spe cial 
stamp, the aut ho ri sed con sig nor shall be li a ble, wit ho ut pre ju di ce to 
any cri mi nal pro ce e dings, for the payment of du ti es and ot her char ges 
payable in a par ti cu lar co un try in re spect of go ods car ried un der co ver 
of such forms un less he can sa tisfy the com pe tent aut ho ri ti es by whom 
he was aut ho ri sed that he to ok the me a su res re qu i red of him un der pa
ra graph 2.

4. Not la ter than on con sig nment of the go ods, the aut ho ri sed con
sig nor shall com ple te and sign the form. In ad di tion, he shall en ter in a 
cle arly iden ti fi a ble spa ce on the com mer cial do cu ment used, or in the 
box of the T2L do cu ment re ser ved for con trol by the of fi ce of de par
tu re, the na me of the com pe tent of fi ce, the da te of com ple tion of the 
do cu ment, and the fol lo wing en dor se ment:

– Aut ho ri sed con sig nor  99206

Article17

Wa i ving of the sig na tu re

1. The com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se the aut ho ri sed con sig
nor not to sign T2L do cu ments or com mer cial do cu ments be a ring the 
spe cial stamp re fer red to in An nex B9 to Ap pen dix III which are drawn 
up by an elec tro nic or auto ma tic da tapro ces sing system. Such aut ho
ri sa tion shall be su bject to the con di tion that the aut ho ri sed con sig nor 
has pre vi o usly gi ven tho se aut ho ri ti es a writ ten un der ta king ac know
led ging his li a bi lity for the le gal con se qu en ces ari sing from all T2L do
cu ments or com mer cial do cu ments is sued be a ring the spe cial stamp.

2. T2L do cu ments or com mer cial do cu ments drawn up in ac cor
dan ce with pa ra graph 1 shall con tain in pla ce of the aut ho ri sed con sig
nor’s sig na tu re the fol lo wing en dor se ment:

– Sig na tu re wa i ved  99207.

Article18

Ship ping com pany’s ma ni fest tran smit ted by elec tro nic da ta  
in ter chan ge

1. The com pe tent aut ho ri ti es of each co un try may aut ho ri se ship
ping com pa ni es not to draw up the ma ni fest ser ving to de mon stra te the 
Com mu nity sta tus of go ods un til the day af ter the de par tu re of the ves
sel at the la test and, at all events, be fo re its ar ri val at the port of de sti
na tion.

2. The aut ho ri sa tion re fer red to in pa ra graph 1 shall be gran ted 
only to in ter na ti o nal ship ping com pa ni es which:

(a) ful fil the con di ti ons of Ar tic le 45 of Ap pen dix I by way of 
de ro ga tion from Ar tic le 45(1)(a) ship ping com pa ni es need not be esta
blis hed in a Con trac ting Party if they ha ve a re gi o nal of fi ce the re; and
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(b) use elec tro nic da ta in ter chan ge systems to tran smit in for ma
tion bet we en the ports of de par tu re and de sti na tion in the Con trac ting 
Par ti es; and

(c) ope ra te a sig ni fi cant num ber of voyages bet we en the co un tri es 
on re cog ni sed ro u tes.

3. On re ce ipt of an ap pli ca tion, the com pe tent aut ho ri ti es of the 
co un try whe re the ship ping com pany is esta blis hed shall no tify the aut
ho ri ti es of the ot her co un tri es in who se ter ri to ri es the ports of de par tu re 
and de sti na tion are si tu a ted.

Pro vi ded no ob jec tion is re ce i ved wit hin sixty days of the da te of 
no ti fi ca tion, the com pe tent aut ho ri ti es shall aut ho ri se use of the sim pli
fied pro ce du re de scri bed in pa ra graph 4.

This aut ho ri sa tion shall be va lid in the co un tri es con cer ned and 
shall apply only to com mon tran sit ope ra ti ons bet we en the ports to 
which it re fers.

4. The sim pli fi ca tion shall be ope ra ted as fol lows:
(a) the ma ni fest for the port of de par tu re shall be tran smit ted by 

elec tro nic da ta in ter chan ge system to the port of de sti na tion;
(b) the ship ping com pany shall en ter in the ma ni fest the in for ma

tion in di ca ted in Ar tic le 10(2);
(c) upon re qu est, a prin to ut of the da ta ex chan ge ma ni fest shall be 

pre sen ted to the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de par tu re at the la
test on the wor king day fol lo wing the de par tu re of the ves sel and in any 
ca se be fo re it ar ri ves at its port of de sti na tion;

(d) a prin to ut of the da ta ex chan ge ma ni fest shall be pre sen ted to 
the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de sti na tion;

(e) the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de par tu re shall ca rry 
out audits ba sed on risk analysis;

(f) the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de sti na tion shall ca rry 
out audits ba sed on risk analysis and, if ne ces sary, tran smit the re le vant 
de ta ils of ma ni fests to the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de par tu re 
for ve ri fi ca tion.

5. Wit ho ut pre ju di ce to the pro vi si ons of Ti tle IV of Ap pen dix I:
– the ship ping com pany shall no tify all of fen ces and ir re gu la ri ti es 

to the com pe tent aut ho ri ti es;
– the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de sti na tion shall no

tify the com pe tent aut ho ri ti es at the port of de par tu re and the aut ho rity 
which is sued the aut ho ri sa tion of all of fen ces and ir re gu la ri ti es at the 
ear li est op por tu nity.

Article19

Obli ga tion to ma ke a copy

The aut ho ri sed con sig nor shall ma ke a copy of each com mer
cial do cu ment or of each T2L do cu ment is sued un der this Sec tion. The 
com pe tent aut ho ri ti es shall spe cify the con di ti ons un der which the copy 
do cu ment shall be pre sen ted for pur po ses of con trol and re ta i ned for 
not less than two years.

Article20

Con trols upon the aut ho ri sed con sig nor

The com pe tent aut ho ri ti es may ca rry out upon aut ho ri sed con sig
nors any con trols they con si der ne ces sary. The said con sig nors shall 
fur nish all the ne ces sary in for ma tion and fa ci li ti es for this pur po se.

CHAPTERIII

Ad mi ni stra ti ve as si stan ce

Article21
The com pe tent aut ho ri ti es of the co un tri es con cer ned shall as sist 

one anot her in chec king the aut hen ti city and ac cu racy of the do cu ments 
and ve rifying that the pro ce du res used in ac cor dan ce with the pro vi si
ons of this Chap ter to pro ve the Com mu nity sta tus of go ods ha ve been 
cor rectly ap plied.

TI TLE II

PRO VI SI ONS CON CER NING THE EURO

Article22
1. The equ i va lent in na ti o nal cur ren ci es of the amo unts ex pres sed 

in euros re fer red to in this Con ven tion shall be cal cu la ted by using the 
ex chan ge ra te in for ce on the first wor king day of Oc to ber, and shall be 
ap plied from 1 Ja nu ary of the fol lo wing year.

If no ra te is ava i la ble for a par ti cu lar na ti o nal cur rency, the ra te 
to be ap plied shall be that for the first day for which a ra te has been 
pu blis hed af ter the first wor king day of Oc to ber. If a ra te has not been 
pu blis hed af ter the first wor king day of Oc to ber, the ra te to be ap plied 
shall be that of the last day pri or to that da te for which a ra te has been 
pu blis hed.

2. The ex chan ge ra te for the euro to be used in applying pa ra graph 
1 shall be that which was ap pli ca ble on the da te on which the com mon 
tran sit dec la ra tion co ve red by the in di vi dual gu a ran tee vo uc her or vo
uc hers was re gi ste red in ac cor dan ce with Ar tic le 18(5) of Ap pen dix I.

APPENDIXIII40

TRAN SIT DEC LA RA TI ONS, TRAN SIT AC COM PANYING  
DO CU MENTS AND OT HER DO CU MENTS

Article1
This Ap pen dix co vers the pro vi si ons, forms and spe ci mens for 

ma king dec la ra ti ons and com ple ting tran sit ac com panying do cu ments 
and ot her do cu ments used in the com mon tran sit pro ce du re in ac cor
dan ce with the re qu i re ments of Ap pen di ces I and II.

TI TLE I

TRAN SIT DEC LA RA TION AND FORMS WHEN USING  
ELEC TRO NIC DA TA IN TER CHAN GE

Article2

Tran sit dec la ra tion

A tran sit dec la ra tion as de fi ned in Ar tic le 21(1) of Ap pen dix I 
shall con form to the struc tu re and par ti cu lars in An nex A1 using the 
co des in An nex A2.

Article3

Tran sit ac com panying do cu ment

The tran sit ac com panying do cu ment shall con form to the spe ci
men and par ti cu lars in An nex A3. It shall be pro du ced and used ac cor
ding to the ex pla na tory no tes in An nex A4.

Article4

List of items

The list of items shall con form to the spe ci men and par ti cu lars in 
An nex A5. It shall be pro du ced and used ac cor ding to the ex pla na tory 
no tes in An nex A6.

––––––––
40 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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TI TLE II

FORMS USED FOR:

– DO CU MENTS PRO VING THE COM MU NITY STA TUS OF 
GO ODS,

– TRAN SIT DEC LA RA TION FOR TRA VEL LERS,

– FALL BACK PRO CE DU RE

Article5
1. Forms used as do cu ments pro ving the Com mu nity sta tus of go

ods shall con form to the spe ci mens in the SAD Con ven tion, An nex I, 
Ap pen di ces 1 to 4.

2. Forms used as tran sit dec la ra ti ons for im ple men ta tion of the 
fall back pro ce du re or tran sit dec la ra ti ons for tra vel lers shall con form to 
the spe ci mens in the SAD Con ven tion, An nex I, Ap pen dix 1.

3. A selfcopying pro cess shall be used for the en tri es re qu i red:
(a) in the ca se of Ap pen di ces 1 and 3, on the co pi es in di ca ted in 

the SAD Con ven tion, An nex II, Ap pen dix 1;
(b) in the ca se of Ap pen di ces 2 and 4, on the co pi es in di ca ted in 

the SAD Con ven tion, An nex II, Ap pen dix 2.
4. The forms shall be com ple ted and used:
(a) as do cu ments pro ving the sta tus of Com mu nity go ods, in ac

cor dan ce with the ex pla na tory no te in An nex B2;
(b) as tran sit dec la ra ti ons for the fall back pro ce du re or tra vel lers, 

in ac cor dan ce with the ex pla na tory no te in An nex B6.
In both ca ses the co des in An ne xes A2, B1, B3 and B6 sho uld be 

used whe re ap pro pri a te.

Article6
1. Forms shall be prin ted in con for man ce with the SAD Con ven

tion, An nex II, Ar tic le 2.
2. Each Con trac ting Party may print its iden tifying mark in the 

top lefthand cor ner of the form. It may al so print the words “COM
MON TRAN SIT” in pla ce of the words “COM MU NITY TRAN SIT”. 
Do cu ments be a ring such marks or eit her ex pres si on shall be ac cep ted 
when pre sen ted in anot her Con trac ting Party.

TI TLE III

FORMS OT HER THAN THE SIN GLE AD MI NI STRA TI VE  
DO CU MENT AND THE TRAN SIT AC COM PANYING  

DO CU MENT

Article7

Lo a ding lists

1. Forms used for dra wing up lo a ding lists shall con form to the 
spe ci men in An nex B4. They shall be com ple ted in ac cor dan ce with the 
ex pla na tory no te in An nex B5.

2. The forms shall be prin ted on pa per dres sed for wri ting pur po
ses, we ig hing at le ast 40 g/m2 and suf fi ci ently strong to pre vent easy 
te a ring or cre a sing in nor mal use. The co lo ur may be de ci ded by tho se 
con cer ned.

3. The for mat of the forms shall be 210 by 297 mil li me tres, with 
a ma xi mum to le ran ce of 5 mil li me tres less and 8 mil li me tres mo re on 
the length.

Article8

Tran sit advi ce no te

1. Forms used for tran sit advi ce no tes wit hin the fra me work of 
Ar tic le 21 of Ap pen dix I shall con form to the spe ci men in An nex B8 to 
this Ap pen dix.

2. The forms shall be prin ted on pa per dres sed for wri ting pur po
ses, we ig hing at le ast 40 g/m² and suf fi ci ently strong to pre vent easy 
te a ring or cre a sing in nor mal use. The pa per shall be whi te.

3. The for mat of the forms shall be 210 by 148 mil li me tres.

Article9

Re ce ipt

1. The spe ci men for ma king out re ce ipts shall con form to An nex 
B10.

2. The pa per to be used shall be suf fi ci ently strong to pre vent easy 
te a ring or cre a sing in nor mal use. The pa per shall be whi te.

3. The for mat of the re ce ipt shall be 148 by 105 mil li me tres.

Article10

In di vi dual gu a ran tee

1. Forms used for in di vi dual gu a ran tee vo uc hers shall con form to 
the spe ci men in An nex C3.

2. The forms shall be prin ted on pa per free of mec ha ni cal pulp, 
dres sed for wri ting pur po ses and we ig hing at le ast 55g/m². They shall 
ha ve a prin ted gu il loc he pat tern bac kgro und in red so as to re veal any 
fal si fi ca tion by mec ha ni cal or che mi cal me ans. The pa per shall be whi te.

3. The for mat of the forms shall be 148 by 105 mil li me tres.
4. The forms shall show the na me and ad dress of the prin ter, or a 

mark by which he may be iden ti fied, and an iden ti fi ca tion num ber in
ten ded to in di vi du a li se it.

5. The lan gu a ge to be used for in di vi dual gu a ran tee vo uc hers 
shall be spe ci fied by the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try of the 
of fi ce of gu a ran tee.

Article11

Com pre hen si ve gu a ran tee and gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca tes

1. Forms for dra wing up com pre hen si ve gu a ran tee or gu a ran tee 
wa i ver cer ti fi ca tes, he re i naf ter re fer red to as “cer ti fi ca tes”, shall con
form to the spe ci mens in An nex C5 and An nex C6. They shall be com
ple ted ac cor ding to the ex pla na tory no te in An nex C7.

2. The cer ti fi ca tes shall be prin ted on whi te pa per free of mec ha
ni cal pulp and we ig hing at le ast 100g/m². They shall ha ve a gu il loc he 
pat tern bac kgro und on both si des so as to re veal any fal si fi ca tion by 
mec ha ni cal or che mi cal me ans. The bac kgro und shall be:

– green for gu a ran tee cer ti fi ca tes;
– pa le blue for gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca tes.
3. The for mat of the forms shall be 210 by 148 mil li me tres.
4. The Con trac ting Par ti es shall be re spon si ble for prin ting the 

forms or ha ving them prin ted. Each cer ti fi ca te shall be ar a se rial iden
ti fi ca tion num ber.

Article12

Pro vi si ons com mon to all of Ti tle III

1. Forms sho uld be com ple ted using a typew ri ter or ot her mec
ha no grap hi cal or si mi lar pro cess. Forms re fer red to in Ar tic les 7 and 8 
may al so be com ple ted le gibly in ma nu script, in which ca se they shall 
be com ple ted in ink and in block let ters.

2. Forms shall be drawn up in one of the of fi cial lan gu a ges of the 
Con trac ting Par ti es which is ac cep ta ble to the com pe tent aut ho ri ti es of 
the co un try of de par tu re. This pro vi sion shall not apply to in di vi dual 
gu a ran tee vo uc hers.

3. The com pe tent aut ho ri ti es of anot her co un try in which the 
forms must be pro du ced may if ne ces sary re qu i re a tran sla tion in to the 
of fi cial lan gu a ge, or one of the of fi cial lan gu a ges, of that co un try.

4. The lan gu a ge to be used for the com pre hen si ve gu a ran tee and 
gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca tes shall be de sig na ted by the com pe tent aut
ho ri ti es of the co un try re spon si ble for the gu a ran tee of fi ce.

5. No era su res or al te ra ti ons shall be ma de. Amend ments shall be 
ma de by stri king out the in cor rect par ti cu lars and, whe re ap pro pri a te, 
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ad ding tho se re qu i red. Any such amend ments shall be ini ti al led by the 
per son ma king the amend ment and ex pressly en dor sed by the com pe
tent aut ho ri ti es.

6. A Con trac ting Party may apply spe cial me a su res in re spect of 
the forms re fer red to in this Ti tle with a vi ew to in cre a sing se cu rity, 
pro vi ded that it first ob ta ins the agre e ment of the ot her Con trac ting Par
ti es and that this do es not pre ju di ce the cor rect ap pli ca tion of the Con
ven tion.

AN NE XES TO AP PEN DIX III

A.ANNEXESCOMPUTERISEDPROCEDURES

ANNEXA141

EX PLA NA TORY NO TE ON THE USE OF TRAN SIT  
DEC LA RA TI ONS, BY THE EX CHAN GE OF EDI STAN DARD 

MES SA GES (EDI TRAN SIT DEC LA RA TION)

TITLEI

GENERAL

The tran sit dec la ra tion is pre sen ted elec tro ni cally, ex cept when 
the Con ven tion pro vi des ot her wi se.

The EDI tran sit dec la ra tion is ba sed upon the par ti cu lars en te red 
in to the Con ven tion of 20 May 1987 on sim pli fi ca tion of for ma li ti es in 
tra de in go ods and cor re spon ding to the dif fe rent bo xes of the Sin gle 
Ad mi ni stra ti ve Do cu ment (SAD) as de fi ned in the pre sent An nex and 
An nex B1, in as so ci a tion with or re pla ced by a co de if ap pro pri a te.

This An nex con ta ins ex clu si vely the ba sic spe cial re qu i re ments, 
which apply when the for ma li ti es are car ried out by the ex chan ge of the 
EDI stan dard mes sa ges. Furt her mo re the ad di ti o nal co des pre sen ted in 
An nex A2 are ap pli ca ble. An nex B1 ap pli es to the EDI tran sit dec la ra
tion un less ot her wi se spe ci fied in this An nex or in An nex A2.

The de ta i led struc tu re and con tent of the EDI tran sit dec la ra tion 
fol low the tec hni cal spe ci fi ca ti ons the com pe tent aut ho ri ti es com
mu ni ca te to the prin ci pal in or der to en su re the pro per fun cti o ning of 
the system. The se spe ci fi ca ti ons are ba sed upon the re qu i re ments laid 
down in this An nex.

This An nex de scri bes the struc tu re of the in for ma tion ex chan ge. 
The tran sit dec la ra tion is or ga ni sed in to da ta gro ups, which con tain da
ta at tri bu tes. The at tri bu tes are gro u ped to get her in such a way that they 
bu ild up co he rent lo gi cal blocks wit hin the sco pe of the mes sa ge. A 
da ta gro up in den ta tion in di ca tes that the da ta gro up de pends on a lo wer 
in dent da ta gro up.

When pre sent, the ap pro pri a te num ber of the box on the SAD is 
no ted.

The term “num ber” in the ex pla na ti on of a da ta gro up in di ca tes 
how many ti mes the da ta gro up may be used in the tran sit dec la ra tion.

The term “type/length” in the ex pla na ti on of an at tri bu te in di ca tes 
the re qu i re ments for the da ta type and the da ta length. The co des for the 
da ta types are as fol lows:

a alp ha be tic
n nu me ric
an alp ha nu me ric
The num ber fol lo wing the co de in di ca tes the ad mis si ble da ta 

length. The fol lo wing ap pli es:
The op ti o nal two dots be fo re the length in di ca tor mean that the 

da ta has no fi xed length, but it can ha ve up to a num ber of di gits, as 
spe ci fied by the length in di ca tor. A com ma in the da ta length me ans 
that the at tri bu te can hold de ci mals, the di git be fo re the com ma in di ca
tes the to tal length of the at tri bu te, the di git af ter the com ma in di ca tes 
the ma xi mum num ber of di gits af ter the de ci mal po int.

––––––––
41 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

TITLEII

PAR TI CU LARS TO BE EN TE RED IN THE TRAN SIT  
DEC LA RA TION AND STRUC TU RE OF THE EDI TRAN SIT 

DEC LA RA TION

CHAPTERI

Requiredparticulars

This an nex con ta ins the unit of the da ta, ba sed on tho se of the 
SAD Con ven tion, li kely to be re qu i red by the va ri o us co un tri es.

CHAPTERII

Structure

A. Ta ble of the da ta gro ups

TRAN SIT OPE RA TION 
TRA DER con sig nor 
TRA DER con sig nee 
GO ODS ITEM
– TRA DER con sig nor
– TRA DER con sig nee
– CON TA I NERS
– SGI CO DES
– PAC KA GES
– PRE VI O US AD MI NI STRA TI VE RE FE REN CES
– PRO DU CED DO CU MENTS/CER TI FI CA TES
– SPE CIAL MEN TI ONS 
CU STOMS OF FI CE of de par tu re
TRA DER prin ci pal 
RE PRE SEN TA TI VE
CU STOMS OF FI CE of tran sit 
CU STOMS OF FI CE of de sti na tion 
TRA DER aut ho ri sed con sig nee
CON TROL RE SULT 
SE ALS IN FO
– SE ALS ID 
GU A RAN TEE
– GU A RAN TEE RE FE REN CE
– VA LI DITY LI MI TA TION EC
– VA LI DITY LI MI TA TION NON EC

B. Par ti cu lars on the da ta of the tran sit dec la ra tion 

TRAN SIT OPE RA TION
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used.
LRN
Type/Length: an ..22
The lo cal re fe ren ce num ber (LRN) shall be used. It is na ti o nally 

de fi ned and al lo ca ted by the user in agre e ment with the com pe tent aut
ho ri ti es to iden tify each sin gle dec la ra tion.

Declarationtype(box1)
Type/Length: an ..5 
The at tri bu te shall be used. 
The fol lo wing must be en te red:
(1) whe re go ods are re qu i red to mo ve un der the T2 pro ce du re: T2 

or T2F;
(2) whe re go ods are re qu i red to mo ve un der the T1 pro ce du re: T1;
(3) for the con sig nments re fer red to in Ar tic le 23 of Ap pen dix I: T. 
The at tri bu te shall be used.
Totalnumberofitems(box5)
Type/Length: n .. 5 
The at tri bu te shall be used. 
Totalnumberofpackages(box6)
Type/Length: n ..7
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Use of this at tri bu te is op ti o nal. The to tal num ber of pac ka ges is 
equ al to the sum of all “Num ber of pac ka ges”, all “Num ber of pi e ces” 
plus a va lue of “1” for each dec la red “bulk”.

Countryofdispatch(box15a)
Type/Length: a2
Co un try from which the go ods are to be dis patched/ex por ted.
The at tri bu te shall be used if only one co un try of dis patch is dec

la red. The co un try co des pre sen ted in An nex A2 shall be used. In this 
ca se the at tri bu te “Co un try of dis patch” of the da ta gro up “GO ODS 
ITEM” can not be used. If mo re than one co un try of dis patch is dec la
red, this at tri bu te of the da ta gro up “TRAN SIT OPE RA TION” can not 
be used. In this ca se the at tri bu te “Co un try of dis patch” of the da ta gro
up “GO ODS ITEM” shall be used.

Destinationcountry(box17a)
Type/Length: a2
En ter the na me of the co un try con cer ned.
The at tri bu te shall be used if only one co un try of de sti na tion is 

dec la red. The co un try co des pre sen ted in An nex A2 shall be used. In 
this ca se the at tri bu te “De sti na tion co un try” of the da ta gro up “GO
ODS ITEM” can not be used. If mo re than one co un try of de sti na tion 
is dec la red, this at tri bu te of the da ta gro up “TRAN SIT OPE RA TION” 
can not be used. In this ca se the at tri bu te “De sti na tion co un try” of the 
da ta gro up

“GO ODS ITEM” shall be used.
Identityatdeparture(box18)
Type/Length: an ..27
En ter the me ans of iden ti fi ca tion, e.g. the re gi stra tion num ber(s) 

or na me, of the me ans of tran sport (lo rry, ship, ra il way wa gon, air craft) 
on which the go ods are di rectly lo a ded on pre sen ta tion at the of fi ce 
of de par tu re, using the co des laid down for the pur po se. For exam ple, 
whe re a trac tor and a tra i ler with dif fe rent ve hic le re gi stra tion num bers 
are used, en ter the re gi stra tion num bers of both trac tor and tra i ler.

Ho we ver, whe re go ods are car ried in con ta i ners that are to be 
tran spor ted by road ve hic les, the com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se 
the prin ci pal to le a ve this box blank whe re the lo gi stics at the po int of 
de par tu re may ma ke it im pos si ble to pro vi de the iden tity of the me ans 
of tran sport at the ti me of esta blis hment of the tran sit dec la ra tion, and 
whe re they can en su re that the pro per in for ma tion con cer ning the me
ans of tran sport will be sub se qu ently en te red in box 55.

Whe re go ods are mo ved by fi xed tran sport in stal la ti ons, do not 
en ter anything for re gi stra tion num ber.

IdentityatdepartureLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
Nationalityatdeparture(box18)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.
En ter the na ti o na lity of the me ans of tran sport (lo rry, ship, ra il way 

wa gon, air craft) on which the go ods are di rectly lo a ded on pre sen ta tion 
at the of fi ce of de par tu re, (or that of the me ans of tran sport pro vi ding 
pro pul sion for the who le if it is ma de up of se ve ral me ans of tran sport), 
using the co des laid down for the pur po se. For exam ple, whe re a trac tor 
and a tra i ler with dif fe rent ve hic le re gi stra tion num bers are used, en ter 
the re gi stra tion num bers of both trac tor and tra i ler, and the na ti o na lity 
of the trac tor.

Ho we ver, whe re go ods are car ried in con ta i ners that are to be 
tran spor ted by road ve hic les, the com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se 
the prin ci pal to le a ve this box blank whe re the lo gi stics at the po int of 
de par tu re may ma ke it im pos si ble to pro vi de the na ti o na lity of the me
ans of tran sport at the ti me of esta blis hment of the tran sit dec la ra tion, 
and whe re they can en su re that the pro per in for ma tion con cer ning the 
me ans of tran sport will be sub se qu ently en te red in box 55.

Whe re go ods are mo ved by fi xed in stal la ti ons or car ried by rail, 
do not en ter anything for na ti o na lity.

In ot her ca ses, dec la ra tion of the na ti o na lity is op ti o nal for the 
Con trac ting Par ti es. 

Container(box19)
Type/Length: n1
Use the co des pro vi ded for the pur po se to en ter par ti cu lars of the 

pre su med si tu a tion at the bor der of the Con trac ting Party in who se ter
ri tory the of fi ce of de par tu re is lo ca ted, as known at the ti me the go ods 
we re pla ced un der the com mon tran sit pro ce du re.

The fol lo wing co des shall be used
0: no.
1: yes.
Nationalitycrossingborder(box21)
Type/Length: a2
The re qu i re ment to en ter the na ti o na lity is obli ga tory.
Ho we ver, whe re go ods are car ried by rail or mo ved by fi xed in

stal la tion, do not en ter anything for re gi stra tion num ber or na ti o na lity.
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.
Identitycrossingborder(box21)
Type/Length: an ..27
Using the ap pro pri a te co de, en ter the type (lo rry, ship, ra il way 

wa gon, air craft, etc.) and the me ans of iden ti fi ca tion (e.g. re gi stra tion 
num ber or na me) of the ac ti ve me ans of tran sport (i.e. the me ans of 
tran sport pro vi ding pro pul sion) which it is pre su med will be used at 
the fron ti er cros sing po int on exit from the Con trac ting Party whe re the 
of fi ce of de par tu re is lo ca ted, fol lo wed by the co de for the na ti o na lity 
of the me ans of tran sport, as known at the ti me the go ods we re pla ced 
un der the com mon tran sit pro ce du re.

Whe re com bi ned tran sport or se ve ral me ans of tran sport are used, 
the ac ti ve me ans of tran sport is the unit which pro vi des pro pul sion for 
the who le com bi na tion. For exam ple, when a lo rry is on a seago ing 
ves sel, the ac ti ve me ans of tran sport is the ship and whe re a com bi na
tion of a trac tor and a tra i ler is used, the ac ti ve me ans of tran sport is the 
trac tor.

Whe re go ods are car ried by rail or fi xed in stal la ti ons, do not en ter 
anything for re gi stra tion num ber.

Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. 
IdentitycrossingborderLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
Typeoftransportcrossingborder(box21)
Type/Length: n .. 2
Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. 
Transportmodeatborder(box25)
Type/Length: n .. 2
Use the co des pro vi ded for the pur po se to en ter the mo de of tran

sport which it is pre su med will pro vi de the ac ti ve me ans of tran sport 
on which the go ods will le a ve the ter ri tory of the Con trac ting Party in 
which the of fi ce of de par tu re is lo ca ted.

Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
Inlandtransportmode(box26)
Type/Length: n .. 2
Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. It has 

to be used ac cor ding to the ex pla na tory no te con cer ning box 25 pre sen
ted in An nex A2.

Loadingplace(box27)
Type/Length: an ..17
Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. 
Agreedlocationcode(box30)
Type/Length: an ..17
The at tri bu te can not be used, if the da ta gro up “CON TROL RE

SULT” is used. If this da ta gro up is not used the at tri bu te is op ti o nal. If 
this at tri bu te is used the pre ci se in di ca tion of the pla ce in co ded form 
whe re the go ods can be exa mi ned is ne ces sary. The at tri bu tes “Agreed 
lo ca tion of go ods”/”Agreed lo ca tion co de”, “Aut ho ri sed lo ca tion of go
ods” and “Cu stoms sub pla ce” can not be used at the sa me ti me.

Agreedlocationofgoods(box30)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te can not be used, if the da ta gro up “CON TROL RE

SULT” is used. If this da ta gro up is not used the at tri bu te is op ti o nal. 
If this at tri bu te is used the pre ci se in di ca tion of the pla ce whe re the 
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go ods can be exa mi ned is ne ces sary. The at tri bu tes “Agreed lo ca tion 
of go ods”/”Agreed lo ca tion co de”, “Aut ho ri sed lo ca tion of go ods” and 
“Cu stoms sub pla ce” can not be used at the sa me ti me.

AgreedlocationofgoodsLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
Authorisedlocationofgoods(box30)
Type/Length: an ..17
The at tri bu te is op ti o nal, if the da ta gro up “CON TROL RE SULT” 

is used. If the at tri bu te is used pre ci se in di ca tion of the pla ce whe re the 
go ods can be exa mi ned is ne ces sary. If the da ta gro up “CON TROL RE
SULT” is not used the at tri bu te can not be used. The at tri bu tes “Agreed 
lo ca tion of go ods”/”Agreed lo ca tion co de”, “Aut ho ri sed lo ca tion of go
ods” and “Cu stoms sub pla ce” can not be used at the sa me ti me.

Customssubplace(box30)
Type/Length: an ..17
The at tri bu te can not be used, if the da ta gro up “CON TROL RE

SULT” is used. If this da ta gro up is not used the at tri bu te is op ti o nal. 
If this at tri bu te is used the pre ci se in di ca tion of the pla ce whe re the 
go ods can be exa mi ned is ne ces sary. The at tri bu tes “Agreed lo ca tion 
of go ods”/”Agreed lo ca tion co de”, “Aut ho ri sed lo ca tion of go ods” and 
“Cu stoms subpla ce” can not be used at the sa me ti me.

Totalgrossmass(box35)
Type/Length: n ..11,3
The at tri bu te shall be used.
Transitaccompanyingdocumentlanguagecode
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge of the tran sit ac com panying do cu ment.
DialoguelanguageindicatoratDeparture
Type/Length: a2
Use of the lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 is op ti o nal. If 

this at tri bu te is not used the system will use the de fa ult lan gu a ge of the 
of fi ce of de par tu re.

Declarationdate(box50)
Type/Length: n8
The at tri bu te shall be used.
Declarationplace(box50)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
DeclarationplaceLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) of the cor re spon ding free text fi eld.
TRA DER con sig nor (box 2)
Num ber: 1
This da ta gro up is used when only one con sig nor is dec la red. In 

this ca se the da ta gro up “TRA DER con sig nor” of the da ta gro up “GO
ODS ITEM” can not be used.

Name(box2)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used. 
Streetandnumber(box2)
Type/Length: an ..35 
The at tri bu te shall be used. 
Country(box2)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.
Postcode(box2)
Type/Length: an ..9
The at tri bu te shall be used.
City(box2)
Type/Length: an ..35 
The at tri bu te shall be used.
NADLNGT
ype/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge of na me and ad dress (NAD LNG).

TIN(box2)
Type/Length: an ..17
Use of this at tri bu te to in sert the tra der iden ti fi ca tion num ber 

(TIN) is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
TRA DER Con sig nee (box 8)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used when the re is only one con sig nee 

dec la red and the at tri bu te “De sti na tion co un try” of the da ta gro up 
“TRAN SIT OPE RA TION” con ta ins a “co un try” as de fi ned in the Con
ven tion. In this ca se the da ta gro up “TRA DER Con sig nee” of the da ta 
gro up “GO ODS ITEM” can not be used.

Name(box8)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
Streetandnumber(box8)
Type/Length: an ..35 
The at tri bu te shall be used. 
Country(box8)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.
Postcode(box8)
Type/Length: an .. 9
The at tri bu te shall be used.
City(box8)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
NADLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge of na me and ad dress (NAD LNG).
TIN(box8)
Type/Length: an ..17
Use of this at tri bu te to in sert the tra der iden ti fi ca tion num ber 

(TIN) is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
GO ODS ITEM
Num ber: 999
The da ta gro up shall be used.
Declarationtype(exbox1)
Type/Length: an .. 5
The at tri bu te shall be used, if the Co de “T” was used for the at tri

bu te “Dec la ra tion type” of the da ta gro up “TRAN SIT OPE RA TION”. 
In ot her ca ses this at tri bu te can not be used.

Countryofdispatch(exbox15a)
Type/Length: a2
Co un try from which the go ods are to be dis patched/ex por ted
The at tri bu te shall be used if mo re than one co un try of dis patch is 

dec la red. The co un try co des pre sen ted in An nex A2 shall be used. The 
at tri bu te “Co un try of dis patch” of the da ta gro up “TRAN SIT OPE RA
TION” can not be used. If only one co un try of dis patch is dec la red the 
cor re spon ding at tri bu te of the da ta gro up

“TRAN SIT OPE RA TION” shall be used.
De sti na tion co un try (ex box 17a) 
Type/Length: a2
The at tri bu te shall be used if mo re than one co un try of de sti na tion 

is dec la red. The co un try co des pre sen ted in An nex A2 shall be used. 
The at tri bu te “De sti na tion co un try” of the da ta gro up “TRAN SIT OPE
RA TION” can not be used. If only one co un try of de sti na tion is dec la
red the cor re spon ding at tri bu te of the da ta gro up “TRAN SIT OPE RA
TION” shall be used.

Textualdescription(box31)
Type/Length: an ..140 
The at tri bu te shall be used.
The nor mal tra de de scrip tion must be en te red in all ca ses. This 

de scrip tion must in clu de all the de ta ils ne e ded to al low iden ti fi ca tion of 
the go ods. Whe re the at tri bu te “Com mo dity co de” has to be com ple ted, 
the de scrip tion must be ex pres sed in suf fi ci ently pre ci se terms to al low 
clas si fi ca tion of the go ods. This at tri bu te must al so show the par ti cu lars 
re qu i red un der any spe ci fic ru les (e.g. on ex ci se du ti es). If con ta i ners 
are used, the iden tifying marks of the con ta i ner sho uld al so be en te red 
in this box.
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TextualdescriptionLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) of the cor re spon ding free text fi eld.
Itemnumber(box32)
Type/Length: n .. 5
Gi ve the num ber of the item shown in the list of items dec la red in 

the at tri bu te “To tal num ber of items”.
The at tri bu te shall be used, even if the num ber “1” was used for 

the at tri bu te “To tal num ber of items” of the da ta gro up “TRAN SIT 
OPE RA TION”. In this ca se the num ber “1” shall be used for this at tri
bu te. Each item num ber is uni que thro ug ho ut the dec la ra tion.

Commoditycode(box33)
Type/Length: n .. 8
The at tri bu te shall be used with at le ast 4 and up to 8 di gits. This 

box must be com ple ted whe re:
– the sa me per son ma kes a tran sit dec la ra tion at the sa me ti me as, 

or fol lo wing, a cu stoms dec la ra tion which in clu des a com mo dity co de;
or
a tran sit dec la ra tion co vers go ods re fer red to in the list pu blis hed 

in ac cor dan ce with Ar tic le 1(3) to Ap pen dix I.
En ter the co de for the go ods.
In T2 and T2F tran sit dec la ra ti ons ma de in an EF TA co un try this 

box do es not need be com ple ted un less the pre ce ding tran sit dec la ra tion 
in clu des a com mo dity co de.

If it do es, gi ve the co de en te red in the cor re spon ding dec la ra tion.
In all ot her ca ses use of this box is op ti o nal.
Grossmass(box35)
Type/Length: n ..11,3
En ter the gross mass, in ki lo grams, of the go ods de scri bed in the 

cor re spon ding box 31. The gross mass is the ag gre ga te mass of the go
ods in clu ding all pac king but ex clu ding con ta i ners and ot her tran sport 
equ ip ment.

This at tri bu te is op ti o nal when go ods of dif fe rent type co ve red by 
the sa me dec la ra tion are pac ked to get her in such a way that it is im pos
si ble to de ter mi ne the gross mass of each type of go ods.

Netmass(box38)
Type/Length: n ..11,3
En ter the net mass, in ki lo grams, of the go ods de scri bed in the 

cor re spon ding at tri bu te. The net mass is the mass of the go ods them sel
ves ex clu ding all pac ka ging.

Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
– TRA DER Con sig nor (ex box 2)
Num ber: 1
The da ta gro up “TRA DER Con sig nor” can not be used when only 

one con sig nor is dec la red. In this ca se the da ta gro up “TRA DER Con
sig nor” on “TRAN SIT OPE RA TION” le vel is used.

Name(exbox2)
Type/Length: an ..35 
The at tri bu te shall be used.
Streetandnumber(exbox2)
Type/Length: an ..35 
The at tri bu te shall be used. 
Country(exbox2)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.
Postcode(exbox2)
Type/Length: an ..9
The at tri bu te shall be used.
City(exbox2)
Type/Length: an ..35 
The at tri bu te shall be used.
NADLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge of na me and ad dress (NAD LNG).
TIN(exbox2)
Type/Length: an ..17
Use of this at tri bu te to in sert the tra der iden ti fi ca tion num ber 

(TIN) is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.

– TRA DER Con sig nee (ex box 8)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used when mo re than one con sig nee is 

dec la red and the at tri bu te “De sti na tion co un try” of the da ta gro up “GO
ODS ITEM” con ta ins a “co un try” as de fi ned in the Con ven tion. When 
only one con sig nee is dec la red, the da ta gro up “TRA DER Con sig nee” 
of the da ta gro up “GO ODS ITEM” can not be used.

Name(exbox8)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
Streetandnumber(exbox8)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
Country(exbox8)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.
Postcode(exbox8)
Type/Length: an .. 9
The at tri bu te shall be used.
City(exbox8)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
NADLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge of na me and ad dress (NAD LNG).
TIN(exbox8)
Type/Length: an ..17
Use of this at tri bu te to in sert the tra der iden ti fi ca tion num ber 

(TIN) is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
– CON TA I NERS (box 31)
Num ber: 99
If the at tri bu te “Con ta i ner” of the da ta gro up “TRAN SIT OPE RA

TION” con ta ins the co de “1” the da ta gro up shall be used.
Con ta i ner num bers (box 31)
Type/Length: an ..11
The at tri bu te shall be used.
– SGI Co des (box 31) 
Num ber: 9
The da ta gro up shall be used to in sert the iden ti fi ca tion of sen si

ti ve go ods (SGI) if the tran sit dec la ra tion con cerns go ods re fer red to in 
the list of An nex I to Ap pen dix I.

Sensitivegoodscode(box31)
Type/Length: n .. 2
The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used if the com mo dity 

co de is not eno ugh to uni qu ely iden tify go ods re fer red to in the list of 
An nex I to Ap pen dix I.

Sensitivequantity(box31)
Type/Length: n ..11,3
The at tri bu te shall be used when the tran sit dec la ra tion con cerns 

go ods re fer red to in the list of An nex I to Ap pen dix I.
– PAC KA GES (box 31)
Num ber: 99
The da ta gro up shall be used.
Marksandnumbersofpackages(box31)
Type/Length: an ..42
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “Kind of pac ka ges” 

con ta ins ot her co des pre sen ted in An nex A2 than tho se for bulk (VQ, 
VG, VL, VY, VR or VO) or for “un pac ked” (NE, NF, NG). It is op ti
o nal if the at tri bu te “Kind of pac ka ges” con ta ins one of the pre vi o usly 
men ti o ned co des.

MarksandnumbersofpackagesLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
Kindofpackages(box31)
Type/Length: an242

––––––––
42 Amen ded by De ci sion No 2/2013 of 7.11.2013 (OJ L 315, 26.11.2013, p. 106). 
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The pac ka ging co des pre sen ted in An nex A2 shall be used. Num
berofpackages(box31)Type/Length: n .. 5

The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “Kind of pac ka ges” 
con ta ins ot her co des pre sen ted in An nex A2 than tho se for bulk (VQ, 
VG, VL, VY, VR or VO) or for “un pac ked” (NE, NF, NG). It can not be 
used if the at tri bu te “Kind of pac ka ges” con ta ins one of the pre vi o usly 
men ti o ned co des.

Numberofpieces(box31)
Type/Length: n .. 5
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “Kind of pac ka ges” 

con ta ins a co de pre sen ted in An nex A2 for “un pac ked” (NE). In ot her 
ca ses this at tri bu te can not be used.

– PRE VI O US AD MI NI STRA TI VE RE FE REN CES (box 40)
Num ber: 9
En ter the re fe ren ce for the pre ce ding cu stomsap pro ved tre at ment 

or use or for any cor re spon ding cu stoms do cu ments.
The da ta gro up shall be used if the at tri bu te “Dec la ra tion type” of 

the da ta gro ups “TRAN SIT OPE RA TION” or “GO ODS ITEM” con ta
ins the Co de “T2” or “T2F” and the co un try of the of fi ce of de par tu re is 
an EF TA co un try as de fi ned in the Con ven tion.

Previousdocumenttype(box40)
Type/Length: an .. 6
If the da ta gro up is used at le ast one pre vi o us do cu ment co de pre

sen ted in An nex A2 shall be used.
Previousdocumentreference(box40)
Type/Length: an ..20
The re fe ren ce of the pre vi o us do cu ment shall be used. 
PreviousdocumentreferenceLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) of the cor re spon ding free text fi eld.
Complementofinformation(box40)
Type/Length: an ..26
Use of this at tri bu te is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. 
ComplementofinformationLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
– PRO DU CED DO CU MENTS/CER TI FI CA TES (box 44)
Num ber: 99
En ter the de ta ils re qu i red un der any spe ci fic ru les ap pli ca ble in 

the co un try of dis patch/ex port to get her with the re fe ren ce num bers of 
the do cu ments pro du ced in sup port of the dec la ra tion (e.g. the se rial 
num ber of the T5 con trol copy, the ex port li cen ce or per mit num ber, the 
da ta re qu i red un der ve te ri nary and phyto sa ni tary re gu la ti ons or the bill 
of la ding num ber).

Use of this da ta gro up is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. If 
the da ta gro up is used at le ast one of the fol lo wing at tri bu tes shall be 
used.

Documenttype(box44)
Type/Length: an .. 3
The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used. 
Documentreference(box44)
Type/Length: an ..20 
DocumentreferenceLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
Complementofinformation(box44)
Type/Length: an ..26
ComplementofinformationLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
– SPE CIAL MEN TI ONS (box 44)
Num ber: 99
Use of this da ta gro up is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. If 

the da ta gro up is used eit her the at tri bu te “Ad di ti o nal in for ma tion id” 
or “Text” shall be used.

Additionalinformationid(box44)
Type/Length: an .. 3
The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to in sert the iden ti

fi ca tion (id) of the ad di ti o nal in for ma tion.
ExportfromEC(box44)
Type/Length: n1
If the at tri bu te “Ad di ti o nal in for ma tion id” con ta ins the co de 

“DG0” or “DG1” the at tri bu te “Ex port from EC” or “Ex port from co
un try” shall be used. Both at tri bu tes can not be used at the sa me ti me. 
In ot her ca ses the at tri bu te can not be used. If this at tri bu te is used the 
fol lo wing co des are to be used:

0= no.
1= yes.
Exportfromacountry(box44)
Type/Length: a2
If the at tri bu te “Ad di ti o nal in for ma tion id” con ta ins the co de 

“DG0” or “DG1” the at tri bu te “Ex port from EC” or “Ex port from co
un try” shall be used. Both at tri bu tes can not be used at the sa me ti me. 
In ot her ca ses the at tri bu te can not be used. If this at tri bu te is used the 
co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used.

Text(box44)
Type/Length: an ..70
TextLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
– CU STOMS OF FI CE of de par tu re (box C)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used.
Referencenumber(boxC)
Type/Length: an8
The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used. 
– TRA DER PRIN CI PAL (box 50)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used. TIN(box50)
Type/Length: an ..17
The at tri bu te shall be used whe re the da ta gro up “CON TROL RE

SULT” con ta ins the co de A3 or whe re the at tri bu te “GRN” is used.
Name(box50)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “TIN” is used and the 

ot her at tri bu tes of this da ta gro up are not al ready known by the system.
Streetandnumber(box50)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “TIN” is used and the 

ot her at tri bu tes of this da ta gro up are not al ready known by the system.
Country(box50)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used if the at

tri bu te “TIN” is used and the ot her at tri bu tes of this da ta gro up are not 
al ready known by the system.

Postcode(box50)
Type/Length: an .. 9
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “TIN” is used and the 

ot her at tri bu tes of this da ta gro up are not al ready known by the system.
City(box50)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “TIN” is used and the 

ot her at tri bu tes of this da ta gro up are not al ready known by the system.
NADLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge of na me and ad dress (NAD LNG) if the cor re spon ding 
free text fi elds are used.

– RE PRE SEN TA TI VE (box 50)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used if the prin ci pal ma kes use of an aut

ho ri sed re pre sen ta ti ve. 
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Name(box50)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used.
Re pre sen ta ti ve ca pa city (box 50) 
Type/Length: a ..35 
Use of this at tri bu te is op ti o nal. 
RepresentativecapacityLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to de fi ne 

the lan gu a ge (LNG) if the cor re spon ding free text fi eld is used.
– CU STOMS OF FI CE of tran sit (box 51)
Num ber: 9
En ter the in ten ded of fi ce of en try in to each Con trac ting Party 

who se ter ri tory is to be tran si ted in the co ur se of car ri a ge or, whe re the 
ope ra tion in vol ves tran si ting ter ri tory ot her than that of the Con trac ting 
Par ti es, the of fi ce of exit by which the me ans of tran sport will le a ve the 
ter ri tory of the Con trac ting Par ti es.

The da ta gro up has to be used at le ast on ce if dif fe rent Con trac
ting Par ti es are dec la red for de par tu re and de sti na tion.

Referencenumber(box51)
Type/Length: an8
The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used. 
– CU STOMS OF FI CE of de sti na tion (box 53)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used.
Referencenumber(box53)
Type/Length: an8
Only the struc tu re of the co de is in di ca ted in An nex A2; the of fi

ces of de sti na tion are li sted in the com pe tent of fi ces list (COL on the 
EURO PA si te) for com mon tran sit ope ra ti ons.

The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used. 
– TRA DER aut ho ri sed con sig nee (box 53)
Num ber: 1
The da ta gro up can be used to in di ca te that the go ods will be de li

ve red to an aut ho ri sed con sig nee.
TINauthorisedconsignee(box53)
Type/Length: an ..17
The at tri bu te shall be used to in sert the tra der iden ti fi ca tion num

ber (TIN).
– CON TROL RE SULT (box D)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used if an aut ho ri sed con sig nor lod ges the 

dec la ra tion. Controlresultcode(boxD)Type/Length: an2 The co de A3 
shall be used. Date limit (boxD)Type/Length: n8 The at tri bu te shall 
be used.

– SE ALS IN FOR MA TION (box D)
Num ber: 1
The da ta gro up shall be used if an aut ho ri sed con sig nor lod ges 

a dec la ra tion for which his aut ho ri sa tion re qu i res the use of se als or a 
prin ci pal is gran ted use of se als of a spe cial type.

Sealsnumber(boxD)
Type/Length: n .. 4
The at tri bu te shall be used.
– SE ALS ID (box D)
Num ber: 99
The da ta gro up shall be used for the iden ti fi ca tion (id) of se als. 
Sealsidentity(boxD)
Type/Length: an ..20 
The at tri bu te shall be used. 
SealsidentityLNG
Type/Length: a2
The lan gu a ge co de (LNG) pre sen ted in An nex A2 shall be used.
– GU A RAN TEE
Num ber: 9
The da ta gro up shall be used.
Guaranteetype(box52)
Type/Length: anl
The co de pre sen ted in An nex A2 shall be used. 

– GU A RAN TEE RE FE REN CE
Num ber: 99
The da ta gro up shall be used if the at tri bu te “Gu a ran tee type” 

con ta ins the co de “0”, “1” “4” or “9”
GRN(box52)
Type/Length: an ..24
The at tri bu te shall be used to in sert the gu a ran tee re fe ren ce num

ber (GRN) if the at tri bu te “Gu a ran tee type” con ta ins the co de “0”, “1”, 
“2”, “4” or “9”. In this ca se the at tri bu te “Ot her gu a ran tee re fe ren ce” 
can not be used.

The “gu a ran tee re fe ren ce num ber” (GRN) is al lo ca ted by the of
fi ce of gu a ran tee to iden tify each sin gle gu a ran tee and it is struc tu red 
as fol lows:

Fi eld Con tent Fi eld type Exam ples

1 Last two di gits of the year in which the 
gu a ran tee was ac cep ted (YY)

Nu me ric 2 97

2 Iden ti fi er of the co un try whe re the gu a ran
tee is lod ged (ISO alp ha 2 co un try co de)

Alp ha be tic 2 IT

3 Uni que iden ti fi er for the ac cep tan ce gi ven 
by the of fi ce of gu a ran tee per year and 
co un try

Alp ha nu me ric 12 1234AB788966

4 Check di git Alp ha nu me ric 1 8

5 Iden ti fi er of the in di vi dual gu a ran tee by 
me ans of vo uc her (1 let ter + 6 di gits) or 
NULL for ot her gu a ran tee types

Alp ha nu me ric 7 A001017

Fi eld 1 and 2 as ex pla i ned abo ve.
Fi eld 3 has to be fil led with a uni que iden ti fi er per year and co un

try for the ac cep tan ce of the gu a ran tee gi ven by the of fi ce of gu a ran tee. 
Na ti o nal ad mi ni stra ti ons which want to ha ve the cu stoms of fi ce re fe
ren ce num ber of the of fi ce of gu a ran tee in clu ded in the GRN co uld use 
up to the first six cha rac ters to in sert the na ti o nal num ber of the of fi ce 
of gu a ran tee.

Fi eld 4 has to be fil led with a va lue that is a check di git for the 
fi elds 1 to 3 of the GRN. This fi eld al lows de tec tion of any er ror when 
cap tu ring the first fo ur fi elds of the GRN.

Fi eld 5 is only used when the GRN is re la ted to an in di vi dual gu
a ran tee by me ans of vo uc hers re gi ste red in the com pu te ri sed tran sit 
system. In that ca se, this fi eld has to be fil led with the iden ti fi er of the 
vo uc her.

Otherguaranteereference(box52)
Type/Length: an ..35
The at tri bu te shall be used if the at tri bu te “Gu a ran tee type” con

ta ins ot her co des than “0”, “1”,”2”, “4” or “9”. In this ca se the at tri bu te 
“GRN” can not be used.

Accesscode
Type/Length: an4
The at tri bu te shall be used when the at tri bu te “GRN” is used; ot

her wi se this at tri bu te is op ti o nal for the co un tri es. De pen ding on the 
type of gu a ran tee, it is is sued by the of fi ce of gu a ran tee, the gu a ran tor 
or the prin ci pal and used to se cu re a spe ci fic gu a ran tee.

– VA LI DITY LI MI TA TION EC
Num ber: 1
NotvalidforEC(box52)
Type/Length: n1
The fol lo wing co des are to be used:
0= no.
1= yes.
– VA LI DITY LI MI TA TION NON EC
Num ber: 99
NotvalidforotherContractingParties(box52)
Type/Length: a2
The co un try co de pre sen ted in An nex A2 shall be used to in di ca

te the Con trac ting party. The co de of a Mem ber Sta te of the Euro pean 
Com mu nity can not be used.
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ANNEXA243

AD DI TI O NAL CO DES FOR THE COM PU TE RI SED TRAN SIT 
SYSTEM

1. CO UN TRY CO DES (CNT)

Fi eld Con tent Fi eld type Exam ple
1 ISO alp ha 2 co un try co de. Alp ha be tic 2 IT

The “ISO alp ha2 co un try co de” as spe ci fied inI SO31661 of 
1997 and sub se qu ent up da tes shall apply.

2. LAN GU A GE CO DE
ISO alp ha 2 co di fi ca tion as spe ci fied in ISO  639: 1988 shall 

apply.
3. COM MO DITY CO DE (COM)

Fi eld Con tent Fi eld type Exam ples
1 6 Di git co de of the Har mo ni sed System Nu me ric 6 010290

(HS6) (left alig ned)

The six di gits of the Har mo ni sed System ha ve to be en te red (HS6). 
The com mo dity co de may be ex pan ded to 8 di gits for na ti o nal use.

4. SEN SI TI VE GO ODS CO DE

Fi eld Con tent Fi eld type Exam ples
1 Ad di ti o nal iden ti fi er for sen si ti ve go ods Nu me ric ..2 2

The co de is used in ex ten si on to HS6, as shown in An nex I of Ap pen
dix I, whe re a sen si ti ve good can not suf fi ci ently be iden ti fied with HS6.

5. PAC KA GE CO DE44

––––––––
43 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
44 Amen ded by De ci sion No 2/2013 of 7.11.2013 (OJ L 315, 26.11.2013, p. 106).

(UN/ECE Re com men da tion No 21/Rev. 8.1 of 12 July 2010)

Aero sol  AE
Am po u le, nonpro tec ted  AM
Am po u le, pro tec ted  AP
Ato mi zer  AT
Bag  BG
Bag, fle xi ble con ta i ner FX
Bag, gunny GY
Bag, jum bo JB
Bag, lar ge ZB
Bag, mul tiply MB
Bag, pa per 5M
Bag, pa per, mul tiwall XJ
Bag, pa per, mul tiwall, wa ter re si stant XK
Bag, pla stic EC
Bag, pla stics film XD
Bag, polybag 44
Bag, su per bulk 43
Bag, tex ti le 5L
Bag, tex ti le, sift pro of XG
Bag, tex ti le, wa ter re si stant XH
Bag, tex ti le, wit ho ut in ner co at/li ner XF
Bag, to te TT
Bag, wo ven pla stic 5H
Bag, wo ven pla stic, sift pro of XB
Bag, wo ven pla stic, wa ter re si stant XC
Bag, wo ven pla stic, wit ho ut in ner co at/li ner XA
Ba le, com pres sed BL
Ba le, noncom pres sed BN

Ball AL
Bal loon, nonpro tec ted BF
Bal loon, pro tec ted BP
Bar BR
Bar rel BA
Bar rel, wo o den 2C
Bar rel, wo o den, bung type QH
Bar rel, wo o den, re mo va ble head QJ
Bars, in bun dle/bunch/truss BZ
Ba sin BM
Ba sket BK
Ba sket, with han dle, card bo ard HC
Ba sket, with han dle, pla stic HA
Ba sket, with han dle, wo o den HB
Belt B4
Bin BI
Block OK
Bo ard BD
Bo ard, in bun dle/bunch/truss BY
Bob bin BB
Bolt BT
Bot tle, gas GB
Bot tle, nonpro tec ted, bul bo us BS
Bot tle, nonpro tec ted, cylin dri cal BO
Bot tle, pro tec ted bul bo us BV
Bot tle, pro tec ted cylin dri cal BQ
Bot tlec ra te / bot tle rack BC
Box BX
Box, alu mi ni um 4B
Box, Com mon we alth Han dling Equ ip ment Pool (CHEP), Euro box DH
Box, fi bre bo ard 4G
Box, for li qu ids BW
Box, na tu ral wo od 4C
Box, pla stic 4H
Box, pla stic, ex pan ded QR
Box, pla stic, so lid QS
Box, plywo od 4D
Box, re con sti tu ted wo od 4F
Box, steel 4A
Box, wo o den, na tu ral wo od, or di nary QP
Box, wo o den, na tu ral wo od, with sift pro of walls QQ
Buc ket BJ
Bulk, gas (at 1031 mbar and 15°C) VG
Bulk, li qu e fi ed gas (at ab nor mal tem pe ra tu re/pres su re) VQ
Bulk, li qu id VL
Bulk, scrap me tal VS
Bulk, so lid, fi ne par tic les („pow ders“) VY
Bulk, so lid, gra nu lar par tic les („gra ins“) VR
Bulk, so lid, lar ge par tic les („no du les“) VO
Bunch BH
Bun dle BE
Bun dle, wo o den 8C
Butt BU
Ca ge CG
Ca ge, Com mon we alth Han dling Equ ip ment Pool (CHEP) DG
Ca ge, roll CW
Can, cylin dri cal CX
Can, rec tan gu lar CA
Can, with han dle and spo ut CD
Ca ni ster CI
Can vas CZ
Cap su le AV
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Car boy, nonpro tec ted CO
Car boy, pro tec ted CP
Card CM
Cart, flat bed FW
Car ton CT
Car trid ge CQ
Ca se CS
Ca se, car 7A
Ca se, isot her mic EI
Ca se, ske le ton SK
Ca se, steel SS
Ca se, with pal let ba se ED
Ca se, with pal let ba se, card bo ard EF
Ca se, with pal let ba se, me tal EH
Ca se, with pal let ba se, pla stic EG
Ca se, with pal let ba se, wo o den EE
Ca se, wo o den 7B
Cask CK
Chest CH
Churn CC
Clam shell AI
Cof fer CF
Cof fin CJ
Coil CL
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le 6P
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in alu mi ni um cra te YR
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in alu mi ni um drum YQ
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in ex pan da ble pla stic pack YY
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in fi bre drum YW
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in fi bre bo ard box YX
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in plywo od drum YT
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in so lid pla stic pack YZ
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in steel cra te box YP
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in steel drum YN
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in wic ker work ham per YV
Com po si te pac ka ging, glass re cep tac le in wo o den box YS
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le 6H
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in alu mi ni um cra te YD
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in alu mi ni um drum YC
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in fi bre drum YJ
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in fi bre bo ard box YK
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in pla stic drum YL
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in plywo od box YH
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in plywo od drum YG
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in so lid pla stic box YM
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in steel cra te box YB
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in steel drum YA
Com po si te pac ka ging, pla stic re cep tac le in wo o den box YF
Co ne AJ
Con ta i ner, fle xi ble 1F
Con ta i ner, gal lon GL
Con ta i ner, me tal ME
Con ta i ner, not ot her wi se spe ci fied as tran sport equ ip ment CN
Con ta i ner, outer OU
Co ver CV
Cra te CR
Cra te, be er CB
Cra te, bulk, card bo ard DK
Cra te, bulk, pla stic DL
Cra te, bulk, wo o den DM
Cra te, fra med FD
Cra te, fru it FC

Cra te, me tal MA
Cra te, milk MC
Cra te, mul ti ple layer, card bo ard DC
Cra te, mul ti ple layer, pla stic DA
Cra te, mul ti ple layer, wo o den DB
Cra te, shal low SC
Cra te, wo o den 8B
Creel CE
Cup CU
Cylin der CY
De mi john, nonpro tec ted DJ
De mi john, pro tec ted DP
Dis pen ser DN
Drum DR
Drum, alu mi ni um 1B
Drum, alu mi ni um, nonre mo va ble head QC
Drum, alu mi ni um, re mo va ble head QD
Drum, fi bre 1G
Drum, iron DI
Drum, pla stic IH
Drum, pla stic, nonre mo va ble head QF
Drum, pla stic, re mo va ble head QG
Drum, plywo od 1D
Drum, steel 1A
Drum, steel, nonre mo va ble head QA
Drum, steel, re mo va ble head QB
Drum, wo o den 1W
En ve lo pe EN
En ve lo pe, steel SV
Fil mpack FP
Fir kin FI
Flask FL
Fle xi bag FB
Fle xi tank FE
Fo od ta i ner FT
Fo o tloc ker FO
Fra me FR
Gir der GI
Gir ders, in bun dle/bunch/truss GZ
Ham per HR
Han ger HN
Hogs head HG
In got IN
In gots, in bun dle/bunch/truss IZ
In ter me di a te bulk con ta i ner WA
In ter me di a te bulk con ta i ner, alu mi ni um WD
In ter me di a te bulk con ta i ner, alu mi ni um, li qu id WL
In ter me di a te bulk con ta i ner, alu mi ni um, pres su ri sed > 10 kpa WH
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te ZS
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te, fle xi ble pla stic, li qu ids ZR
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te, fle xi ble pla stic, pres su ri sed ZP
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te, fle xi ble pla stic, so lids ZM
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te, ri gid pla stic, li qu ids ZQ
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te, ri gid pla stic, pres su ri sed ZN
In ter me di a te bulk con ta i ner, com po si te, ri gid pla stic, so lids ZL
In ter me di a te bulk con ta i ner, fi bre bo ard ZT
In ter me di a te bulk con ta i ner, fle xi ble ZU
In ter me di a te bulk con ta i ner, me tal WF
In ter me di a te bulk con ta i ner, me tal, li qu id WM
In ter me di a te bulk con ta i ner, me tal, ot her than steel ZV
In ter me di a te bulk con ta i ner, me tal, pres su re 10 kpa WJ
In ter me di a te bulk con ta i ner, na tu ral wo od ZW
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In ter me di a te bulk con ta i ner, na tu ral wo od, with in ner li ner WU
In ter me di a te bulk con ta i ner, pa per, mul tiwall ZA
In ter me di a te bulk con ta i ner, pa per, mul tiwall, wa ter re si stant ZC
In ter me di a te bulk con ta i ner, pla stic film WS
In ter me di a te bulk con ta i ner, plywo od ZX
In ter me di a te bulk con ta i ner, plywo od, with in ner li ner WY
In ter me di a te bulk con ta i ner, re con sti tu ted wo od ZY
In ter me di a te bulk con ta i ner, re con sti tu ted wo od, with in ner li ner WZ
In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic AA
In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic, fre e stan ding, li qu ids ZK
In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic, fre e stan ding, pres su ri sed ZH
In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic, fre e stan ding, so lids ZF
In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic, with struc tu ral equ ip ment, li qu ids ZJ
In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic, with struc tu ral equ ip ment, pres
su ri sed

ZG

In ter me di a te bulk con ta i ner, ri gid pla stic, with struc tu ral equ ip ment, so lids ZD
In ter me di a te bulk con ta i ner, steel WC
In ter me di a te bulk con ta i ner, steel, li qu id WK
In ter me di a te bulk con ta i ner, steel, pres su ri sed > 10 kpa WG
In ter me di a te bulk con ta i ner, tex ti le with out co at/li ner WT
In ter me di a te bulk con ta i ner, tex ti le, co a ted WV
In ter me di a te bulk con ta i ner, tex ti le, co a ted and li ner WX
In ter me di a te bulk con ta i ner, tex ti le, with li ner WW
In ter me di a te bulk con ta i ner, wo ven pla stic, co a ted WP
In ter me di a te bulk con ta i ner, wo ven pla stic, co a ted and li ner WR
In ter me di a te bulk con ta i ner, wo ven pla stic, with li ner WQ
In ter me di a te bulk con ta i ner, wo ven pla stic, wit ho ut co at/li ner WN
Jar JR
Jer ri can, cylin dri cal JY
Jer ri can, pla stic 3H
Jer ri can, pla stic, nonre mo va ble head QM
Jer ri can, pla stic, re mo va ble head QN
Jer ri can, rec tan gu lar JC
Jer ri can, steel 3A
Jer ri can, steel, nonre mo va ble head QK
Jer ri can, steel, re mo va ble head QL
Jug JG
Ju te bag JT
Keg KG
Kit KI
Lift van LV
Log LG
Logs, in bun dle/bunch/truss LZ
Lot LT
Lug LU
Lug ga ge LE
Mat MT
Matchbox MX
Mu tu ally de fi ned ZZ
Nest NS
Net NT
Net, tu be, pla stic NU
Net, tu be, tex ti le NV
Not ava i la ble NA
Oc ta bin OT
Pac ka ge PK
Pac ka ge, card bo ard, with bot tle gripho les IK
Pac ka ge, dis play, card bo ard IB
Pac ka ge, dis play, me tal ID
Pac ka ge, dis play, pla stic IC
Pac ka ge, dis play, wo o den IA
Pac ka ge, flow IF

Pac ka ge, pa per wrap ped IG
Pac ka ge, show IE
Pac ket PA
Pail PL
Pal let PX
Pal let, 100cms * 110cms AH
Pal let, AS 40681993 OD
Pal let, box Com bi ned openen ded box and pal let PB
Pal let, CHEP 100 cm x 120 cm OC
Pal let, CHEP 40 cm x 60 cm OA
Pal let, CHEP 80 cm x 120 cm OB
Pal let, ISO T11 OE
Pal let, mo du lar, col lars 80cms * 100cms PD
Pal let, mo du lar, col lars 80cms * 120cms PE
Pal let, mo du lar, col lars 80cms * 60cms AF
Pal let, shrinkwrap ped AG
Pal let, tri wall TW
Pal let, wo o den 8A
Pan P2
Par cel PC
Pen PF
Pi e ce PP
Pi pe PI
Pi pes, in bun dle/bunch/truss PV
Pitcher PH
Plank PN
Planks, in bun dle/bunch/truss PZ
Pla te PG
Pla tes, in bun dle/bunch/truss PY
Plat form, un spe ci fied we ight or di men sion OF
Pot PT
Po uch PO
Pun net PJ
Rack RK
Rack, clot hing han ger RJ
Re cep tac le, fi bre AB
Re cep tac le, glass GR
Re cep tac le, me tal MR
Re cep tac le, pa per AC
Re cep tac le, pla stic PR
Re cep tac le, pla stic wrap ped MW
Re cep tac le, wo o den AD
Red net RT
Reel RL
Ring RG
Rod RD
Rods, in bun dle/bunch/truss RZ
Roll RO
Sac het SH
Sack SA
Sack, mul tiwall MS
Seachest SE
Set SX
She et ST
She et, pla stic wrap ping SP
She et me tal SM
She ets, in bun dle/bunch/truss SZ
Shrinkwrap ped SW
Skid SI
Slab SB
Sle e ve SY
Slips he et SL
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Spin dle SD
Spool SO
Su it ca se SU
Ta blet T1
Tank con ta i ner, ge ne ric TG
Tank, cylin dri cal TY
Tank, rec tan gu lar TK
Teachest TC
Ti er ce TI
Tin TN
Tray PU
Tray, con ta i ning ho ri zon tally stac ked flat items GU
Tray, one layer no co ver, card bo ard DV
Tray, one layer no co ver, pla stic DS
Tray, one layer no co ver, polystyre ne DU
Tray, one layer no co ver, wo o den DT
Tray, ri gid, lid ded stac ka ble (CEN TS 14482:2002) IL
Tray, two layers no co ver, card bo ard DY
Tray, two layers no co ver, pla stic tray DW
Tray, two layers no co ver, wo o den DX
Trunk TR
Truss TS
Tub TB
Tub, with lid TL
Tu be TU
Tu be, col lap si ble TD
Tu be, with noz zle TV
Tu bes, in bun dle/bunch/truss TZ
Tun TO
Tyre TE
Un ca ged UC
Unit UN
Un pac ked or un pac ka ged NE
Un pac ked or un pac ka ged, mul ti ple units NG
Un pac ked or un pac ka ged, sin gle unit NF
Va cu umpac ked VP
Van pack VK
Vat VA
Ve hic le VN
Vial VI
Wic ker bot tle WB

6. PRE VI O US DO CU MENT CO DE 
The co des ap pli ca ble are as fol lows:
T2 = Tran sit dec la ra tion co ve ring a com mon tran sit pro ce du re for 

Com mu nity go ods.
T2F = Tran sit dec la ra tion co ve ring a com mon tran sit pro ce du re 

for Com mu nity go ods co ming from or go ing to a part of the cu stoms 
ter ri tory of the Com mu nity whe re the Com mu nity ru les for va luead
ded tax do not apply.

T2CIM = Com mu nity sta tus go ods car ried un der co ver of a CIM 
con sig nment no te or a TR tran sfer no te.

T2TIR = Com mu nity sta tus go ods car ried un der co ver of a TIR 
car net.

T2ATA = Com mu nity sta tus go ods car ried un der co ver of an ATA 
car net.

T2L = Sin gle Ad mi ni stra ti ve Do cu ment pro ving the Com mu nity 
sta tus of go ods.

T2LF = Sin gle Ad mi ni stra ti ve Do cu ment pro ving the Com mu nity 
sta tus of go ods in the ex chan ge bet we en parts of the cu stoms ter ri tory 
of the Com mu nity whe re Com mu nity ru les for va luead ded tax apply 
and parts of this ter ri tory whe re the se ru les do not apply.

T1 = Tran sit dec la ra tion co ve ring a com mon tran sit pro ce du re for 
noncom mu nity go ods

* = 
* = any ot her pre vi o us do cu ment (an..5)

7. PRO DU CED DO CU MENTS/CER TI FI CA TES CO DE
(Nu me ric co des ex trac ted from the 1997b UN Di rec to ri es for 

Elec tro nic Da ta In ter chan ge for Ad mi ni stra tion, Com mer ce and Tran
sport: List of co des for da ta ele ment 1001, Do cu ment/mes sa ge na me, 
co ded.)
Cer ti fi ca te of con for mity 2
Cer ti fi ca te of qu a lity 3
Mo ve ment cer ti fi ca te A.TR.1 18
Con ta i ner list 235
Pac king list 271
Pro for ma in vo i ce 325
Com mer cial in vo i ce 380
Ho u se waybill 703
Ma ster bill of la ding 704
Bill of la ding 705
Ho u se bill of la ding 714
CIM con sig nment no te (rail) 720
Road listSMGS 722
Road con sig nment no te 730
Air waybill 740
Ma ster air waybill 741
De spatch no te (post par cels) 750
Mul ti mo dal/com bi ned tran sport do cu ment (ge ne ric) 760
Car go ma ni fest 785
Bor de re au 787
De spatch no te mo del T 820
De spatch no te mo del T1 821
De spatch no te mo del T2 822
Con trol do cu ment T5 823
De spatch no te mo del T2L 825
Go ods dec la ra tion for ex por ta ti on 830
Phyto sa ni tary cer ti fi ca te 851
Sa ni tary cer ti fi ca te 852
Ve te ri nary cer ti fi ca te 853
Cer ti fi ca te of ori gin 861
Dec la ra tion of ori gin 862
Pre fe ren ce cer ti fi ca te of ori gin 864
Cer ti fi ca te of ori gin form GSP 865
Im port li cen ce 911
Car go dec la ra tion (ar ri val) 933
Em bar go per mit 941
TIF form 951
TIR car net 952
EUR 1 cer ti fi ca te of ori gin 954
ATA car net 955
Ot her zzz

8. CO DES FOR MO DES OF TRAN SPORT, PO STAL AND OT
HER CON SIG NMENTS

A. 1fi gu re co de (obli ga tory);
B. 2fi gu re co de (se cond di git op ti o nal for the Con trac ting Par ti es).

A B Stan ding for
1 10 Ma ri ti me tran sport

12 Ra il way wa gon on seago ing ves sel
16 Po we red road ve hic le on seago ing ves sel
17 Tra i ler or se mitra i ler on seago ing ves sel
18 In land wa ter way ves sel on seago ing ves sel

2 20 Rail tran sport
23 Road ve hic le on railwa gon

3 30 Road tran sport
4 40 Air tran sport
5 50 Po stal con sig nments
7 70 Fi xed tran sport in stal la tion
8 80 In land wa ter way tran sport
9 90 Own pro pul sion
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9. AD DI TI O NAL IN FOR MA TION/SPE CIAL IN DI CA TION CO DE 
The co des ap pli ca ble are as fol lows:
DG0 = Ex port from one EF TA co un try su bject to re stric tion or ex port from EC su bject to re stric tion.
DG1 = Ex port from one EF TA co un try su bject to du ti es or ex port from EC su bject to du ti es.
DG2 = Ex port.
Ad di ti o nal spe cial in di ca tion co des can al so be de fi ned at na ti o nal do main le vel.
10. GU A RAN TEE CO DES
The ap pli ca ble co des are:

Si tu a tion Co de Ad di ti o nal in for ma tion
For gu a ran tee wa i ver (Ar tic le 53 of Ap pen dix I) 0  gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca te num ber
For comprehensive guarantee 1  com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca te num ber

 office of guarantee
For in di vi dual gu a ran tee by a gu a ran tor 2  re fe ren ce for the gu a ran tee un der ta king

 office of guarantee
For in di vi dual gu a ran tee in cash 3
For in di vi dual gu a ran tee in the form of vo uc hers
 
For guarantee waiver (Article 11 of Appendix I)

 4

 6

 in di vi dual gu a ran tee vo uc her num ber

For gu a ran tee wa i ver by agre e ment (Ar tic le 10(2)(a) of the Con ven tion) A
For guarantee waiver for the journey between the office of departure and the office of 
transit (Article 10(2)(b) of the Convention)

7

For individual guarantee of the type under point 9  reference for the
3 of An nex IV to Ap pen dix I.  gu a ran tee un der ta king 

 office of guarantee

Co un try co des
The co des adop ted for box 51 are ap pli ca ble.
11. CU STOMS OF FI CE RE FE REN CE NUM BER (COR)

Fi eld Con tent Fi eld type Exam ple
1 Iden ti fi er of the co un try to which the Cu stoms Of fi ce be longs (see CNT) Alp ha be tic 2 IT
2 Na ti o nal num ber of the Cu stoms Of fi ce Alp ha nu me ric 6 0830AB

Fi eld 1 as ex pla i ned abo ve.
Fi eld 2 has to be freely fil led with a 6 cha rac ter alp ha nu me ric co de. The six cha rac ters al low na ti o nal ad mi ni stra ti ons, whe re ne ces sary, to 

de fi ne a hi e rarchy of cu stoms of fi ces.
The of fi ces of de sti na tion are li sted on the com pe tent of fi ce list (COL on the EURO PA si te) for the com mon tran sit ope ra ti ons.



Страна 42 – Број 13 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. јун 2015.



26. јун 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 13 – Страна 43 

ANNEXA446

EX PLA NA TORY NO TES AND PAR TI CU LARS (DA TA) FOR 
THE TRAN SIT AC COM PANYING DO CU MENT

Ex pla na tory no tes for com ple ting the tran sit ac com panying  
do cu ment

The pa per to be used for the tran sit ac com panying do cu ment can 
be green.

The tran sit ac com panying do cu ment shall be prin ted ba sed on da
ta de ri ved from the tran sit dec la ra tion, whe re ap pro pri a te amen ded by 
the prin ci pal and/or ve ri fied by the of fi ce of de par tu re, and com ple ted 
as fol lows:

1. MRN (mo ve ment re fe ren ce num ber)
The in for ma tion is gi ven alp ha nu me ri cally with 18 di gits ba sed 

on the fol lo wing spe ci men:
Fi eld Con tent Fi eld type Exam ples

1 Last two di gits of year of for mal ac cep
tan ce of tran sit mo ve ment (YY)

Nu me ric 2 97

2 Iden ti fi er of the co un try from which 
mo ve ment ori gi na tes. (ISO alp ha2 co
un try co de)

Alp ha be tic 2 IT

3 Uni que iden ti fi er for tran sit mo ve ment 
per year and co un try

Alp ha nu me ric 13 9876AB8890123

4 Check di git Alp ha nu me ric 1 5

Fi elds 1 and 2 as ex pla i ned abo ve.
Fi eld 3 has to be fil led in with an iden ti fi er for the tran sit tran

sac tion. The way that fi eld is used is un der the re spon si bi lity of na ti o
nal ad mi ni stra ti ons but each tran sit tran sac tion han dled du ring one year 
wit hin the gi ven co un try must ha ve a uni que num ber. Na ti o nal ad mi ni
stra ti ons that want to ha ve the of fi ce re fe ren ce num ber of the com pe tent 
aut ho ri ti es in clu ded in the MRN co uld use up to the first 6 cha rac ters to 
in sert the na ti o nal num ber of the of fi ce.

Fi eld 4 has to be fil led with a va lue that is a check di git for the 
who le MRN. This fi eld al lows de tec tion of any er ror when cap tu ring 
the who le MRN.

The MRN shall al so be prin ted in bar co de mo de using the stan
dard “co de 128”, cha rac ter set “B”

2. Box 3:
– first sub di vi sion: se rial num ber of the cur rent prin ted she et,
– se cond sub di vi sion: to tal num ber of she ets prin ted (in clu ding 

list of items),
– shall not be used when only one item.
3. In the spa ce to the right of box 8:
Na me and ad dress of the cu stoms of fi ce to which the re turn copy 

of the tran sit ac com panying do cu ment has to be re tur ned if the fall back 
pro ce du re is used.

4. Box C:
– the na me of the of fi ce of de par tu re
– re fe ren ce num ber of the of fi ce of de par tu re
– ac cep tan ce da te of the tran sit dec la ra tion

––––––––
46 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

– the na me and the aut ho ri sa tion num ber of the aut ho ri sed con
sig nor (if any).

5. Box D:
– con trol re sults
– se als af fi xed or the in di ca tion “ ” iden tifying the “Wa i ver  

99201”;
– the in di ca tion “Bin ding iti ne rary”, whe re ap pro pri a te.
The tran sit ac com panying do cu ment shall not be mo di fied nor 

shall any ad di tion or de le tion be ma de the re to un less ot her wi se spe ci
fied in this Con ven tion.

6. For ma li ti es en ro u te
Bet we en the ti me when the go ods le a ve the of fi ce of de par tu re 

and the ti me they ar ri ve at the of fi ce of de sti na tion cer tain de ta ils may 
ha ve to be ad ded on the tran sit ac com panying do cu ment ac com panying 
the go ods. The de ta ils re la te to the tran sport ope ra tion and must be en
te red by the car ri er re spon si ble for the me ans of tran sport on which the 
go ods are lo a ded as and when the cor re spon ding ac ti vi ti es are car ried 
out. The par ti cu lars may be ad ded le gibly by hand, in which ca se the 
en tri es sho uld be ma de in ink and in block let ters.

Car ri ers are re min ded that go ods can be tran ship ped only un der 
an aut ho ri sa tion of the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try in who se 
ter ri tory the tran ship ment is to be ma de.

Whe re tho se aut ho ri ti es con si der that the com mon tran sit ope ra
tion con cer ned may con ti nue in the nor mal way they shall, on ce they 
ha ve ta ken any steps that may be ne ces sary, en dor se the tran sit ac com
panying do cu ments.

The com pe tent aut ho ri ti es at the of fi ce of tran sit or of fi ce of de
sti na tion are un der an obli ga tion to in cor po ra te in to the system the da ta 
ad ded to the tran sit ac com panying do cu ment. The in te gra tion of the da
ta can al so be car ried out by the aut ho ri sed con sig nee.

The bo xes and ac ti vi ti es in vol ved are:
– Tran ship ment: use box 55 
Box 55: Tran ship ment
The car ri er must com ple te the first three li nes of this box when 

go ods are tran ship ped from one me ans of tran sport to anot her or from 
one con ta i ner to anot her in the co ur se of the ope ra tion in qu e sti on.

Ho we ver, whe re go ods are car ried in con ta i ners that are to be 
tran spor ted by road ve hic les, the com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se 
the prin ci pal to le a ve box 18 blank whe re the lo gi stics pat tern at the 
po int of de par tu re may pre vent the iden tity and na ti o na lity of the me
ans of tran sport from be ing pro vi ded at the ti me of esta blis hment of the 
tran sit dec la ra tion, and whe re they can en su re that the pro per in for ma
tion con cer ning the me ans of tran sport will be sub se qu ently en te red in 
box 55.

– Ot her in ci dents: use box 56.
Box 56: Ot her in ci dents du ring car ri a ge
Box to be com ple ted in ac cor dan ce with cur rent obli ga ti ons re

gar ding tran sit.
In ad di tion, whe re go ods ha ve been lo a ded on a se mitra i ler and 

the trac tor is chan ged du ring the jo ur ney (wit ho ut the go ods be ing han
dled or tran ship ped), en ter in this box the re gi stra tion num ber and na
ti o na lity of the new trac tor. In this ca se, en dor se ment by the com pe tent 
aut ho ri ti es is not ne ces sary.
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ANNEXA648

EX PLA NA TORY NO TES AND PAR TI CU LARS (DA TA)  
FOR THE LIST OF ITEMS

When a mo ve ment con sists of mo re than one item, she et A of the 
list of items shall al ways be prin ted by the com pu ter system and shall 
be at tac hed to the tran sit ac com panying do cu ment.

The bo xes of the list of items are ver ti cally ex pan da ble.
Par ti cu lars ha ve to be prin ted as fol lows:
1. In the iden ti fi ca tion box (up per left cor ner):
(a) list of items
(b) se rial num ber of the cur rent she et and the to tal num ber of the 

she ets (in clu ding the tran sit ac com panying do cu ment)
2. OoDep — na me of the of fi ce of de par tu re
3. Da te — da te of ac cep tan ce of the tran sit dec la ra tion
4. MRN — mo ve ment re fe ren ce num ber as de fi ned in An nex A4
5. The par ti cu lars of the dif fe rent bo xes at item le vel has to be 

prin ted as fol lows:
(a) item No — se rial num ber of the cur rent item
(b) re gi me — if the sta tus of the go ods for the who le dec la ra tion 

is uni form, the box is not used
(c) if mi xed con sig nment the ac tual sta tus, T1, T2 or T2F, is prin ted

B.ANNEXESFALLBACKPROCEDURE

ANNEXB149

CO DES TO BE USED WHEN COM PLE TING TRAN SIT  
DEC LA RA TION FORMS 

A. Par ti cu lars to be en te red in the dif fe rent bo xes

Box 19: Con ta i ner
The ap pli ca ble co des are:
0: go ods not car ried in con ta i ners;
1: go ods car ried in con ta i ners. 
Box 27: Pla ce of lo a ding/un lo a ding
Co des to be adop ted by the Con trac ting Par ti es. 
Box 33: Com mo dity co de
First subdi vi sion
Gi ve the com mo dity co de ma de up of at le ast the six di gits of the 

Har mo ni sed Com mo dity De scrip tion and Co ding System. Ho we ver, in 
the Com mu nity gi ve the eight di gits of the Com bi ned No men cla tu re 
whe re a Com mu nity pro vi sion so re qu i res.

Ot her subdi vi si ons
To be com ple ted using any ot her spe ci fic co des of the Con trac

ting Par ti es (such co des sho uld be en te red star ting im me di a tely af ter 
the first subdi vi sion).

Box 51: In ten ded tran sit of fi ces50

Co un try co des
This co un try co de is the ISO alp ha2 co de (ISO 31661).
The ap pli ca ble co des are:
AT Austria
BE Bel gi um
BG Bul ga ria
CH Swit zer land
CY Cyprus
CZ Czech Re pu blic
DE Ger many
DK Den mark
EE Estonia
ES Spain
FI Fin land
FR Fran ce

––––––––
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GB Uni ted King dom
GR Gre e ce
HR Cro a tia
HU Hun gary
IE Ire land
IS Ice land
IT Italy
LT Lit hu a nia
LU Lu xem bo urg
LV La tvia
MT Mal ta
NL Net her lands
NO Nor way
PL Po land
PT Por tu gal
RO Ro ma nia
SE Swe den
SI Slo ve nia
SK Slo va kia
TR Tur key
Box 53: Of fi ce of de sti na tion (and co un try) 
Use the co des shown for box 51.

B. Co des of lin gu i stic re fe ren ces

See An nex B6, Ti tle III

ANNEXB251

EX PLA NA TORY NO TE ON COM PLE TING FORMS  
TO BE USED FOR ESTA BLIS HING THE COM MU NITY  

STA TUS OF GO ODS

A. Ge ne ral de scrip tion

1. Whe re the Com mu nity sta tus of go ods has to be esta blis hed for 
the pur po ses of the Con ven tion, forms con for ming to Copy No 4 of the 
spe ci men in the SAD Con ven tion, An nex 1, Ap pen dix I or Copy No 4/5 
of the spe ci men in the SAD Con ven tion, An nex 1, Ap pen dix II must be 
used. Whe re ne ces sary one or mo re con ti nu a tion she ets complying with 
Copy No 4 or Copy No 4/5 of the spe ci mens in the SAD Con ven tion, 
An nex I, Ap pen di ces 3 and 4 re spec ti vely, must be used.

2. The per son con cer ned sho uld com ple te only the bo xes at the 
top of the form un der the he a ding “Im por tant no te”.

3. Forms must be com ple ted using a typew ri ter or mec ha no grap
hi cal or si mi lar pro cess. They may al so be com ple ted le gibly by hand, 
in ink and in block let ters.

4. No era su res or al te ra ti ons may be ma de. Any al te ra ti ons must 
be ma de by cros sing out the in cor rect par ti cu lars and, whe re ap pro pri
a te, ad ding tho se re qu i red. Any al te ra ti ons ma de in this way must be 
ini ti al led by the per son ma king them and ex pressly en dor sed by the 
com pe tent aut ho ri ti es. Whe re ne ces sary, the lat ter may re qu i re a new 
dec la ra tion to be lod ged.

5. Any unu sed spa ces in the bo xes to be com ple ted by the per son 
con cer ned must be struck thro ugh so that no sub se qu ent en tri es can be 
ma de.

B. Par ti cu lars to be en te red in the dif fe rent bo xes

Box 1: Dec la ra tion
En ter “T2L” or “T2LF” in the third sub di vi sion.
Whe re con ti nu a tion she ets are used, en ter “T2Lbis” or “T2LFbis”, 

as ap pro pri a te, in the third sub di vi sion of box 1 of the forms used for 
the pur po se.

––––––––
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Box 2: Con sig nor/Ex por ter
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the full na

me and ad dress of the con sig nor/ex por ter. The co un tri es in qu e sti on 
may add to the ex pla na tory no te the re qu i re ment to in clu de a re fe ren ce 
to the iden ti fi ca tion num ber al lo ca ted by the com pe tent aut ho ri ti es for 
tax, sta ti sti cal or ot her pur po ses. Whe re con sig nments are gro u ped, the 
said co un tri es may pro vi de that the fol lo wing en try be ma de in this box 
and that the list of con sig nors be at tac hed to the dec la ra tion:

– Va ri o us – 99211
Box 3: Forms
Gi ve the num ber of the form and the to tal num ber of forms used.
For exam ple if the T2L do cu ment is ma de out on a sin gle form, 

en ter 1/1; if the T2L do cu ment has a T2Lbis con ti nu a tion she et, en ter 
1/2 on the T2L do cu ment and 2/2 on the con ti nu a tion she et; if the T2L 
do cu ment has two T2Lbis con ti nu a tion she ets, en ter 1/3 on the T2L do
cu ment, 2/3 on the first T2Lbis con ti nu a tion she et and 3/3 on the se
cond T2Lbis con ti nu a tion she et.

Box 4: Lo a ding lists
En ter the num ber of lo a ding lists at tac hed.
Box 5: Items
En ter the to tal num ber of items li sted in the T2L do cu ment.
Box 14: Dec la rant/Re pre sen ta ti ve
En ter the full na me and ad dress of the dec la rant/re pre sen ta ti ve in 

ac cor dan ce with the pro vi si ons in for ce. If the per son con cer ned is the 
sa me as the con sig nor en te red in box 2 en ter one of the fol lo wing:

Con sig nor – 99213
The co un tri es in qu e sti on may add to the ex pla na tory no te the re

qu i re ment to in clu de the iden ti fi ca tion num ber al lo ca ted by the com pe
tent aut ho ri ti es for tax, sta ti sti cal or ot her pur po ses.

Box 31: Pac ka ges and de scrip tion of go ods, marks and num bers, 
con ta i ner No(s), num ber and kind

En ter the marks, num bers, num ber and kind of pac ka ges or, in the 
ca se of un pac ka ged go ods, en ter the num ber of such go ods co ve red by 
the do cu ment or the fol lo wing:

– Bulk – 99212
The nor mal tra de de scrip tion must be en te red in all ca ses. This 

de scrip tion must in clu de all the de ta ils ne e ded to al low iden ti fi ca tion 
of the go ods. Whe re box 33 (Com mo dity Co de) has to be com ple ted, 
the de scrip tion must be ex pres sed in suf fi ci ently pre ci se terms to al low 
clas si fi ca tion of the go ods. This box must al so show the par ti cu lars re
qu i red un der any spe ci fic ru les (e.g. on ex ci se du ti es). If con ta i ners are 
used, the iden tifying marks of the con ta i ner sho uld al so be en te red in 
this box.

Box 32: Item num ber
Gi ve the num ber of the item shown in the list in Box 5 of the ac

com panying T2L do cu ment, con ti nu a tion she ets or lo a ding lists.
Whe re a T2L do cu ment co vers only one item, the Con trac ting 

Par ti es need not re qu i re this box to be com ple ted as the fi gu re “1” sho
uld al ready ha ve been en te red in box 5.

Box 33: Com mo dity co de
In T2L do cu ments ma de out in an EF TA co un try, this box has to 

be com ple ted only whe re the tran sit dec la ra tion or pre vi o us do cu ment 
in clu des a com mo dity co de.

Box 35: Gross mass
En ter the gross mass, in ki lo grams, of the go ods de scri bed in the 

cor re spon ding box 31. The gross mass is the ag gre ga te mass of the go
ods in clu ding all pac king but ex clu ding con ta i ners and ot her tran sport 
equ ip ment.

Whe re a T2L do cu ment co vers se ve ral types of go ods, it is suf fi
ci ent to en ter the to tal gross mass in the first box 35 and le a ve the re ma
i ning bo xes 35 blank.

Box 38: Net mass
In EF TA co un tri es this box has to be com ple ted only whe re the 

tran sit dec la ra tion or pre vi o us do cu ment in clu des an en try for net mass. 
En ter the net mass, in ki lo grams, of the go ods de scri bed in the cor re
spon ding box 31. The net mass is the mass of the go ods them sel ves 
ex clu ding all pac ka ging.

Box 40: Sum mary dec la ra tion/pre vi o us do cu ment
En ter the type, num ber, da te and is su ing of fi ce of the dec la ra tion 

or pre vi o us do cu ment used as a ba sis for dra wing up the T2L do cu
ment.

Box 44: Ad di ti o nal in for ma tion, do cu ments pro du ced, cer ti fi ca tes 
and aut ho ri sa ti ons

In EF TA co un tri es this box has to be com ple ted only whe re an 
en try has been ma de in the equ i va lent box in the tran sit dec la ra tion or 
pre ce ding do cu ment. Any such en tri es must be re pe a ted on the T2L do
cu ment.

Box 54: Pla ce and da te, sig na tu re and na me of the dec la rant or his 
re pre sen ta ti ve

Su bject to any spe ci fic pro vi si ons on the use of com pu te ri sed 
systems, the sig na tu re of the per son con cer ned, fol lo wed by his na me 
and fo re na me, must ap pe ar on the T2L do cu ment. When the per son 
con cer ned is a le gal per son, the sig na tory sho uld add af ter this sig na tu
re and na me the ca pa city in which he is sig ning.

C. Co des of lin gu i stic re fe ren ces

See An nex B6, Ti tle III

ANNEXB352

CO DES TO BE USED WHEN COM PLE TING FORMS  
TO BE USED FOR ESTA BLIS HING THE COM MU NITY  

STA TUS OF GO ODS

A. Par ti cu lars to be en te red in the dif fe rent bo xes 

Box 33: Com mo dity co de 
First subdi vi sion
Gi ve the com mo dity co de ma de up of at le ast the six di gits of the 

Har mo ni sed Com mo dity De scrip tion and Co ding System. Ho we ver, in 
the Com mu nity gi ve the eight di gits of the Com bi ned No men cla tu re 
whe re a Com mu nity pro vi sion so re qu i res.

Ot her subdi vi si ons
To be com ple ted using any ot her spe ci fic co des of the Con trac

ting Par ti es (such co des sho uld be en te red star ting im me di a tely af ter 
the first subdi vi sion).

B. Co des of lin gu i stic re fe ren ces

See An nex B6, Ti tle III

––––––––
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ANNEXB554

EX PLA NA TORY NO TE ON THE LO A DING LIST

TITLEI

GE NE RAL

1. De fi ni tion
The lo a ding list re fer red to in Ar tic le 7 of Ap pen dix III me ans a 

do cu ment ha ving the cha rac te ri stics de scri bed in this An nex.
2. Lo a ding list form
2.1 Only the front of the form may be used as a lo a ding list.
2.2 The fe a tu res of a lo a ding list are:
(a) the he a ding “Lo a ding List”;
(b) a 70 by 55 mil li me tre box di vi ded in to an up per part of 70 by 

15 mil li me tres and a lo wer part of 70 by 40 mil li me tres;
(c) co lumns with the fol lo wing he a dings in the fol lo wing or der:
– se rial num ber,
– marks, num bers, num ber and kind of pac ka ges, de scrip tion of 

go ods,
– co un try of dis patch/ex port,
– gross mass in ki lo grams,
– re ser ved for the ad mi ni stra tion.
Users may adjust the width of the co lumns to the ir ne eds. Ho we ver, 

the co lumn he a ded “re ser ved for the ad mi ni stra tion” must al ways be at 
le ast 30 mil li me tres wi de. Users may al so de ci de for them sel ves how to 
use the spa ces ot her than tho se re fer red to in po ints (a), (b) and (c).

2.3 A ho ri zon tal li ne must be drawn im me di a tely un der the last 
en try and any spa ces not used must be sco red thro ugh to pre vent la ter 
ad di ti ons.

TITLEII

PAR TI CU LARS TO BE EN TE RED IN THE DIF FE RENT  
HE A DINGS

1. Box
1.1Upperpart
Whe re a lo a ding list ac com pa ni es a tran sit dec la ra tion, the prin ci

pal must en ter “T1”, “T2” or “T2F” in the up per part of the box.
Whe re a lo a ding list ac com pa ni es a T2L do cu ment, the per son 

con cer ned must en ter “T2L” or “T2LF” in the up per part of the box.
1.2Lowerpart
The par ti cu lars li sted in pa ra graph 4 of Ti tle III be low must be en

te red in this part of the box.
2. Co lumns
2.1 Se rial num ber
Every item shown on the lo a ding list must be pre ce ded by a se rial 

num ber.
2.2Marks, numbers, number and kindof packages, description

ofgoods
Whe re a lo a ding list ac com pa ni es a tran sit dec la ra tion, the par ti

cu lars must be en te red in ac cor dan ce with An ne xes B1 and B6 to Ap
pen dix III. The list must in clu de the in for ma tion en te red in bo xes 31 
(Pac ka ges and de scrip tion de go ods), 44 (Ad di ti o nal in for ma tion, do
cu ments pro du ced, cer ti fi ca tes and aut ho ri sa ti ons) and, whe re ap pro pri
a te, 33 (Com mo dity co de) and 38 (Net mass) of the tran sit dec la ra tion.

Whe re a lo a ding list ac com pa ni es a T2L do cu ment, the par ti cu lars 
must be en te red in ac cor dan ce with An ne xes B2 and B3 to Ap pen dix III.

2.3Countryofdispatch/export
En ter the na me of the co un try from which the go ods are be ing 

con sig ned or ex por ted. Do not use this co lumn whe re a lo a ding list ac
com pa ni es a T2L do cu ment.

2.4Grossmass(kg)
En ter the de ta ils en te red in box 35 of the SAD (see An ne xes B2 

and B6 to this Ap pen dix).
––––––––
54 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).

TITLEIII

USE OF LO A DING LISTS

1. A tran sit dec la ra tion may not ha ve both a lo a ding list and one or 
mo re con ti nu a tion she ets at tac hed to it.

2. Whe re a lo a ding list is used, bo xes 15 (Co un try of dis patch/
ex port), 32 (Item num ber), 33 (Com mo dity co de), 35 (Gross mass (kg)) 
and, whe re ap pro pri a te, 44 (Ad di ti o nal in for ma tion, do cu ments pro du
ced, cer ti fi ca tes and aut ho ri sa ti ons) of the tran sit dec la ra tion form must 
be struck thro ugh and box 31 (Pac ka ges and de scrip tion of go ods) may 
not be used to en ter the marks, num bers, num ber and kind of pac ka
ges or de scrip tion of go ods. A re fe ren ce to the se rial num ber and the 
symbol of the dif fe rent lo a ding lists shall be en te red in box 31 (Pac ka
ges and de scrip tion of go ods) of the tran sit dec la ra tion form used.

3. The lo a ding list must be pro du ced in the sa me num ber of co pi
es as the form to which it re la tes.

4. When a tran sit dec la ra tion is re gi ste red the lo a ding list must be 
gi ven the sa me re gi stra tion num ber as the form to which it re la tes. This 
num ber must be en te red by using a stamp which in clu des the na me of 
the of fi ce of de par tu re, or by hand. If en te red by hand, it must be en dor
sed by the of fi cial stamp of the of fi ce of de par tu re.

It is not obli ga tory for an of fi cial of the of fi ce of de par tu re to sign 
the forms.

5. Whe re se ve ral lo a ding lists are at tac hed to one form used for 
the pur po se of a T1 or T2 pro ce du re, the lists must be ar a se rial num
ber al lo ca ted by the prin ci pal, and the num ber of lo a ding lists at tac hed 
must be en te red in box 4 (Lo a ding lists) of the said form.

6. The pro vi si ons of pa ra graphs 1 to 5 apply, as ap pro pri a te, whe
re a lo a ding list is at tac hed to a T2L do cu ment.

ANNEXB655

EX PLA NA TORY NO TE ON COM PLE TING TRAN SIT  
DEC LA RA TION FORMS

TITLEI

GE NE RAL

Ge ne ral de scrip tion

Whe re Ar tic le 22 of Ap pen dix I is ap pli ca ble, the form re fer red to 
in the SAD Con ven tion An nex I, Ap pen dix 1 is to be used for pla cing 
go ods un der the tran sit pro ce du re in con for man ce with the SAD Con
ven tion, An nex II, Ap pen dix 3, Ti tle 1.

Whe re the ru les (in par ti cu lar tho se of Ar tic le 12(1) of the Con
ven tion and Ar tic le 37 (4) to Ap pen dix I) re qu i re ad di ti o nal co pi es of 
the tran sit dec la ra tion to be pro vi ded, the prin ci pal may use con ti nu a
tion she ets or pho to co pi es, as ne ces sary.

The se must then be sig ned by the prin ci pal and pre sen ted to the 
com pe tent aut ho ri ti es, who must en dor se them in the sa me way as they 
en dor se the Sin gle Ad mi ni stra ti ve Do cu ment. Sa ve whe re the ru les pro
vi de ot her wi se, the se do cu ments must be mar ked “copy” and the com
pe tent aut ho ri ti es must ac cept them on the sa me terms as the ori gi nals, 
pro vi ded the said aut ho ri ti es con si der the do cu ments ge nu i ne and le gi ble.

TITLEII

PAR TI CU LARS TO BE EN TE RED IN THE DIF FE RENT  
BO XES

I. For ma li ti es in the co un try of de par tu re

Box 1: Dec la ra tion
The fol lo wing must be en te red in the third sub di vi sion:
(1) whe re go ods are re qu i red to mo ve un der the T2 pro ce du re: T2 

or T2F;
––––––––
55 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
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(2) whe re go ods are re qu i red to mo ve un der the T1 pro ce du re: T1;
(3) for the con sig nments re fer red to in Ar tic le 23 of Ap pen dix I:T.
In this ca se the spa ce fol lo wing the let ter T must be struck thro

ugh. 
Box 2: Con sig nor/Ex por ter
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
En ter the full na me and ad dress of the con sig nor/ex por ter con cer

ned. The Con trac ting Par ti es may add to the ex pla na tory no te the re qu
i re ment to in clu de a re fe ren ce to the iden ti fi ca tion num ber al lo ca ted by 
the com pe tent aut ho ri ti es for tax, sta ti sti cal or ot her pur po ses.

Whe re con sig nments are gro u ped, the Con trac ting Par ti es may 
pro vi de that the fol lo wing en try be ma de in this box and that the list of 
con sig nors be at tac hed to the dec la ra tion:

– Va ri o us  99211 
Box 3: Forms
En ter the se rial num ber of the set and the to tal num ber of sets of 

forms and con ti nu a tion she ets used. For exam ple, if the re is one form 
and two con ti nu a tion she ets, en ter 1/3 on the form, 2/3 on the first con
ti nu a tion she et and 3/3 on the se cond con ti nu a tion she et.

When the dec la ra tion co vers only one item (i.e. when only one 
“go ods de scrip tion” box has to be com ple ted) do not en ter anything in 
box 3; en ter the fi gu re “1” in box 5 in stead.

When two sets of 4 co pi es are used in stead of one set of 8 co pi es, 
the two sets are to be tre a ted as one.

Box 4: Num ber of lo a ding lists
En ter in fi gu res the num ber of lo a ding lists at tac hed, if any, or the 

num ber of de scrip ti ve com mer cial lists, if any, aut ho ri sed by the com
pe tent aut ho ri ti es.

Box 5: Items
En ter the to tal num ber of items li sted in the tran sit dec la ra tion.
Box 6: To tal pac ka ges
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the to tal 

num ber of pac ka ges ma king up the con sig nment in qu e sti on.
Box 8: Con sig nee
En ter the full na me and ad dress of the per son(s) or com pany(ies) 

to whom the go ods are to be de li ve red. Whe re con sig nments are gro u
ped, the Con trac ting Par ti es may pro vi de that one of the en tri es re fer red 
to un der box 2 be ma de in this box and that the list of con sig ne es be 
at tac hed to the tran sit dec la ra tion.

The Con trac ting Par ti es may al low this box not to be com ple ted 
if the con sig nee is esta blis hed out si de the ter ri tory of the Con trac ting 
Par ti es.

The iden ti fi ca tion num ber need not be shown at this sta ge.
Box 15: Co un try of dis patch/ex port
Box 15a
En ter the na me of the co un try from which the go ods are to be dis

patched/ex por ted.
Box 17: Co un try of de sti na tion 
Box 17a
En ter the na me of the co un try.
Box 18: Iden tity and na ti o na lity of me ans of tran sport at de par tu re
En ter the me ans of iden ti fi ca tion, e.g. the re gi stra tion num ber(s) 

or na me, of the me ans of tran sport (lo rry, ship, ra il way wa gon, air craft) 
on which the go ods are di rectly lo a ded on pre sen ta tion at the of fi ce of 
de par tu re, fol lo wed by the na ti o na lity of the me ans of tran sport (or that 
of the me ans of tran sport pro vi ding pro pul sion for the who le if it is ma
de up of se ve ral me ans of tran sport), using the co des laid down for the 
pur po se. For exam ple, whe re a trac tor and a tra i ler with dif fe rent ve hic
le re gi stra tion num bers are used, en ter the re gi stra tion num bers of both 
trac tor and tra i ler, and the na ti o na lity of the trac tor.

Ho we ver whe re go ods are car ried in con ta i ners that are to be tran
spor ted by road ve hic les, the com pe tent aut ho ri ti es may aut ho ri se the 
prin ci pal to le a ve this box blank whe re the lo gi sti cal pat tern at the po int 
of de par tu re may pre vent the iden tity and na ti o na lity of the me ans of 
tran sport from be ing pro vi ded at the ti me of esta blis hment of the tran sit 
dec la ra tion, and whe re they can en su re that the pro per in for ma tion con
cer ning the me ans of tran sport shall be sub se qu ently en te red in box 55.

Whe re go ods are mo ved by fi xed tran sport in stal la ti ons, do not 
en ter anything for re gi stra tion num ber or na ti o na lity in this box. Whe re 
go ods are car ried by rail, do not en ter anything for na ti o na lity.

In ot her ca ses, dec la ra tion of the na ti o na lity is op ti o nal for the 
Con trac ting Par ti es.

Box 19: Con ta i ner (Ctr)
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
Use the co des pro vi ded for the pur po se to en ter par ti cu lars of the 

pre su med si tu a tion at the bor der of the Con trac ting Party in who se ter
ri tory the of fi ce of de par tu re is lo ca ted, as known at the ti me the go ods 
we re pla ced un der the com mon tran sit pro ce du re.

Box 21: Iden tity and na ti o na lity of the ac ti ve me ans of tran sport 
cros sing the bor der

The re qu i re ment to en ter the me ans of iden ti fi ca tion in this box is 
op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.

The re qu i re ment to en ter the na ti o na lity is obli ga tory.
Ho we ver, whe re go ods are car ried by rail or mo ved by fi xed in

stal la tion, do not en ter anything for re gi stra tion num ber or na ti o na lity.
Using the ap pro pri a te co de, en ter the type (lo rry, ship, ra il way 

wa gon, air craft, etc.) and the me ans of iden ti fi ca tion (e.g. re gi stra tion 
num ber or na me) of the ac ti ve me ans of tran sport (i.e. the me ans of 
tran sport pro vi ding pro pul sion) which it is pre su med will be used at 
the fron ti er cros sing po int on exit from the Con trac ting Party whe re the 
of fi ce of de par tu re is lo ca ted, fol lo wed by the co de for the na ti o na lity 
of the me ans of tran sport, as known at the ti me the go ods we re pla ced 
un der the com mon tran sit pro ce du re.

Whe re com bi ned tran sport or se ve ral me ans of tran sport are used, 
the ac ti ve me ans of tran sport is the unit which pro vi des pro pul sion for 
the who le com bi na tion. For exam ple, when a lo rry is on a seago ing 
ves sel, the ac ti ve me ans of tran sport is the ship and whe re a com bi na
tion of a trac tor and a tra i ler is used, the ac ti ve me ans of tran sport is the 
trac tor.

Box 25: Mo de of tran sport at the bor der
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
Use the co des pro vi ded for the pur po se to en ter the mo de of tran

sport which it is pre su med will pro vi de the ac ti ve me ans of tran sport 
on which the go ods will le a ve the ter ri tory of the Con trac ting Party in 
which the of fi ce of de par tu re is lo ca ted.

Box 27: Pla ce of lo a ding
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
Whe re a co de is pro vi ded, use it to en ter the pla ce whe re the go

ods are to be lo a ded on to the ac ti ve me ans of tran sport on which they 
are to cross the bor der of the Con trac ting Party in who se ter ri tory the 
of fi ce of de par tu re is lo ca ted, as known at the ti me the go ods are pla ced 
un der the com mon tran sit pro ce du re.

Box 31: Pac ka ges and de scrip tion of go ods, marks and num bers, 
con ta i ner No(s), num ber and kind

En ter the marks, num bers, num ber and kind of pac ka ges or, in the 
ca se of un pac ka ged go ods, en ter the num ber of such go ods co ve red by 
the dec la ra tion, or one of the fol lo wing:

– Bulk  99212
The nor mal tra de de scrip tion must be en te red in all ca ses. This 

de scrip tion must in clu de all the de ta ils ne e ded to al low iden ti fi ca tion 
of the go ods. Whe re box 33 (Com mo dity Co de) has to be com ple ted, 
the de scrip tion must be ex pres sed in suf fi ci ently pre ci se terms to al low 
clas si fi ca tion of the go ods. This box must al so show the par ti cu lars re
qu i red un der any spe ci fic ru les (e.g. on ex ci se du ti es). If con ta i ners are 
used, the iden tifying marks of the con ta i ner sho uld al so be en te red in 
this box.

Box 32: Item num ber
Gi ve the num ber of the item shown in the list of items dec la red 

in box 5.
Whe re a dec la ra tion co vers only one item, the Con trac ting Par ti es 

need not re qu i re this box to be com ple ted as the fi gu re “1” sho uld al
ready ha ve been en te red in box 5.

Box 33: Com mo dity co de
This box must be com ple ted whe re:
– the sa me per son ma kes a tran sit dec la ra tion at the sa me ti me as, 

or fol lo wing, a cu stoms dec la ra tion which in clu des a com mo dity co de; or
– a tran sit dec la ra tion co vers go ods re fer red to in the list pu blis

hed in ac cor dan ce with Ar tic le 1(3) to Ap pen dix I.
En ter the co de for the go ods.
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In T2 and T2F tran sit dec la ra ti ons ma de in an EF TA co un try this 
box need not be com ple ted un less the pre ce ding tran sit dec la ra tion in
clu des a com mo dity co de.

If it do es, gi ve the co de en te red in the cor re spon ding dec la ra tion.
In all ot her ca ses use of this box is op ti o nal.
Box 35: Gross mass
En ter the gross mass, in ki lo grams, of the go ods de scri bed in the 

cor re spon ding box 31. The gross mass is the ag gre ga te mass of the go
ods in clu ding all pac king but ex clu ding con ta i ners and ot her tran sport 
equ ip ment.

Whe re a dec la ra tion co vers se ve ral types of go ods, it is suf fi ci ent 
to en ter the to tal gross mass in the first box 35 and le a ve the re ma i ning 
bo xes 35 blank.

Box 38: Net mass
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the net 

mass, in ki lo grams, of the go ods de scri bed in the cor re spon ding box 31.
The net mass is the mass of the go ods them sel ves ex clu ding all 

pac ka ging.
Box 40: Sum mary dec la ra tion/pre vi o us do cu ment
En ter the re fe ren ce for the pre ce ding cu stomsap pro ved tre at ment 

or use or for any cor re spon ding cu stoms do cu ments. Whe re mo re than 
one re fe ren ce has to be gi ven, the Con trac ting Par ti es may pro vi de that 
the fol lo wing be en te red in this box and that a list of the re fe ren ces con
cer ned ac com pany the tran sit dec la ra tion:

– Va ri o us  99211
Box 44: Ad di ti o nal in for ma tion, do cu ments pro du ced, cer ti fi ca tes 

and aut ho ri sa ti ons
En ter the de ta ils re qu i red un der any spe ci fic ru les ap pli ca ble in 

the co un try of dis patch/ex port to get her with the re fe ren ce num bers of 
the do cu ments pro du ced in sup port of the dec la ra tion (e.g. the se rial 
num ber of the T5 con trol copy, the ex port li cen ce or per mit num ber, 
the da ta re qu i red un der ve te ri nary and phyto sa ni tary re gu la ti ons, the 
bill of la ding num ber). Do not com ple te the subdi vi sion “Ad di ti o nal 
In for ma tion co de (AI)”.

Box 50: Prin ci pal and aut ho ri sed re pre sen ta ti ve, pla ce, da te and 
sig na tu re

En ter the full na me (per son or com pany) and ad dress of the prin
ci pal and the iden ti fi ca tion num ber, if any, al lo ca ted by the com pe tent 
aut ho ri ti es. If ap pro pri a te, en ter the full na me (per son or com pany) of 
the aut ho ri sed re pre sen ta ti ve sig ning on be half of the prin ci pal.

Su bject to any spe ci fic pro vi si ons on the use of com pu te ri sed 
systems, the ori gi nal of the handwrit ten sig na tu re of the per son con
cer ned must ap pe ar on the copy which is to be kept at the of fi ce of 
de par tu re. Whe re the per son con cer ned is a le gal per son, the sig na tory 
sho uld add af ter his sig na tu re his full na me and the ca pa city in which 
he is sig ning.

Box 51: In ten ded of fi ces of tran sit (and co un tri es)
En ter the in ten ded of fi ce of en try in to each Con trac ting Party 

who se ter ri tory is to be tran si ted in the co ur se of car ri a ge or, whe re the 
ope ra tion in vol ves tran si ting ter ri tory ot her than that of the Con trac ting 
Par ti es, the of fi ce of exit by which the me ans of tran sport will le a ve the 
ter ri tory of the Con trac ting Par ti es. The tran sit of fi ces are shown in the 
list of of fi ces com pe tent for com mon tran sit ope ra ti ons. Af ter the na me 
of the of fi ce, en ter the co de for the co un try con cer ned.

Box 52: Gu a ran tee
Use the co des laid down for this pur po se to en ter the type of gu

a ran tee or gu a ran tee wa i ver used for the ope ra tion fol lo wed, as ap pro
pri a te, by the num ber of the com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca te, the 
gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca te, or the in di vi dual gu a ran tee vo uc her, and 
the of fi ce of gu a ran tee.

Whe re a com pre hen si ve gu a ran tee, a gu a ran tee wa i ver or in di vi
dual gu a ran tee fur nis hed by a gu a ran tor is not va lid for all the Con trac
ting Par ti es, add “not va lid for” fol lo wed by the co des for the Con trac
ting Party or Par ti es con cer ned.

Box 53: Of fi ce of de sti na tion (and co un try)
En ter the na me of the of fi ce whe re the go ods are to be pre sen ted 

in or der to com ple te the tran sit ope ra tion. The of fi ces of de sti na tion are 
li sted on the com pe tent of fi ces list (COL on EURO PA) for com mon 
tran sit ope ra ti ons.

Af ter the na me of the of fi ce, en ter the co de for the co un try con
cer ned.

II. For ma li ti es en ro u te

Bet we en the ti me when the go ods le a ve the of fi ce of de par tu re 
and the ti me they ar ri ve at the of fi ce of de sti na tion cer tain de ta ils may 
ha ve to be ad ded on Co pi es No 4 and 5 of the tran sit dec la ra tion ac
com panying the go ods. The de ta ils re la te to the tran sport ope ra tion and 
must be en te red by the car ri er re spon si ble for the me ans of tran sport on 
which the go ods are lo a ded as and when the cor re spon ding ac ti vi ti es 
are car ried out. The par ti cu lars may be ad ded le gibly by hand, in which 
ca se the en tri es sho uld be ma de in ink and in block let ters.

The bo xes and ac ti vi ti es in vol ved are:
– Tran ship ment: use box 55
Box 55: Tran ship ment
The car ri er must com ple te the first three li nes of this box when 

go ods are tran ship ped from one me ans of tran sport to anot her or from 
one con ta i ner to anot her in the co ur se of the ope ra tion in qu e sti on.

Car ri ers are re min ded that go ods can be tran ship ped only un der 
an aut ho ri sa tion of the com pe tent aut ho ri ti es of the co un try in who se 
ter ri tory the tran ship ment is to be ma de.

Whe re tho se aut ho ri ti es con si der that the com mon tran sit ope ra
tion con cer ned may con ti nue in the nor mal way they shall, on ce they 
ha ve ta ken any steps that may be ne ces sary, en dor se Co pi es No 4 and 5 
of the tran sit dec la ra tion.

– Ot her in ci dents: use box 56.
Box 56: Ot her in ci dents du ring car ri a ge
Box to be com ple ted in ac cor dan ce with cur rent obli ga ti ons re

gar ding tran sit.
In ad di tion, whe re go ods ha ve been lo a ded on a se mitra i ler and 

the trac tor is chan ged du ring the jo ur ney (wit ho ut the go ods be ing han
dled or tran ship ped), en ter in this box the re gi stra tion num ber and na ti
o na lity of the new trac tor. He re, en dor se ment by the com pe tent aut ho
ri ti es is not ne ces sary.

TITLEIII56

––––––––
56 Amen ded by De ci sion No 1/2013 of 1.7.2013 (OJ L 277, 18.10.2013, p.14)

TA BLE OF LIN GU I STIC RE FE REN CES AND OF THE IR  
CO DES

Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– BG Огра ни че на ва лид ност
– CS Omezená plat nost
– DA Be græ nset gyldig hed
– DE Beschränkte Gel tung
– EE Pi i ra tud keh ti vus
– EL Περιορισμένη ισχύς
– ES Va li dez li mi ta da
– FR Va li dité li mitée
– HR Va lja nost ogra ni če na
– IT Validità li mi ta ta
– LV Iero be žots de rī gums
– LT Ga li o ji mas apri bo tas
– HU Korlátozott érvényű
– MT Validità li mi ta ta
– NL Be perk te gel dig heid
– PL Ogra nic zo na wa ż no ść
– PT Va li da de li mi ta da
– RO Va li di ta te li mi ta tă
– SL Ome je na ve ljav nost
– SK Obmedzená plat no sť
– FI Vo i mas sa ra jo i te tu sti
– SV Begränsad gil tig het
– EN Li mi ted va li dity
– IS Tak mar kað gil dis svið
– NO Be gren set gyldig het
– TR Sınırlı Geçerli

Li mi ted va li dity  99200

– BG Осво бо де но
– CS Osvobození
– DA Fri ta get
– DE Be fre i ung
– EE Lo o bu tud
– EL Απαλλαγή
– ES Dis pen sa

Wa i ver99201
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Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– FR Dis pen se
– HR Oslo bo đe no
– IT Dis pen sa
– LV De rīgs bez zī mo ga
– LT Le i sta ne plom bu o ti
– HU Men tesség
– MT Tne ħ ħ i ja
– NL Vrij stel ling
– PL Zwol ni e nie
– PT Dis pen sa
– RO Dis pen să
– SL Opu sti tev
– SK Oslo bo de nie
– FI Va pa u tet tu
– SV Be fri el se
– EN Wa i ver
– IS Un danþegið
– NO Fri tak
– TR Vazgeçme
– BG Ал тер на тив но до ка за тел ство
– CS Alternativní dů kaz
– DA Al ter na tivt be vis
– DE Al ter na tiv nac hwe is
– EE Al ter na ti iv sed tõendid
– EL Εναλλακτική απόδειξη
– ES Pru e ba al ter na ti va
– FR Pre u ve al ter na ti ve
– HR Al ter na tiv ni do kaz
– IT Pro va al ter na ti va
– LV Al ter na tīvs pi e rā dī jums
– LT Al ter natyvu sis įrodymas
– HU Alternatív igazolás
– MT Pro va al ter nat ti va
– NL Al ter na ti ef be wijs
– PL Al ter natywny dowód
– PT Pro va al ter na ti va
– RO Pro bă al ter na ti vă
– SL Al ter na tiv no do ka zi lo
– SK Alternatívny dôkaz
– FI Va ih to eh to i nen to di ste
– SV Al ter na tivt be vis
– EN Al ter na ti ve pro of
– IS Önnur sönnun
– NO Al ter na tivt be vis
– TR Alternatif Kanıt

Al ter na ti ve pro of99202

– BG Раз ли чия: мит ни че ско уч ре жде ние, 
къ де то сто ки те са пред ста ве ни 
(на и ме но ва ние и стра на
– CS Ne srov na lo sti: úřad, kterému bylo zboží 
př e dlo že no …… (název a ze mě)
– DA For skel le: det sted, hvor va rer ne blev 
frem budt …… (navn og land)
– DE Un stim mig ke i ten: Stel le, bei der die 
Ge stel lung er folg te …… (Na me und Land)
– EE Eri ne vu sed: asu tus, ku hu ka up 
esi ta ti………….(ni mi ja ri ik)
– EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα 
στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)
– ES Di fe ren ci as: mercancías pre sen ta das en la 
ofi ci na …… (nom bre y país)
– FR Différen ces: mar chan di ses présentées au
bu re au …… (nom et pays)
– HR Raz li ke:Ca ri nar ni ca ko joj je ro ba pod ne se na 
............ (na ziv i ze mlja)
– IT Dif fe ren ze: uf fi cio al qu a le so no sta te 
pre sen ta te le mer ci …… (no me e pa e se)
– LV At šķ i rī bas: mu i tas iestā de, ku rā pre ces ti ka 
uz rā dī tas (no sa u kums un valsts)
– LT Skir tu mai: įsta i ga, ku ri ai pa te ik tos pre kės 
(pa va di ni mas ir valstybė)
– HU Eltérések: hi va tal, ahol az áruk bemutatása 
megtörtént …… (név és ország)
– MT Dif fe ren zi: uf fi ċ ċ ju fejn loġġet ti ki e nu 
ppre ż en ta ti (isem u paj jiż)
– NL Ver schil len: kan to or wa ar de go e de ren zijn 
aan ge bracht …… (na am en land)
– PL Ni e zgod no ś ci: ur ząd, w którym 
pr zed sta wi o no to war …… (na zwa i kraj)
– PT Diferenças: mer ca do ri as apre sen ta das na 
estância …… (no me e país)
– RO Di fe re nţe: măr fu ri pre zen ta te la bi roul va mal 
…(nu me şi ţara)
– SL Raz li ke: urad, pri ka te rem je bi lo bla go 
pred lo že no … (na ziv in dr ža va)

Dif fe ren ces: of fi ce whe re go ods 
we re pre sen ted (na me and co un try) 

 99203

Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– SK Ne zrov na lo sti: úrad, ktorému bol To var 
do daný …… (názov a kra ji na)
– FI Mu u tos: to i mi pa ik ka, jos sa ta va rat esi tetty 
…… (ni mi ja maa)
– SV Av vi kel se: tull kon tor där va ror na anmäldes 
…… (namn och land)
– EN Dif fe ren ces: of fi ce whe re go ods we re 
pre sen ted …… (na me and co un try)
– IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum 
var framvísað …… (nafn og land)
– NO For skjell: det tolls ted hvor va re ne ble 
fre mlagt …… (navn og land)
– TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu 
idare…....(adı ve ülkesi).
– BG Из ли за не то от ............... под ле жи на 
огра ни че ния или так си съ гла сно
Ре гла мент/Ди рек ти ва/Ре ше ние № …,
– CS Výstup ze …………… podléhá omezením 
ne bo dávkám pod le 
nařízení/směr ni ce/rozhodnutí č. …
– DA Ud pas sa ge fra …………….. un der gi vet 
re strik ti o ner el ler af gif ter i hen hold til 
fo rord ning/di rek tiv/afgørelse nr. ...
– DE Aus gang aus …………….. — gemäß 
Ve rord nung/Ric htli nie/Beschluss Nr. ... 
Beschränkungen oder Ab ga ben un ter wor fen.
– EE Väljumine .................. on alu seks 
pi i ran gu te le ja/või mak su de le vas ta valt 
määrusele/di rek ti i vi le/ot su se le nr ...
– EL Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε 
περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον 
κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …
– ES Sa li da de…………….. so me ti da a 
re stric ci o nes o im po si ci o nes en vir tud del 
(de la) Re gla men to/Di rec ti va/Decisión no ...
– FR Sor tie de ……………….. so u mi se à des 
re stric ti ons ou à des im po si ti ons par le 
rè gle ment ou la di rec ti ve/déci sion n° ...
– HR Iz laz iz .................... pod li je že ogra ni če nji ma 
ili pri stoj ba ma te me ljem 
Ured be/Di rek ti ve/Od lu ke br …
– IT Us ci ta dal ………………… sog get ta a 
re stri zi o ni o ad im po si zi o ni a nor ma del(la) 
re go la men to/di ret ti va/de ci si o ne n. ...
– LV Iz ve ša na no ……………., pi e mē ro jot 
iero be žo ju mus vai mak sā ju mus sa ska ņā ar
Re gu lu/Di rek tī vu/Lē mu mu Nr. …,
– LT Išve ži mui iš ................. ta i ko mi apri bo ji mai 
ar ba mo kes či ai, nus tatyti 
Re gla men tu/Di rektyva/Spren di mu Nr.…,
– HU A kilépés ………. területéről a ... 
ren de let/irányelv/határozat sze rin ti 
korlátozás vagy te her meg fi zetésének 
kötelezettsége alá esik
– MT Ħruġ mill................... su ġ ġ ett 
għ allre striz zjo ni ji et jew ħla si ji et ta ħt 
Re go la/Di ret ti va/De ċ i ż jo ni Nru…
– NL Bij uit gang uit de ……………… zijn de 
be per kin gen of hef fin gen van 
Ve ror de ning/Ric htlijn/Be slu it nr. ... van 
to e pas sing.
– PL Wypro wad ze nie z …………………. 
pod le ga ogra nic ze ni om lub opł a tom zgod nie 
z roz por ząd ze ni em/dyrektywą/decyzją nr … 
– PT Saída da ……………….. su je i ta a restrições 
ou a imposições pe lo(a) 
Re gu la men to/Di rec ti va/Decisão n.º ...
– RO Ieşire din....... su pu să re stri cţ i i lor sau 
im pu ne ri lor în te me iul 
Re gu la men tu lui/Di rec ti vei/De ci zi ei nr …
– SL Iz nos iz … za ve zan ome ji tvam ali ob ve znim 
da ja tvam na pod la gi 
Ured be/Di rek ti ve/Od loč be št. …
– SK Výstup z .......................... pod li e ha 
ob med ze ni am ale bo platbám po dľa 
na ri a de nia/smer ni ce/roz hod nu tia č. ….
– FI …………….. vi en tiin so vel le taan 
ase tuk sen/di rek ti i vin/päätöksen N:o ... 
mu ka i sia ra jo i tuk sia tai mak su ja
– SV Utförsel från ………………… un der ka stad 
re strik ti o ner el ler av gif ter i en lig het med 
förordning/di rek tiv/be slut nr ...
– EN Exit from ………………… su bject to 
re stric ti ons or char ges un der 
Re gu la tion/Di rec ti ve/De ci sion No ...

Exit from……..su bject to re stric ti
ons or char ges un der

Regulation/Directive/Decision No 
...  99204



Страна 52 – Број 13 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. јун 2015.

Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– IS Útflut nin gur frá …………………háð 
takmörkunum eða gjöldum samkvæmt 
re glu gerð/fyrir mælum/ákvörðun nr. …….
– NO Utførsel fra …………. Un der lagt 
re strik sjo ner el ler av gif ter i hen hold til 
fo rord ning/di rek tiv/ved tak nr. ….
– TR Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük 
/ Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara

– BG Осво бо де но от за дъл жи те лен мар шрут,
– CS Osvobození od sta no vené trasy
– DA fri ta get for bin den de tran spor tru te
– DE Be fre i ung von der ver bin dlic hen
Beförderungsroute
– EE Ettenähtud te e kon nast lo o bu tud
– EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης 
συγκεκριμένης διαδρομής
– ES Dis pen sa de iti ne ra rio obli ga to rio
– FR Dis pen se d’itinéra i re con tra ig nant
– HR Oslo bo đe no od pro pi sa nog pla na pu ta
– IT Dis pen sa dall’iti ne ra rio vin co lan te
– LV Atļ a uts no vir zī ti es no no te ik tā mar šru ta
– LT Le i sta ne nu statyti mar šru to
– HU Előírt útvo nal alól mentesítve
– MT Tne ħ ħ i ja ta` liti ne rar ju pre skitt
– NL Geen ver plic hte ro u te
– PL Zwol ni ony z wi ą ż ą cej trasy pr ze wo zu
– PT Dis pen sa de itinerário vin cu la ti vo
– RO Dis pen să de la iti ne ra rul obli ga to riu
– SL Opu sti tev pred pi sa ne po ti
– SK Oslo bo de nie od predpísanej trasy
– FI Va pa u tet tu si to van ku lje tu sre i tin 
no u dat ta mi se sta
– SV Be fri el se från bin dan de färdväg
– EN Pre scri bed iti ne rary wa i ved
– IS Un danþága frá bin dan di flut ningsle ið
– NO Fri tak for bin den de re i se ru te
– TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme.

Pre scri bed iti ne rary wa i ved 99205

– BG Одо брен из пра щ ач
– CS Schválený odesílatel
– DA God kendt af sen der
– DE Zu ge las se ner Ver sen der
– EE Vo li ta tud ka u ba sa a tja
– EL Εγκεκριμένος αποστολέας
– ES Ex pe di dor auto ri za do
– FR Expédi te ur agréé
– HR Ovla šte ni po ši lja telj
– IT Spe di to re auto riz za to
– LV At zī ta is no sū tī tājs
– LT Įga li o tas si un tė jas
– HU En gedélyezett feladó
– MT Aw to riz zat li jib għ at
– NL To e ge la ten af zen der
– PL Upo wa ż ni ony na daw ca
– PT Ex pe di dor auto ri za do
– RO Ex pe di tor agre at
– SL Po o bla šče ni po ši lja telj
– SK Schválený odo si e la teľ
– FI Val tu u tet tu lähettäjä
– SV Godkänd avsändare
– EN Aut ho ri sed con sig nor
– IS Vi ður ken ndur sen dan di
– NO Auto ri sert av sen der
– TR İzinli Gönderici.

Aut ho ri sed con sig nor  99206

– BG Осво бо ден от под пис
– CS Pod pis se nevyža du je
– DA Fri ta get for un der skrift
– DE Fre i stel lung von der Un terschrift sle i stung
– EE Allkirjanõudest lo o bu tud
– EL Δεν απαιτείται υπογραφή
– ES Dis pen sa de fir ma
– FR Dis pen se de sig na tu re
– HR Oslo bo đe no pot pi sa
– IT Dis pen sa dal la fir ma
– LV De rīgs bez pa rak sta
– LT Le i sta ne pa si rašyti
– HU Aláírás alól mentesítve
– MT Fir ma mhux me ħ ti e ġa
– NL Van on der te ke ning vrij ge steld
– PL Zwol ni ony ze skł a da nia pod pi su
– PT Dis pen sa da a as si na tu ra
– RO Dis pen să de sem nă tu ră
– SL Opu sti tev pod pi sa
– SK Oslo bo de nie od pod pi su
– FI Va pa u tet tu al le kir jo i tuk se sta
– SV Be fri el se från un der skrift
– EN Sig na tu re wa i ved
– IS Un danþegið un dir skrift
– NO Fri tatt for un der skrift
– TR İmzadan Vazgeçme

Sig na tu re wa i ved  99207

Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– BG ЗА БРА НЕ НО ОБЩО ОБЕЗ ПЕ ЧЕ НИЕ
– CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY
– DA FOR BUD MOD SA MLET KA U TION
– DE GE SAMTBÜRGSCHAFT UN TER SAGT
– EE ÜLDTA GA TI SE KA SU TA MI NE 
KE E LA TUD
– EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ
– ES GARANTÍA GLO BAL PRO HI BI DA
– FR GA RAN TIE GLO BA LE IN TER DI TE
– HR ZA BRA NJE NO ZA JED NIČ KO JAM STVO
– IT GA RAN ZIA GLO BA LE VI E TA TA
– LV VI SPĀ RĒJS GAL VO JUMS AIZLI EGTS
– LT NA U DO TI BEN DRĄ JĄ GA RAN TI JĄ 
UŽDRA U STA
– HU ÖSSZKEZESSÉG TI LAL MA
– MT MHUX PER MES SA GA RAN ZI JA 
KOM PREN SI VA
– NL DO OR LO PEN DE ZE KER HEID 
VER BO DEN
– PL ZA KAZ KORZYSTA NIA Z GWA RAN CJI 
GE NE RAL NEJ
– PT GA RAN TIA GLO BAL PRO I BI DA
– RO GA RA NŢ IA GLO BA LĂ IN TER ZI SĂ
– SL PRE PO VE DA NO SPLO ŠNO 
ZA VA RO VA NJE
– SK ZÁKAZ CEL KO VEJ ZÁRUKY
– FI YLE I SVA KU U DEN KÄYTTÖ 
KI EL LETTY
– SV SA MLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
– EN COM PRE HEN SI VE GU A RAN TEE 
PRO HI BI TED
– IS AL LSHER JAR TRYGGING BÖNNUÐ
– NO FOR BUD MOT BRUK AV 
UNI VER SAL GA RAN TI
– TR KAPSAMLI TEMİNAT 
YASAKLANMIŞTIR.

COM PRE HEN SI VE GU A RAN
TEE

PROHIBITED  99208

– BG ИЗ ПОЛ ЗВА НЕ БЕЗ ОГРА НИ ЧЕ НИЯ
– CS NEO ME ZENÉ POUŽITÍ
– DA UBE GRÆ NSET AN VEN DEL SE
– DE UNBESCHRÄNKTE VER WEN DUNG
– EE PI I RA MA TU KA SU TA MI NE
– ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
– ES UTILIZACIÓN NO LI MI TA DA
– FR UTI LI SA TION NON LI MITÉE
– HR NEO GRA NI ČE NA UPO RA BA
– IT UTI LIZ ZA ZI O NE NON LI MI TA TA
– LV NE I E RO BE ŽOTS IZ MAN TO JUMS
– LT NE A PRI BO TAS NA U DO JI MAS
– HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ 
HASZNÁLAT
– MT UŻU MHUX RI STRETT
– NL GE BRU IK ON BE PERKT
– PL NI E O GRA NIC ZO NE KORZYSTA NIE
– PT UTILIZAÇÃO ILI MI TA DA
– RO UTI LI ZA RE NE LI MI TA TĂ
– SL NEO ME JE NA UPO RA BA
– SK NEO B MED ZENÉ PO U ŽI TIE
– FI KÄYTTÖÄ EI RA JO I TET TU
– SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
– EN UN RE STRIC TED USE
– IS ÓTAKMÖRKUÐ NOT KUN
– NO UBE GREN SET BRUK
– TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

UN RE STRIC TED USE 
99209

– BG Из да ден впо след ствие
– CS Vysta ve no do da teč ně
– DA Ud stedt efterfølgende
– DE Nachträglich aus ge stellt
– EE Välja an tud ta ga si u la tu valt
– EL Εκδοθέν εκ των υστέρων
– ES Ex pe di do a po ste ri o ri
– FR Déli vré a po ste ri o ri
– HR Iz da no na knad no
– IT Ri la sci a to a po ste ri o ri
– LV Iz sni egts re tro spek tī vi
– LT Re tro spektyvu sis iš da vi mas
– HU Ki a dva vissza me nő le ges hatállyal
– MT Ma ħ ruġ b’mod re tro spet tiv
– NL Ac hte raf af ge ge ven
– PL Wysta wi o ne re tro spektywnie
– PT Emi ti do aposteriori
– RO Eli be rat ul te ri or
– SL Iz da no na knad no
– SK Vyho to vené do da toč ne
– FI An net tu jälkikäteen
– SV Utfärdat i ef ter hand
– EN Is sued re tro ac ti vely
– IS Útge fið ef tir á
– NO Ut stedt i etterhånd
– TR Sonradan Düzenlenmiştir

Is sued re tro ac ti vely  99210
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Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– BG Ра зни
– CS Různí
– DA Di ver se
– DE Ver schi e de ne
– EE Eri ne vad
– EL Διάφορα
– ES Va ri os
– FR Di vers
– HR Ra zni
– IT Va ri
– LV Da žā di
– LT Įva i rūs
– HU Többféle
– MT Di ver si
– NL Di ver sen
– PL Różne
– PT Di ver sos
– RO Di ver se
– SL Ra zno
– SK Rôzni
– FI Use i ta
– SV Fle ra
– EN Va ri o us
– IS Ýmis
– NO Di ver se
– TR Çeşitli

Va ri o us  99211

– BG На сип но
– CS Vol nĕ lo že no
– DA Bulk
– DE Un ver pac kte Wa ren
– EE Maht ka up
– EL Χύμα
– ES A gra nel
– FR Vrac
– HR Ra su to
– IT Al la rin fu sa
– LV Be rams
– LT Ne su pa ku o ta
– HU Ömlesztett
– MT Bilkwan ti tá
– NL Los ge stort
– PL Lu zem
– PT A gra nel
– RO Vrac
– SL Raz su to
– SK Vo ľ ne
– FI Ir to ta va raa
– SV Bulk
– EN Bulk
– IS Va ra í la u su
– NO Bulk
– TR Dökme

Bulk  99212

– BG Из пра щ ач
– CS Odesílatel
– DA Af sen der
– DE Ver sen der
– EE Sa a tja

Lin gu i stic re fe ren ces Co des
– EL Αποστολέας
– ES Ex pe di dor
– FR Expédi te ur
– HR Po ši lja telj
– IT Spe di to re
– LV No sū tī tājs
– LT Si un tė jas
– HU Feladó
– MT Min jik kon se nja
– NL Af zen der
– PL Na daw ca
– PT Ex pe di dor
– RO Ex pe di tor
– SL Po ši lja telj
– SK Odo si e la teľ
– FI Lähettäjä
– SV Avsändare
– EN Con sig nor
– IS Sen dan di
– NO Av sen der
– TR Gönderici

Con sig nor  99213

TITLEIV

IN STRUC TI ONS ON THE CON TI NU A TION SHE ETS

A. Con ti nu a tion she ets may be used only if a dec la ra tion co vers 
mo re than one item (see box 5). They must be pre sen ted to get her with 
a form cor re spon ding to the SAD Con ven tion, An nex I, Ap pen dix 1.

B. The in struc ti ons in Ti tles I and II abo ve apply equ ally to con ti
nu a tion she ets. Ho we ver:

– en ter “Tlbis”, “T2bis” or “T2Fbis” in the third sub di vi sion of 
box 1 in ac cor dan ce with the com mon tran sit pro ce du re ap pli ca ble to 
the go ods con cer ned;

– use of box 2 and box 8 of the con ti nu a tion she et in the SAD 
Con ven tion, An nex I, Ap pen dix 3 is op ti o nal for the Con trac ting Par ti
es and sho uld show only the na me and iden ti fi ca tion num ber, if any, of 
the per son con cer ned.

C. If con ti nu a tion she ets are used,
– any bo xes for “de scrip tion of go ods” which ha ve not been used 

must be struck out to pre vent la ter use;
– bo xes 32 (Item num ber), 33 (Com mo dity co de), 35 (Gross mass 

(kg)), 38 (Net mass (kg)) and 44 (Ad di ti o nal in for ma tion, do cu ments 
pro du ced, cer ti fi ca tes and aut ho ri sa ti ons) of the tran sit dec la ra tion used 
must be struck thro ugh and box 31 (Pac ka ges and de scrip tion of go
ods) may not be used to en ter the marks, num bers, num ber and kind of 
pac ka ges or de scrip tion of go ods. A re fe ren ce to the se rial num ber and 
the symbol of the dif fe rent con ti nu a tion she ets shall be en te red in box 
31 (Pac ka ges and de scrip tion of go ods) of the tran sit dec la ra tion used.
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ANNEXC768

EX PLA NA TORY NO TE ON COM PRE HEN SI VE GU A RAN TEE 
CER TI FI CA TES AND GU A RAN TEE WA I VER CER TI FI CA TES

1. Par ti cu lars to be en te red on the front of a cer ti fi ca te
On ce is sued, the re shall be no amend ment, ad di tion or de le tion to 

the re marks in bo xes 1 to 8 of the com pre hen si ve gu a ran tee cer ti fi ca te 
and bo xes 1 to 7 of the gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca te.

1.1. Cur rency co de
Co un tri es shall en ter in box 6 of the com pre hen si ve gu a ran tee 

cer ti fi ca te and Box 5 of the gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca te the ISO ALP
HA3 (ISO 4217) co de of the cur rency used.

1.2. En dor se ments
1.2.1. Whe re a com pre hen si ve gu a ran tee may not be used be ca u se 

the go ods are re fer red to in the list of An nex I to Ap pen dix I one of the 
fol lo wing must be en te red in box 8 of the cer ti fi ca te:

– Li mi ted va li dity  99200
1.2.2. Whe re a prin ci pal has un der ta ken to lod ge all his tran sit 

dec la ra ti ons at a spe ci fic of fi ce of de par tu re, the na me of the of fi ce 
must be en te red in ca pi tals in box 8 of the com pre hen si ve gu a ran tee 
cer ti fi ca te or box 7 of the gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca te, as ap pro pri a te.

1.3. En dor se ment of cer ti fi ca tes in the event of the ir va li dity be
ing ex ten ded

Whe re the pe riod of va li dity of a cer ti fi ca te is ex ten ded, the of fi ce 
of gu a ran tee must en dor se box 9 of the com pre hen si ve gu a ran tee cer ti
fi ca te or box 8 of the gu a ran tee wa i ver cer ti fi ca te, as ap pro pri a te.

2. Par ti cu lars to be en te red on the back of a cer ti fi ca te - per-
sons aut ho ri sed to sign tran sit dec la ra ti ons

2.1. When a cer ti fi ca te is is sued, or at any ti me du ring its pe
riod of va li dity, the prin ci pal must en ter on the back the na mes of the 
per sons he aut ho ri ses to sign tran sit dec la ra ti ons. Each of the se en tri
es must com pri se the sur na me and first na me of the aut ho ri sed per son 
and a spe ci men of his sig na tu re and each must be co un ter sig ned by the 
prin ci pal. The prin ci pal has the op tion of stri king thro ugh any bo xes he 
do es not wish to use.

2.2. The prin ci pal may re vo ke such aut ho ri sa ti ons at any ti me.
2.3. Any per son who se na me has been en te red on the back of a 

cer ti fi ca te of this kind which is pre sen ted at an of fi ce of de par tu re is the 
aut ho ri sed re pre sen ta ti ve of the prin ci pal.

3. Use of such cer ti fi ca tes whe re use of a com pre hen si ve gu a-
ran tee is pro hi bi ted

For pro ce du re, see po int 4 of An nex IV to Ap pen dix I.

APPENDIXIV69

MU TUAL AS SI STAN CE FOR THE RE CO VERY OF CLA IMS

Aim

Article1
This Ap pen dix lays down the ru les for en su ring re co very in each 

co un try of the cla ims re fer red to in Ar tic le 3 which ari se in anot her co
un try. Im ple men ting pro vi si ons are set out in An nex I to this Ap pen dix.

De fi ni ti ons

Article2
In this Ap pen dix:
– “ap pli cant aut ho rity” me ans the com pe tent aut ho rity of a co un

try which ma kes a re qu est for as si stan ce con cer ning a cla im re fer red to 
in Ar tic le 3;

– “re qu e sted aut ho rity” me ans the com pe tent aut ho rity of a co un
try to which a re qu est for as si stan ce is ma de.

––––––––
68 Amen ded by De ci sion No 1/2008 of 16.6.2008 (OJ L 274, 15.10.2008, p. 1).
69 In ser ted by Re com men da tion No 1/94 of 8.12.1994 (OJ L 91, 5.4.1997, p. 17).

Sco pe

Article3
This Ap pen dix shall apply to:
(a) all cla ims re la ting to debts co ve red by Ar tic le 3, pa ra graph 

1 of Ap pen dix I due in con nec tion with a com mon tran sit ope ra tion 
which be gan af ter the en try in to for ce of this Ap pen dix70;

(b) in te rest and costs in ci den tal to the re co very of the cla ims re
fer red to abo ve.

Com mu ni ca tion and use of in for ma tion

Article4
1. At the re qu est of the ap pli cant aut ho rity, the re qu e sted aut ho rity 

shall pro vi de any in for ma tion which wo uld be use ful to the ap pli cant 
aut ho rity in the re co very of its cla im.

In or der to ob tain this in for ma tion, the re qu e sted aut ho rity shall 
ma ke use of the po wers pro vi ded un der the laws, re gu la ti ons or ad mi ni
stra ti ve pro vi si ons applying to the re co very of si mi lar cla ims ari sing in 
the co un try whe re that aut ho rity is si tu a ted.

2. The re qu est for in for ma tion shall in di ca te the na me and ad dress 
of the per son to whom the in for ma tion to be pro vi ded re la tes and the 
na tu re and amo unt of the cla im in re spect of which the re qu est is ma de.

3. The re qu e sted aut ho rity shall not be obli ged to supply in for
ma tion:

(a) which it wo uld not be able to ob tain for the pur po se of re co ve
ring si mi lar cla ims ari sing in the co un try in which it is si tu a ted;

which wo uld di sclo se any com mer cial, in du strial or pro fes si o nal 
sec rets; or

(c) the di sclo su re of which wo uld be li a ble to pre ju di ce the se cu
rity of or be con trary to the pu blic po licy of the co un try.

4. The re qu e sted aut ho rity shall in form the ap pli cant aut ho rity of 
the gro unds for re fu sing a re qu est for in for ma tion.

5. In for ma tion ob ta i ned in ac cor dan ce with this Ar tic le shall be 
used so lely for the pur po ses of this Con ven tion and shall be ac cor ded 
the sa me pro tec tion by a re ce i ving co un try as is af for ded to in for ma tion 
of li ke na tu re un der the na ti o nal law of that co un try. Such in for ma tion 
may be used for ot her pur po ses only with the writ ten con sent of the 
com pe tent aut ho rity which fur nis hed it and su bject to any re stric ti ons 
laid down by that aut ho rity.

6. The re qu est for in for ma tion shall be esta blis hed on the form 
cor re spon ding to the spe ci men con ta i ned in An nex II to this Ap pen dix.

No ti fi ca tion

Article5
1. The re qu e sted aut ho rity shall, at the re qu est of the ap pli cant 

aut ho rity, and in ac cor dan ce with the ru les of law in for ce for the no ti
fi ca tion of si mi lar in stru ments or de ci si ons in the co un try in which the 
re qu e sted aut ho rity is si tu a ted, no tify to the ad dres see all in stru ments 
and de ci si ons, in clu ding tho se of a ju di cial na tu re, which ema na te from 
the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted and which re la te 
to a cla im and/or to its re co very.

2. The re qu est for no ti fi ca tion shall in di ca te the na me and ad dress 
of the ad dres see con cer ned, the na tu re and the su bject of the in stru ment 
or de ci sion to be no ti fied, if ne ces sary the na me and ad dress of the deb
tor and the cla im to which the in stru ment or de ci sion re la tes, and any 
ot her use ful in for ma tion.

3. The re qu e sted aut ho rity shall promptly in form the ap pli cant 
aut ho rity of the ac tion ta ken on its re qu est for no ti fi ca tion and, mo re 
espe ci ally, of the da te on which the in stru ment or de ci sion was for war
ded to the ad dres see.

4. The re qu est for no ti fi ca tion shall be esta blis hed on the form 
cor re spon ding to the spe ci men con ta i ned in An nex III to this Ap pen dix.

––––––––
70 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).
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Exe cu ti on of re qu ests

Article6
1. At the re qu est of the ap pli cant aut ho rity, the re qu e sted aut ho rity 

shall re co ver cla ims which are the su bject of an in stru ment per mit ting 
the ir en for ce ment in ac cor dan ce with the laws, re gu la ti ons or ad mi ni
stra ti ve pro vi si ons applying to the re co very of si mi lar cla ims ari sing in 
the co un try in which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted.

2. For this pur po se any cla im in re spect of which a re qu est for re
co very has been ma de shall be tre a ted as a cla im of the co un try in which 
the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted, ex cept whe re Ar tic le 12 ap pli es.

Article7
1. The re qu est for re co very of a cla im which the ap pli cant aut ho

rity ad dres ses to the re qu e sted aut ho rity must be ac com pa nied by an 
of fi cial or cer ti fied copy of the in stru ment per mit ting its en for ce ment, 
is sued in the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted and, if 
ap pro pri a te, by the ori gi nal or a cer ti fied copy of ot her do cu ments ne
ces sary for re co very.

2. The ap pli cant aut ho rity may not ma ke a re qu est for re co very 
un less:

(a) the cla im and/or the in stru ment per mit ting its en for ce ment are 
not con te sted in the co un try in which it is si tu a ted;

(b) it has, in the co un try in which it is si tu a ted, ap plied the re
co very pro ce du re ava i la ble to it on the ba sis of the in stru ment re fer
red to in pa ra graph 1, and the me a su res ta ken ha ve not re sul ted in the 
payment in full of the cla im;

(c) the cla im ex ce eds EUR 1.500. The equ i va lent in na ti o nal cur
ren ci es of the amo unt ex pres sed in EUR shall be cal cu la ted in ac cor
dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 22 of Ap pen dix II71.

3. The re qu est for re co very shall in di ca te the na me and ad dress of 
the per son con cer ned, the na tu re of the cla im, the amo unt of the prin
ci pal and the in te rest and costs due, as well as any ot her re le vant in for
ma tion.

4. The re qu est for re co very shall con tain in ad di tion a sta te ment 
by the ap pli cant aut ho rity in di ca ting the da te from which en for ce ment 
is pos si ble un der the laws in for ce in the co un try in which it is si tu a ted 
and con fir ming that the con di ti ons set out in pa ra graph 2 are ful fil led.

5. As soon as any re le vant in for ma tion re la ting to the mat ter 
which ga ve ri se to the re qu est for re co very co mes to the know led ge 
of the ap pli cant aut ho rity it shall for ward it to the re qu e sted aut ho rity.

Article8
The in stru ment per mit ting en for ce ment of the cla im shall, whe re 

ap pro pri a te, and in ac cor dan ce with the pro vi si ons in for ce in the co
un try in which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted, be ac cep ted, re cog
ni zed, sup ple men ted or re pla ced by an in stru ment aut ho ri zing en for ce
ment in the ter ri tory of that co un try.

Such ac cep tan ce, re cog ni tion, sup ple men ting or re pla ce ment 
must ta ke pla ce as soon as pos si ble fol lo wing the da te of re ce ipt of the 
re qu est for re co very. They may not be re fu sed if the in stru ment per
mit ting en for ce ment in the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is 
si tu a ted is pro perly drawn up.

If any of the se for ma li ti es sho uld gi ve ri se to an exa mi na ti on or 
con te sta tion in con nec tion with the cla im and/or the in stru ment per
mit ting en for ce ment is sued by the ap pli cant aut ho rity, Ar tic le 12 shall 
apply.

Article9
1. Cla ims shall be re co ve red in the cur rency of the co un try in 

which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted.
2. The re qu e sted aut ho rity may, whe re the laws, re gu la ti ons or ad

mi ni stra ti ve pro vi si ons in for ce in the co un try in which it is si tu a ted so 
per mit, and af ter con sul ta ti ons with the ap pli cant aut ho rity, al low the 
deb tor ti me to pay or aut ho ri ze payment by in stal ment. Any in te rest 
char ged by the re qu e sted aut ho rity in re spect of such ex tra ti me to pay 
shall be re mit ted to the ap pli cant aut ho rity.
––––––––
71 Amen ded by De ci sion No 1/2000 of 20.12.2000 (OJ L 9, 12.1.2001, p. 1).

Any ot her in te rest char ged for la te payment un der the laws, re gu
la ti ons and ad mi ni stra ti ve pro vi si ons in for ce in the co un try in which 
the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted shall al so be re mit ted to the ap pli cant 
aut ho rity.

Article10
The cla ims to be re co ve red shall not be gi ven pre fe ren tial tre at

ment in the co un try in which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted.

Article11
The re qu e sted aut ho rity shall in form the ap pli cant aut ho rity im

me di a tely of the ac tion it has ta ken on the re qu est for re co very.

Con te sted re qu ests

Article12
1. If, in the co ur se of the re co very pro ce du re, the cla im and/or the 

in stru ment per mit ting its en for ce ment is sued in the co un try in which 
the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted are con te sted by an in te re sted party, 
the ac tion shall be bro ught by the lat ter be fo re the com pe tent body of 
the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted, in ac cor dan ce 
with the laws in for ce the re. This ac tion must be no ti fied by the ap pli
cant aut ho rity to the re qu e sted aut ho rity. The party con cer ned may al so 
no tify the re qu e sted aut ho rity of the ac tion.

2. As soon as the re qu e sted aut ho rity has re ce i ved the no ti fi ca tion 
re fer red to in pa ra graph 1 eit her from the ap pli cant aut ho rity or from 
the in te re sted party, it shall su spend the en for ce ment pro ce du re pen ding 
the de ci sion of the body com pe tent in the mat ter. Sho uld the re qu e sted 
aut ho rity de em it ne ces sary, and wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 13, that 
aut ho rity may ta ke pre ca u ti o nary me a su res to gu a ran tee re co very in so 
far as the laws or re gu la ti ons in for ce in the co un try in which it is si tu a
ted al low such ac tion for si mi lar cla ims.

3. Whe re the en for ce ment me a su res ta ken in the co un try in which 
the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted are con te sted, the ac tion shall be bro
ught be fo re the com pe tent body of that co un try in ac cor dan ce with its 
laws and re gu la ti ons.

4. Whe re the com pe tent body be fo re which the ac tion has been 
bro ught in ac cor dan ce with pa ra graph 1 is a ju di cial or ad mi ni stra ti ve 
tri bu nal, the de ci sion of that tri bu nal, in so far as it is fa vo u ra ble to the 
ap pli cant aut ho rity and per mits re co very of the cla im in the co un try in 
which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted shall con sti tu te the ‘in stru ment 
per mit ting en for ce ment’ wit hin the me a ning of Ar tic les 6, 7 and 8 and 
the re co very of the cla im shall pro ceed on the ba sis of that de ci sion.

Pre ca u ti o nary me a su res

Article13
1. On a re a so ned re qu est by the ap pli cant aut ho rity, the re qu e sted 

aut ho rity shall ta ke pre ca u ti o nary me a su res to en su re re co very of a cla
im in so far as the laws or re gu la ti ons in for ce in the co un try in which it 
is si tu a ted so per mit.

2. In or der to gi ve ef fect to the pro vi si ons of the first pa ra graph, 
Ar tic les 6, 7 (1), (3) and (5), 8, 11, 12 and 14 shall apply mutatismu
tandis.

3. The re qu est for pre ca u ti o nary me a su res shall be esta blis hed on 
the form cor re spon ding to the spe ci men con ta i ned in An nex IV to this 
Ap pen dix.

Ex cep ti ons

Article14
The re qu e sted aut ho rity shall not be obli ged:
(a) to grant the as si stan ce pro vi ded for in Ar tic les 6 to 13 if re co

very of the cla im wo uld, be ca u se of the si tu a tion of the deb tor, cre a te 
se ri o us eco no mic or so cial dif fi cul ti es in the co un try in which that aut
ho rity is si tu a ted;

(b) to ac cept a re co very of a cla im if it ma in ta ins that it co uld 
in frin ge the pu blic po licy or ot her es sen tial in te rests of the co un try in 
which that aut ho rity is si tu a ted.
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to un der ta ke re co very of a cla im if the ap pli cant aut ho rity has not 
ex ha u sted the me ans of re co very in the ter ri tory of the co un try in which 
it is si tu a ted.

The re qu e sted aut ho rity shall in form the ap pli cant aut ho rity of the 
gro unds for re fu sing a re qu est for as si stan ce.

Article15
1. Qu e sti ons con cer ning pe ri ods of li mi ta tion shall be go ver ned 

so lely by the laws in for ce in the co un try in which the ap pli cant aut ho
rity is si tu a ted.

2. Steps ta ken in the re co very of cla ims by the re qu e sted aut ho rity 
in pur su an ce of a re qu est for as si stan ce which, if they had been car ried 
out by the ap pli cant aut ho rity, wo uld ha ve had the ef fect of su spen ding 
or in ter rup ting the pe riod of li mi ta tion ac cor ding to the laws in for ce 
in the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted, shall be de
e med to ha ve been ta ken in the lat ter co un try, in so far as that ef fect is 
con cer ned.

Con fi den ti a lity

Article16
Do cu ments and in for ma tion sent to the re qu e sted aut ho rity pur su

ant to this Ap pen dix may only be com mu ni ca ted by the lat ter to:
(a) the per son men ti o ned in the re qu est for as si stan ce;
(b) tho se per sons and aut ho ri ti es re spon si ble for the re co very of 

the cla ims, and so lely for that pur po se;
(c) the ju di cial aut ho ri ti es de a ling with mat ters con cer ning the re

co very of the cla ims.

Lan gu a ges

Article17
Re qu ests for as si stan ce and re le vant do cu ments shall be ac com

pa nied by a tran sla tion in the of fi cial lan gu a ge, or one of the of fi cial 
lan gu a ges of the co un try in which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted or 
in a lan gu a ge ac cep ta ble to such aut ho rity.

As si stan ce ex pen ses

Article18
The co un tri es con cer ned shall re no un ce all cla ims upon each ot

her for the re im bur se ment of costs re sul ting from mu tual as si stan ce 
which they grant each ot her pur su ant to this Ap pen dix.

Ho we ver, the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted 
shall re main li a ble to the co un try in which the re qu e sted aut ho rity is si
tu a ted for costs in cur red as a re sult of ac ti ons held to be un fo un ded, as 
far as eit her the sub stan ce of the cla im or the va li dity of the in stru ment 
is sued by the ap pli cant aut ho rity are con cer ned.

Aut ho ri zed aut ho ri ti es

Article19
The co un tri es shall pro vi de each ot her with a list of aut ho ri ti es 

aut ho ri zed to ma ke or re ce i ve re qu ests for as si stan ce, as well as any 
sub se qu ent re le vant chan ges.

Articles20to22
(This Ap pen dix con ta ins no Ar tic les 20 to 22)

Com ple men ta rity

Article23
The pro vi si ons of this Ap pen dix shall not pre vent a gre a ter me a

su re of mu tual as si stan ce be ing af for ded eit her now or in the fu tu re by 
par ti cu lar co un tri es un der any agre e ments or ar ran ge ments, in clu ding 
tho se for the no ti fi ca tion of le gal or ex trale gal acts.

Articles24to26

(This Ap pen dix con ta ins no Ar tic les 24 to 26)

AN NE XES TO AP PEN DIX IV

ANNEXI

IM PLE MEN TING PRO VI SI ONS

TI TLE I 

Sco pe

Article1
1. This An nex lays down de ta i led ru les for im ple men ting Ap pen

dix IV.
2. This An nex al so lays down de ta i led ru les on con ver sion and 

tran sfer of sums re co ve red.

TI TLE II

Re qu est for in for ma tion

Article2
1. The re qu est for in for ma tion re fer red to in Ar tic le 4 of Ap pen

dix IV shall be ma de out in wri ting in ac cor dan ce with the spe ci men in 
An nex II. The said re qu est shall be ar the of fi cial stamp of the ap pli cant 
aut ho rity and shall be sig ned by an of fi cial the re of duly aut ho ri zed to 
ma ke such a re qu est.

2. The ap pli cant aut ho rity shall, whe re ap pro pri a te, in di ca te in its 
re qu est for in for ma tion the na me of any ot her re qu e sted aut ho rity to 
which a si mi lar re qu est for in for ma tion has been ad dres sed.

Article3
The re qu est for in for ma tion may be re la ted to
(a) the deb tor; or
(b) any per son li a ble for set tle ment of the cla im un der the law in 

for ce in the co un try whe re the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted.
Whe re the ap pli cant aut ho rity knows that a third party holds as

sets be lon ging to one of the per sons men ti o ned in the fo re go ing pa ra
graph, the re qu est may al so re la te to that third party.

Article4
The re qu e sted aut ho rity shall ac know led ge re ce ipt of the re qu est 

for in for ma tion in wri ting (e.g. by te lex or fax) as soon as pos si ble and 
in any event wit hin se ven days of such re ce ipt.

Article5
1. The re qu e sted aut ho rity shall tran smit each item of re qu e sted 

in for ma tion to the ap pli cant aut ho rity as and when it is ob ta i ned.
2. Whe re all or part of the re qu e sted in for ma tion can not be ob ta

i ned wit hin a re a so na ble ti me, ha ving re gard to the par ti cu lar ca se, the 
re qu e sted aut ho rity shall so in form the ap pli cant aut ho rity, in di ca ting 
the re a sons the re fo re.

In any event, at the end of six months from the da te of ac know
led ge ment of re ce ipt of the re qu est, the re qu e sted aut ho rity shall in form 
the ap pli cant aut ho rity of the out co me of the in ve sti ga ti ons which is 
has con duc ted in or der to ob tain the in for ma tion re qu e sted.

In the light of the in for ma tion re ce i ved from the re qu e sted aut ho
rity, the ap pli cant aut ho rity may re qu est the lat ter to con ti nue its in ve
sti ga ti ons. This re qu est shall be ma de in wri ting (e.g. by te lex or fax) 
wit hin two months from the re ce ipt of the no ti fi ca tion of the out co me 
of the in ve sti ga ti ons car ried out by the re qu e sted aut ho rity, and shall 
be tre a ted by the re qu e sted aut ho rity in ac cor dan ce with the pro vi si ons 
applying to the ini tial re qu est.

Article6
When the re qu e sted aut ho rity de ci des not to comply with the 

re qu est for in for ma tion ad dres sed to it, it shall no tify the ap pli cant 
aut ho rity in wri ting of the re a sons for the re fu sal, spe cifying the par
ti cu lar pro vi si ons of Ar tic le 4 of Ap pen dix IV which it in vo kes. This 
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no ti fi ca tion shall be ma de by the re qu e sted aut ho rity as soon as it has 
ta ken its de ci si ons and in any event wit hin six months from the da te of 
the ac know led ge ment of the re ce ipt of the re qu est.

Article7
The ap pli cant aut ho rity may at any ti me wit hdraw the re qu est for 

in for ma tion, which it has sent to the re qu e sted aut ho rity. The de ci sion 
to wit hdraw shall be tran smit ted to the re qu e sted aut ho rity in wri ting 
(e.g. by te lex or fax).

TI TLE III

Re qu est for no ti fi ca tion

Article8
The re qu est for no ti fi ca tion re fer red to in Ar tic le 5 of Ap pen dix 

IV shall be ma de out in wri ting in du pli ca te in ac cor dan ce with the spe
ci men in An nex III. The said re qu est shall be ar the of fi cial stamp of the 
ap pli cant aut ho rity and shall be sig ned by an of fi cial the re of duly aut
ho ri zed to ma ke such a re qu est.

Two co pi es of the in stru ment (or de ci sion), no ti fi ca tion of which 
is re qu e sted, shall be at tac hed to the re qu est re fer red to in the fo re go ing 
pa ra graph.

Article9
The re qu est for no ti fi ca tion may re la te to any na tu ral or le gal per

son who, in ac cor dan ce with the law in for ce in the co un try whe re the 
ap pli cant aut ho rity is si tu a ted, shall be in for med of any in stru ment or 
de ci sion which con cerns him.

Article10
1. Im me di a tely upon re ce ipt of the re qu est for no ti fi ca tion, the 

re qu e sted aut ho rity shall ta ke the ne ces sary me a su res to ef fect that no
ti fi ca tion in ac cor dan ce with the law in for ce in the co un try in which it 
is si tu a ted.

2. The re qu e sted aut ho rity shall in form the ap pli cant aut ho rity of 
the da te of no ti fi ca tion as soon as this has been do ne, by re tur ning to it 
one of the co pi es of its re qu est with the cer ti fi ca te on the re ver se si de 
duly com ple ted.

TI TLE IV

Re qu est for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary  
me a su res

Article11
1. The re qu est for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary 

me a su res re fer red to in Ar tic les 6 and 13 of Ap pen dix IV, shall be ma de 
out in wri ting in ac cor dan ce with the spe ci men in An nex IV. The re qu
est, which shall in clu de a dec la ra tion that the con di ti ons laid down in 
Ap pen dix IV for ini ti a ting the mu tual as si stan ce pro ce du re in the par ti
cu lar ca se ha ve been ful fil led, shall be ar the of fi cial stamp of the ap pli
cant aut ho rity and shall be sig ned by an of fi cial the re of duly aut ho ri zed 
to ma ke such a re qu est.

2. The in stru ment per mit ting en for ce ment which shall ac com pany 
the re qu est for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary me a su
res may be is sued in re spect of se ve ral cla ims whe re it con cerns one 
and the sa me per son.

For the pur po ses of Ar tic les 12 to 19, all cla ims which are co ve
red by the sa me in stru ment per mit ting en for ce ment shall be de e med to 
con sti tu te a sin gle cla im.

Article12
1. The re qu est for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary 

me a su res may re la te to
(a) the deb tor; or
(b) any per son li a ble for set tle ment of the cla im un der the law in 

for ce in the co un try in which the ap pli cant aut ho rity is si tu a ted.
2. Whe re ap pro pri a te, the ap pli cant aut ho rity shall in form the re

qu e sted aut ho rity of any as sets of the per sons re fer red to in pa ra graph 1 
which to its know led ge are held by a third party.

Article13
1. The ap pli cant aut ho rity shall sta te the amo unts of the cla im to 

be re co ve red both in the cur rency of the co un try in which it is si tu a ted 
and al so in the cur rency of the co un try in which the re qu e sted aut ho rity 
is si tu a ted.

2. The ra te of ex chan ge to be used for the pur po ses of pa ra graph 
1 shall be the la test sel ling ra te re cor ded on the most re pre sen ta ti ve ex
chan ge mar ket or mar kets of the co un try in which the ap pli cant aut ho
rity is si tu a ted, on the da te when the re qu est for re co very is sig ned.

Article14
The re qu e sted aut ho rity shall ac know led ge re ce ipt of the re qu est 

for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary me a su res in wri ting 
(e.g. by te lex or fax) as soon as pos si ble and in any event wit hin se ven 
days of its re ce ipt.

Article15
Whe re, wit hin a re a so na ble ti me ha ving re gard to the par ti cu lar 

ca se, all or part of the cla im can not be re co ve red or pre ca u ti o nary me a
su res can not be ta ken, the re qu e sted aut ho rity shall so in form the ap pli
cant aut ho rity, in di ca ting the re a sons the re fo re.

In any event, at the end of one year from the da te of ac know led ge
ment of the re ce ipt of the re qu est, the re qu e sted aut ho rity shall in form 
the ap pli cant aut ho rity of the out co me of the pro ce du re which it has un
der ta ken for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary me a su res.

In the light of the in for ma tion re ce i ved from the re qu e sted aut
ho rity, the ap pli cant aut ho rity may re qu est the lat ter to con ti nue the 
pro ce du re which it has un der ta ken for re co very and/or for the ta king 
of pre ca u ti o nary me a su res. This re qu est shall be ma de in wri ting (e.g. 
by te lex or fax) wit hin two months from the re ce ipt of the no ti fi ca tion 
of the out co me of the pro ce du re un der ta ken by the re qu e sted aut ho rity 
for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary me a su res, and shall 
be tre a ted by the re qu e sted aut ho rity in ac cor dan ce with the pro vi si ons 
applying to the ini tial re qu est.

Article16
Any ac tion con te sting the cla im or the in stru ment per mit ting its 

en for ce ment which is ta ken in the co un try in which the ap pli cant aut
ho rity is si tu a ted shall be no ti fied to the re qu e sted aut ho rity in wri ting 
(e.g. by te lex or fax) by the ap pli cant aut ho rity im me di a tely af ter it has 
been in for med of such ac tion.

Article17
1. If the re qu est for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o

nary me a su res be co mes nu ga tory as a re sult of payment of the cla im or 
of its can cel la tion or for any ot her re a son, the ap pli cant aut ho rity shall 
im me di a tely in form the re qu e sted aut ho rity in wri ting (e.g. by te lex or 
fax) so that the lat ter may stop any ac tion which it has un der ta ken.

2. Whe re the amo unt of the cla im which is the su bject of the re
qu est for re co very and/or for the ta king of pre ca u ti o nary me a su res is 
amen ded for any re a son, the ap pli cant aut ho rity shall im me di a tely in
form the re qu e sted aut ho rity in wri ting (e.g. by te lex or fax).

If the amend ment con sists of a re duc tion in the amo unt of the cla
im, the re qu e sted aut ho rity shall con ti nue the ac tion which it has un
der ta ken with a vi ew to re co very and/or to the ta king of pre ca u ti o nary 
me a su res, but that ac tion shall be li mi ted to the amo unt still out stan ding 
if, at the ti me the re qu e sted aut ho rity is in for med of the re duc tion of the 
amo unt of the cla im, the ori gi nal amo unt has al ready been re co ve red by 
it but the tran sfer pro ce du re re fer red to in Ar tic le 18 has not yet been 
ini ti a ted, the re qu e sted aut ho rity shall re pay the amo unt over paid to the 
per son en ti tled the re to.

If the amend ment con sists of an in cre a se in the amo unt of the cla
im, the ap pli cant aut ho rity shall as soon as pos si ble ad dress to the re qu
e sted aut ho rity an ad di ti o nal re qu est for re co very and/or for the ta king 
of pre ca u ti o nary me a su res. This ad di ti o nal re qu est shall, as far as pos
si ble, be de alt with by the re qu e sted aut ho rity at the sa me ti me as the 
ori gi nal re qu est of the ap pli cant aut ho rity. Whe re, in vi ew of the sta te 
of pro gress of the exi sting pro ce du re, the jo in der of the ad di ti o nal re qu
est and the ori gi nal re qu est is not pos si ble, the re qu e sted aut ho rity shall 
only be re qu i red to comply with the ad di ti o nal re qu est if it con cerns an 
amo unt not less than that re fer red to in Ar tic le 7 of Ap pen dix IV.
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3. To con vert the amen ded amo unt of the cla im in to the cur rency 
of the co un try in which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted, the ap pli cant 
aut ho rity shall use the ex chan ge ra te used in its ori gi nal re qu est.

Article18
Any sum re co ve red by the re qu e sted aut ho rity, in clu ding, whe re 

ap pli ca ble, the in te rest re fer red to in Ar tic le 9 (2) of Ap pen dix IV, shall 
be the su bject of a tran sfer to the ap pli cant aut ho rity in the cur rency of 
the co un try in which the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted. This tran sfer 
shall ta ke pla ce wit hin one month of the da te on which the re co very 
was ef fec ted.

Article19
Ir re spec ti ve of any amo unts col lec ted by the re qu e sted aut ho rity 

by way of in te rest re fer red to in Ar tic le 9 (2) of Ap pen dix IV, the cla im 
shall be de e med to ha ve been re co ve red in pro por tion to the re co very of 
the amo unt ex pres sed in the na ti o nal cur rency of the co un try in which 
the re qu e sted aut ho rity is si tu a ted, on the ba sis of the ex chan ge ra te re
fer red to in Ar tic le 13 (2).

TI TLE V 

Ge ne ral and fi nal pro vi si ons

Article20
1. A re qu est for as si stan ce may be ma de by the ap pli cant aut ho rity 

in re spect of eit her a sin gle cla im or se ve ral cla ims whe re the se are re
co ve ra ble from one and the sa me per son.

2. The in for ma tion pro vi ded for in An ne xes II, III and IV may be 
drawn up on plain pa per by me ans of da ta pro ces sing systems pro vi ded 
that the re sul tant prin to uts comply with the for mat of the forms con ta i
ned in the An ne xes.

Article21
In for ma tion and ot her par ti cu lars com mu ni ca ted by the re qu e sted 

aut ho rity to the ap pli cant aut ho rity shall be ma de out in the of fi cial lan
gu a ge or one of the of fi cial lan gu a ges of the co un try in which the re qu
e sted aut ho rity is si tu a ted.
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КОН ВЕН ЦИ ЈА О ЗА ЈЕД НИЧ КОМ ТРАН ЗИТ НОМ  
ПО СТУП КУ

РЕ ПУ БЛИ КА АУСТРИ ЈА, РЕ ПУ БЛИ КА ФИН СКА, 
РЕ ПУ БЛИ КА ИСЛАНД, КРА ЉЕ ВИ НА НОР ВЕ ШКА, 
КРА ЉЕ ВИ НА ШВЕД СКА, ШВАЈ ЦАР СКА КОН ФЕ ДЕ РА

ЦИ ЈА1

у да љем тек сту зе мље ЕФ ТА,
ЕВРОП СКА ЕКО НОМ СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА,
у да љем тек сту За јед ни ца,
УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР Спо ра зу ме о сло бод ној тр го ви ни из

ме ђу За јед ни це и сва ке од зе ма ља ЕФ ТА,
УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР За јед нич ку де кла ра ци ју о ства ра њу 

Европ ског еко ном ског про сто ра, ко ју су усво ји ли ми ни стри зе ма
ља ЕФ ТА и др жа ва чла ни ца За јед ни це и Ко ми си ја Европ ских за
јед ни ца у Лук сем бур гу 9. апри ла 1984. го ди не, а по себ но у по гле ду 
по јед но ста вље ња гра нич них фор мал но сти и пра ви ла о по ре клу,

УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР Кон вен ци ју о по јед но ста вље њу фор
мал но сти у тр го ви ни ро бом, за кљу че ну из ме ђу зе ма ља ЕФ ТА и 
За јед ни це, ко јом се уво ди је дин стве на ца рин ска ис пра ва за та кву 
тр го ви ну,

СМА ТРА ЈУ ЋИ, да би упо тре ба тог је дин стве ног до ку мен та у 
окви ру за јед нич ког тран зит ног по ступ ка за пре воз ро бе из ме ђу За
јед ни це и зе ма ља ЕФ ТА, као и из ме ђу са мих зе ма ља ЕФ ТА, до ве ла 
до по јед но ста вље ња,

СМА ТРА ЈУ ЋИ, да би нај бо љи на чин да се по стиг не тај циљ 
био да се тран зит ни по сту пак, ко ји се тре нут но ко ри сти за пре воз 
ро бе у За јед ни ци, из ме ђу За јед ни це и Аустри је и Швај цар ске, као 
и из ме ђу Аустри је и Швај цар ске, про ши ри на оне зе мље ЕФ ТА ко
је га не ко ри сте,

УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР, та ко ђе, Нор диј ски тран зит ни ред ко
ји се ко ри сти из ме ђу Фин ске, Нор ве шке и Швед ске,

ОД ЛУ ЧИ ЛЕ СУ да за кљу че сле де ћу Кон вен ци ју:

Оп ште од ред бе

Члан1.
1. Ова кон вен ци ја утвр ђу је ме ре за пре воз ро бе у тран зи ту из

ме ђу За јед ни це и зе ма ља ЕФ ТА, као и из ме ђу са мих зе ма ља ЕФ
ТА, укљу чу ју ћи, где је то мо гу ће, ро бу ко ја се пре то ва ру је, по но во 
от пре ма или скла ди шти, уво ђе њем за јед нич ког тран зит ног по ступ
ка, без об зи ра на вр сту и по ре кло ро бе.

2. Не до во де ћи у пи та ње од ред бе ове кон вен ци је, а по себ но 
оне о га ран ци ја ма, сма тра се да је ро ба ко ја се кре ће у окви ру За
јед ни це, ста вље на у тран зит ни по сту пак у За јед ни ци.

3. Уз по што ва ње од ре да ба чла на 7. до 12, пра ви ла ко ји ма се 
уре ђу је за јед нич ки тран зит ни по сту пак на ве де на су у До дат ку I и 
II уз ову кон вен ци ју.

4. Тран зит не де кла ра ци је и тран зит не ис пра ве у сми слу за јед
нич ког тран зит ног по ступ ка од го ва ра ју и са чи ња ва ју се у скла ду 
са До дат ком III.

Члан2.2
1. За јед нич ки тран зит ни по сту пак је у да љем тек сту озна чен 

као по сту пак Т1, од но сно по сту пак Т2, у за ви сно сти од си ту а ци је.
2. По сту пак Т1 се ко ри сти за сва ку ро бу ко ја се пре во зи у 

скла ду са од ред ба ма чла на 1. став 1.
3. По сту пак Т2 се ко ри сти за ро бу ко ја се пре во зи у скла ду са 

од ред ба ма чла на 1. став 1:
(а) у За јед ни ци:
са мо ако је ро ба из За јед ни це. Под „ро бом из За јед ни це” под

ра зу ме ва се ро ба:
– у пот пу но сти до би је на на ца рин ском под руч ју За јед ни це 

без до дат ка ро бе из тре ћих зе ма ља или те ри то ри ја ко је ни су део 
ца рин ског под руч ја За јед ни це.

– из зе ма ља или те ри то ри ја ко је не чи не део ца рин ског под руч
ја За јед ни це ко ја је ста вље на у сло бо дан про мет у зе мљи чла ни ци.
––––––––
1 Ис прав ка ко ја се од но си са мо на фран цу ску вер зи ју
2 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)

– до би је на на ца рин ском под руч ју За јед ни це или ис кљу чи во 
од ро бе из дру ге али не је или од ро бе из пр ве и дру ге али не је.

Ме ђу тим, не до во де ћи у пи та ње ову кон вен ци ју или дру ге 
спо ра зу ме ко је је за кљу чи ла За јед ни ца, ро ба ко ја се, иако ис пу ња
ва усло ве утвр ђе не у јед ној од три прет ход не али не је, по но во уно
си на ца рин ско под руч је За јед ни це по што је би ла из ве зе на из тог 
под руч ја, не сма тра се ро бом из За јед ни це.

(б) у зе мљи ЕФ ТА:
са мо ако је ро ба сти гла у ту зе мљу ЕФ ТА у окви ру по ступ ка 

Т2 и по но во се от пре ма у скла ду са по себ ним усло ви ма утвр ђе ним 
у чла ну 9.

4. По себ ни усло ви утвр ђе ни овом кон вен ци јом за ста вља ње 
ро бе у по сту пак Т2 при ме њу ју се и за из да ва ње ис пра ва ко ји ма се 
по твр ђу је ста тус ро бе из За јед ни це, па се са ро бом об у хва ће ном 
овом ис пра вом по сту па на исти на чин као са ро бом ко ја се пре во зи 
у окви ру по ступ ка Т2, с тим што ро бу не мо ра да пра ти ис пра ва ко
јом се по твр ђу је ста тус ро бе из За јед ни це.

Члан3.3
1. У сми слу ове кон вен ци је по јам:
(а) „тран зит” је по сту пак на осно ву ког се ро ба пре во зи под 

кон тро лом над ле жних ор га на од јед не ца ри нар ни це у уго вор ној 
стра ни до дру ге ца ри нар ни це у ис тој или у дру гој уго вор ној стра
ни пре ко бар јед не гра ни це;

(б) „зе мља” је сва ка зе мља ЕФ ТА, сва ка др жа ва чла ни ца За
јед ни це или сва ка дру га др жа ва ко ја је при сту пи ла овој кон вен ци ји;

(в) „тре ћа зе мља” је сва ка др жа ва ко ја ни је уго вор на стра на 
ове кон вен ци је.

2. Од да ту ма ка да при сту па ње но ве уго вор не стра не сту пи на 
сна гу у скла ду са чла ном 15а, све што се од но си на зе мље ЕФ ТА 
при ме њу је се на ту зе мљуmutatismutandis, и ис кљу чи во у свр ху 
ове кон вен ци је.

3. У при ме ни пра ви ла за по сту пак Т1 или Т2 утвр ђе них овом 
кон вен ци јом, зе мље ЕФ ТА и За јед ни ца, као и ње не др жа ве чла ни
це има ју иста пра ва и оба ве зе.

Члан4.4
1. Ова кон вен ци ја не до во ди у пи та ње при ме ну свих дру гих 

ме ђу на род них спо ра зу ма о тран зит ном по ступ ку, уз по што ва ње 
свих огра ни че ња та кве при ме не у по гле ду пре во за ро бе од јед не 
тач ке у За јед ни ци до дру ге тач ке у За јед ни ци и свих огра ни че ња 
при из да ва њу ис пра ва ко ји ма се по твр ђу је ста тус ро бе из За јед ни це.

2. Ова кон вен ци ја, та ко ђе, не до во ди у пи та ње:
(а) кре та ње ро бе у окви ру по ступ ка при вре ме ног уво за;
и
(б) спо ра зу ме о по гра нич ном про ме ту.

Члан5.
У слу ча ју не по сто ја ња спо ра зу ма из ме ђу уго вор них стра на 

и тре ће зе мље да се ро ба ко ја се кре ће из ме ђу уго вор них стра на 
мо же пре во зи ти пре ко тре ће зе мље у окви ру по ступ ка Т1 или Т2, 
та кав по сту пак се при ме њу је на ро бу ко ја се пре во зи пре ко тре ће 
зе мље са мо ако се пре воз пре ко те зе мље оба вља на осно ву је дин
стве ног пре во зног до ку мен та са чи ње ног на те ри то ри ји уго вор не 
стра не и ако је спро во ђе ње тог по ступ ка пре ки ну то на те ри то ри ји 
тре ће зе мље.

Члан6.5
Под усло вом да је обез бе ђе но спро во ђе ње свих ме ра ко је се 

при ме њу ју на ро бу, зе мље мо гу да би ла те рал ним или мул ти ла те
рал ним спо ра зу ми ма, у окви ру по ступ ка Т1 или Т2, уве ду по јед
но ста вље не по ступ ке, ко ји од го ва ра ју кри те ри ју ми ма утвр ђе ним у 
До дат ку I6 и ко ји се при ме њу ју на од ре ђе не вр сте са о бра ћа ја или 
на од ре ђе на пред у зе ћа.
––––––––
3 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
4 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
5 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
6 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
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Та кви спо ра зу ми се до ста вља ју Ко ми си ји Европ ских за јед ни
ца и дру гим зе мља ма.

Спро во ђе ње тран зит ног по ступ ка

Члан7.7
1. Уз по што ва ње свих по себ них одредaбa ове кон вен ци је, 

над ле жне ца ри нар ни це зе ма ља ЕФ ТА су овла шће не да пре у зму 
функ ци је по ла зних ца ри нар ни ца, тран зит них ца ри нар ни ца, од ре
ди шних ца ри нар ни ца и га рант них ца ри нар ни ца.

2. Над ле жне ца ри нар ни це др жа ва чла ни ца За јед ни це су овла
шће не да при хва та ју Т1 или Т2 де кла ра ци је8 за тран зит до од ре
ди шне ца ри нар ни це у зе мљи ЕФ ТА. Уз по што ва ње свих по себ них 
од ред би ове кон вен ци је, оне су, та ко ђе, овла шће не да за ро бу от
пре мље ну за зе мљу ЕФ ТА, из да ју ис пра ве ко ји ма се по твр ђу је ста
тус ро бе из За јед ни це.

3. Ако се не ко ли ко по шиљ ки ро бе гру пи ше, уто ва ри у са мо 
јед но пре во зно сред ство9 и за тим от пре ми као збир на по шиљ ка од 
стра не јед ног прин ци па ла са мо јед ном Т1 или Т2 опе ра ци јом, од 
јед не по ла зне ца ри нар ни це до јед не од ре ди шне ца ри нар ни це за ис
по ру ку јед ном при ма о цу, уго вор на стра на мо же да зах те ва да се 
та кве по шиљ ке, осим у из у зет ним, оправ да ним слу ча је ви ма, укљу
че у са мо јед ну Т1 или Т2 де кла ра ци ју са од го ва ра ју ћим то вар ним 
ли сто ви ма.

4. Из у зет но од зах те ва да се, где је то мо гу ће, по твр ди ста тус 
ро бе из За јед ни це, од ли ца ко је оба вља из во зне фор мал но сти у гра
нич ној ца ри нар ни ци уго вор не стра не се не зах те ва да от пре мље ну 
ро бу ста ви у по сту пак Т1 или Т2, не за ви сно од ца рин ског по ступ ка 
у ко ји ће ро ба би ти ста вље на у су сед ној гра нич ној ца ри нар ни ци.

5. Из у зет но од зах те ва да се, где је то мо гу ће, по твр ди ста тус 
ро бе из За јед ни це, гра нич на ца ри нар ни ца уго вор не стра не код ко је 
су оба вље не из во зне фор мал но сти мо же да од би је да ста ви ро бу у 
по сту пак Т1 или Т2, ако би тај по сту пак тре ба ло да се за вр ши у су
сед ној гра нич ној ца ри нар ни ци.

Члан8.
Ни је до зво ље но ни ка кво до да ва ње, укла ња ње или за ме на ро

бе упу ће не по по ступ ку Т1 или Т210, по себ но ако се по шиљ ке раз
два ја ју, пре то ва ра ју или су у рин фу зи.

Члан9.11

1. Ро ба ко ја је уне та у зе мљу ЕФ ТА у окви ру по ступ ка Т2 и 
мо же се по но во от пре ми ти по истом по ступ ку, оста је под стал ном 
кон тро лом ца рин ских ор га на те зе мље ка ко би се обез бе ди ло да 
ње на исто вет ност или ста ње оста ну не про ме ње ни.

2. Ако се та ро ба по но во от пре ма из зе мље ЕФ ТА по што је 
би ла ста вље на, у тој зе мљи ЕФ ТА, у дру ги ца рин ски по сту пак, а 
не у по сту пак тран зи та или скла ди ште ња, не мо же да се при ме ни 
по сту пак Т2.

Ме ђу тим, ова од ред ба се не при ме њу је на ро бу ко ја је при
вре ме но уве зе на ра ди из ла га ња на из ло жби, сај му или слич ном 
јав ном из ла га њу и над ко јом ни је при ме њен дру ги по сту пак осим 
оног ко ји је био по тре бан за очу ва ње ње ног пр во бит ног ста ња или 
за раз два ја ње по шиљ ке.

3. Ако се ро ба по но во от пре ма из зе мље ЕФ ТА по што је би ла 
сме ште на у окви ру по ступ ка скла ди ште ња, по сту пак Т2 мо же да 
се при ме ни са мо под сле де ћим усло ви ма:

– да ро ба ни је би ла ускла ди ште на ду же од пет го ди на; ме
ђу тим, за ро бу ко ја се свр ста ва у Гла ву 1 до 24 Но мен кла ту ре за 
свр ста ва ње ро бе у Ца рин ску та ри фу (Ме ђу на род на кон вен ци ја о 
хар мо ни зо ва ном си сте му на зи ва и ши фар ских озна ка ро бе, од 14. 
ју на 1983. го ди не), тај пе ри од је огра ни чен на шест ме се ци,
––––––––
7 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
8 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
9 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
10 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
11 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)

– да је ро ба би ла сме ште на у по себ ним про сто ри ма и над ко
јом ни је при ме њен дру ги по сту пак осим оног ко ји је био по тре бан 
за очу ва ње ње ног пр во бит ног ста ња или за раз два ја ње по шиљ ке, 
без за ме не па ко ва ња,

– да су сви по ступ ци из вр ше ни под ца рин ским над зо ром.
4. Сва ка при хва ће на Т2 де кла ра ци ја12 или сва ка дру га ис пра ва 

ко јом се по твр ђу је ста тус ро бе из За јед ни це ко ји је из да ла над ле
жна ца ри нар ни ца у зе мљи ЕФ ТА, са др жи по зив на од го ва ра ју ћу 
Т2 де кла ра ци ју13 или ис пра ву ко јом се по твр ђу је ста тус ро бе из За
јед ни це под ко јим је ро ба сти гла у ту зе мљу ЕФ ТА и укљу чу је све 
по себ не по твр де на њи ма.

Члан10.14

1. Осим ако ни је дру га чи је пред ви ђе но у ста ву 2. или у до да
ци ма, сва ка Т1 или Т2 опе ра ци ја је по кри ве на га ран ци јом ва же ћом 
у свим уго вор ним стра на ма укљу че ним у ту опе ра ци ју.

2. Од ред бе ста ва 1. не до во де у пи та ње пра во:
(а) уго вор них стра на да се ме ђу соб но са гла се да ни је по треб

на га ран ци ја за Т1 или Т2 опе ра ци је ко је укљу чу ју са мо њи хо ве 
те ри то ри је;

(б) уго вор не стра не да не зах те ва га ран ци ју за део Т1 или Т2 опе
ра ци је из ме ђу по ла зне ца ри нар ни це и пр ве тран зит не ца ри нар ни це.

3. –15

Члан11.16

1. Као оп ште пра ви ло, исто вет ност ро бе се обез бе ђу је ста
вља њем плом бе.

2. Плом бе се ста вља ју на:
(а) про стор са ро бом, ако је пре во зно сред ство већ одо бре но 

на осно ву дру гих про пи са или ако га је по ла зна ца ри нар ни ца при
зна ла као по год но за ста вља ње плом бе;

(б) сва ки по је ди нач ни па кет у оста лим слу ча је ви ма.
3. Пре во зно сред ство мо же да се при хва ти као по год но за ста

вља ње плом бе под усло вом:
(а) да плом ба мо же јед но став но и пра вил но да се ста ви на ње га;
(б) да је кон стру и са но та ко да ро ба не мо же да се из не се или 

уне се без ви дљи вих тра го ва по ку ша ја или без оште ће ња плом бе;
(в) да у ње му не ма при кри ве них про сто ра у ко је мо же да се 

са кри је ро ба;
(г) да је про стор на ме њен за те рет ла ко до сту пан над ле жним 

ор га ни ма ра ди кон тро ле.
4. По ла зна ца ри нар ни ца мо же да од у ста не од ста вља ња плом

бе ако се, узи ма ју ћи у об зир дру ге рас по ло жи ве ме ре за очу ва ње 
исто вет но сти, на осно ву опи са ро бе у де кла ра ци ји или у пра те ћим 
ис пра ва ма мо же ла ко да утвр ди исто вет ност ро бе.17

Члан12.
1. Док се не уса гла си по сту пак за раз ме ну ста ти стич ких по да

та ка ко јим би се обез бе ди ло да зе мље ЕФ ТА и др жа ве чла ни це За
јед ни це има ју по дат ке нео п ход не за при пре му њи хо ве ста ти сти ке 
о тран зи ту, до дат на ко пи ја при мер ка број 4 или пра те ћи тран зит ни 
до ку мент18 Т1 и Т2 де кла ра ци је19 се обез бе ђу ју за по тре бе ста ти
сти ке, осим уко ли ко их уго вор на стра на не зах те ва, и то за:

(а) пр ву тран зит ну ца ри нар ни цу у сва кој зе мљи ЕФ ТА;
(б) пр ву тран зит ну ца ри нар ни цу у За јед ни ци за ро бу ко ја је 

пред мет Т1 или Т2 опе ра ци је за по че те у зе мљи ЕФ ТА.
2. Ме ђу тим, го ре на ве де на до дат на ко пи ја ни је по треб на ако 

се ро ба пре во зи под усло ви ма утвр ђе ним у Гла ви VI II На сло ва III 
у До дат ку I20.
––––––––
12 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
13 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
14 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
15 Бри са но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 12.1.2001, стр.1)
16 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
17 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274 од 

15.10.2008. стр.1)
18 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274 од 

15.10.2008. стр.1)
19 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
20 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
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3. Прин ци пал или ње гов овла шће ни за ступ ник на зах тев на
ци о нал них слу жби над ле жних за ста ти сти ку о тран зи ту, обез бе ђу је 
сва ку ин фор ма ци ју о Т1 или Т2 де кла ра ци ја ма21 нео п ход ну за по
тре бе ста ти сти ке.

Ад ми ни стра тив на по моћ

Члан13.22

1. Над ле жни ор га ни за ин те ре со ва них зе ма ља раз ме њу ју све 
рас по ло жи ве ин фор ма ци је ко је су од ва жно сти за про ве ру пра вил
ног спро во ђе ња ове кон вен ци је.

2. Ако је по треб но, над ле жни ор га ни за ин те ре со ва них зе ма ља 
раз ме њу ју све на ла зе, ис пра ве, за пи сни ке, еви ден ци је о по ступ ци
ма и ин фор ма ци је о пре во зним опе ра ци ја ма спро ве де ним у окви ру 
по ступ ка Т1 или Т2, као и не пра вил но сти ма или пре кр ша ји ма у 
ве зи са тим опе ра ци ја ма.

Осим то га, ако је по треб но, они раз ме њу ју све на ла зе ко ји се 
од но се на ро бу због ко је је обез бе ђе на уза јам на по моћ и ко ја је би
ла пред мет по ступ ка ца рин ског скла ди ште ња.

3. Ако се сум ња на по сто ја ње не пра вил но сти или пре кр ша ја у 
ве зи са ро бом ко ја је уне та у зе мљу из дру ге зе мље или је про шла 
кроз зе мљу или је би ла сме ште на по по ступ ку скла ди ште ња, над
ле жни ор га ни за ин те ре со ва них зе ма ља раз ме њу ју, на зах тев, све 
ин фор ма ци је о: 

(а) усло ви ма под ко ји ма се та ро ба пре во зи ла:
– ако је сти гла у зе мљу ко јој је зах тев упу ћен у окви ру по

ступ ка Т1 или Т223 или на осно ву ис пра ве ко јом се по твр ђу је ста
тус ро бе из За јед ни це, не за ви сно од на чи на на ко ји је по но во от
пре мље на, или

– ако је по но во от пре мље на из зе мље ко јој је зах тев упу ћен на 
осно ву Т1 или Т2 до ку мен та или ис пра ве ко јом се по твр ђу је ста тус 
ро бе из За јед ни це, не за ви сно од на чи на на ко ји је сти гла.

(б) усло ви ма под ко ји ма је та ро ба ускла ди ште на, ако је сти
гла у зе мљу ко јој је упу ћен зах тев у окви ру по ступ ка Т224 или на 
осно ву ис пра ве ко јом се по твр ђу је ста тус ро бе из За јед ни це или 
ако је по но во от пре мље на из те зе мље на осно ву до ку мен та Т2 или 
ис пра ве ко јом се по твр ђу је ста тус ро бе из За јед ни це.

4. Сва ки зах тев са чи њен на осно ву ст. 1. до 3. мо ра да са др жи 
по да так на ко ји слу чај или слу ча је ве се од но си.

5. Ако над ле жни ор ган јед не зе мље тра жи по моћ ко ју он сам 
не би мо гао да пру жи да се то од ње га тра жи, он ће у свом зах те ву 
ука за ти на ту чи ње ни цу. Над ле жни ор ган ком је упу ћен та кав зах
тев има дис кре ци о но пра во да од лу чи да ли ће му удо во љи ти.

6. Ин фор ма ци је при ба вље не у скла ду са ст. 1. до 3. упо тре
бља ва ју се ис кљу чи во за по тре бе ове кон вен ци је и ужи ва ју исту 
за шти ту у зе мљи ко ја их је при ми ла као што је има ју слич не ин
фор ма ци је пре ма на ци о нал ним про пи си ма те зе мље. Та кве ин
фор ма ци је мо гу да се ко ри сте за дру ге свр хе са мо уз пи са ну са гла
сност над ле жног ор га на ко ји их је до ста вио и уз по што ва ње свих 
огра ни че ња ко је утвр ди тај ор ган.

На пла та

Члан13а25

Над ле жни ор га ни за ин те ре со ва них зе ма ља, у скла ду са од ред
ба ма До дат ка IV, пру жа ју је дан дру гом по моћ око на пла те по тра жи
ва ња, ако је до по тра жи ва ња до шло у ве зи са Т1 или Т2 опе ра ци јом.

За јед нич ки од бор

Члан14.
1. Уста но вља ва се За јед нич ки од бор у ком су за сту пље не све 

уго вор не стра не ове кон вен ци је.
––––––––
21 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
22 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/91 од 19.9.1991. (Сл. лист Л 25 од 2.2.1993, стр. 29)
23 Из ме ње но и до пу ње но  Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
24 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 

12.1.2001, стр.1)
25 До да то Пре по ру ком бр. 1/94 од 8.12.1994. (Сл. лист Л 91 од 5.4.1997, стр.17)

2. За јед нич ки од бор по сту па спо ра зум но.
3. За јед нич ки од бор се са ста је по по тре би, али нај ма ње јед

ном го ди шње. Сва ка уго вор на стра на мо же да за тра жи одр жа ва ње 
са стан ка.

4. За јед нич ки од бор усва ја по слов ник ко ји, из ме ђу оста лог, 
са др жи пра ви ла за са зи ва ње са стан ка и за име но ва ње пред се да ва
ју ћег и за од ре ђи ва ње ње го вог ман да та.

5. За јед нич ки од бор мо же да од лу чи да осну је под од бор или 
рад ну гру пу, ко ји мо гу да му по ма жу при оба вља њу за да та ка.

Члан15.
1. За јед нич ки од бор је од го во ран за упра вља ње овом кон вен

ци јом и за обез бе ђе ње ње ног пра вил ног спро во ђе ња. У ту свр ху, 
уго вор не стра не га ре дов но оба ве шта ва ју о ис ку стви ма сте че ним у 
при ме ни ове кон вен ци је, па Од бор да је пре по ру ке, а у слу ча је ви ма 
пред ви ђе ним у ста ву 3, до но си од лу ке.

2. Он по себ но пре по ру чу је:
(а) из ме не ове кон вен ци је, осим оних из ста ва 3;
(б) дру ге ме ре по треб не за ње но спро во ђе ње.
3. За јед нич ки од бор од лу ком усва ја:26

(а) из ме не до да та ка;
(б)  27

(в) дру ге из ме не и до пу не ове кон вен ци је на ста ле због из ме на 
и до пу на до да та ка;

(г) пре ла зне ме ре по треб не у слу ча ју при сту па ња но вих др
жа ва чла ни ца За јед ни ци;

(д) по зи ве тре ћим зе мља ма у сми слу чла на 3. став 1. тач ка (в) 
да при сту пе овој кон вен ци ји у скла ду са чла ном 15а.

Од лу ке до не те под тач. (а) до (г) сту па ју на сна гу у уго вор ним 
стра на ма у скла ду са њи хо вим за ко но дав ством. 28

4. Ако, у За јед нич ком од бо ру, пред став ник уго вор не стра не 
при хва ти од лу ку ко ја под ле же ис пу ње њу устав них зах те ва, од лу ка 
сту па на сна гу, ако у њој ни је на ве ден да тум, пр вог да на дру гог ме
се ца од оба ве ште ња да је ре зер ва по ву че на.

5. Од лу ке За јед нич ког од бо ра из ста ва 3. тач ка (д), ко ји ма се 
тре ћа зе мља по зи ва да при сту пи овој кон вен ци ји, ша љу се Ге не
рал ном се кре та ри ја ту Са ве та Европ ских за јед ни ца ко ји их до ста
вља тој тре ћој зе мљи за јед но са тек стом Кон вен ци је ко ји је на сна
зи на тај дан.29

6. Од да ту ма из ста ва 5, ову тре ћу зе мљу мо гу да пред ста вља
ју по сма тра чи у За јед нич ком од бо ру, под од бо ри ма и рад ним гру
па ма.30

При сту па ње тре ћих зе ма ља

Члан15а31

1. Сва ка тре ћа зе мља мо же да по ста не уго вор на стра на ове 
кон вен ци је ако је по зо ве де по зи тар Кон вен ци је по сле од лу ке За јед
нич ког од бо ра.

2. Тре ћа зе мља по зва на да по ста не уго вор на стра на ове кон
вен ци је то чи ни под но ше њем ин стру мен та о при сту па њу Ге не рал
ном се кре та ри ја ту Са ве та Европ ских за јед ни ца. По ме ну ти ин стру
мент пра ти пре вод кон вен ци је на слу жбе ни је зик (слу жбе не је зи ке) 
зе мље ко ја при сту па.

3. При сту па ње сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца од 
под но ше ња ин стру мен та о при сту па њу.

4. Де по зи тар оба ве шта ва све уго вор не стра не о да ту му на ко
ји је под нет ин стру мент о при сту па њу и да ту му ка да ће при сту па
ње сту пи ти на сна гу.

5. Пре по ру ке и од лу ке За јед нич ког од бо ра из чла на 15. ст. 2. и 
3. усво је не из ме ђу да ту ма из ста ва 1. овог чла на и да ту ма ка да при
сту па ње сту па на сна гу та ко ђе се до ста вља ју по зва ној тре ћој зе
мљи пре ко Ге не рал ног се кре та ри ја та Са ве та Европ ских за јед ни ца.
––––––––
26 За ме ње но Пре по ру ком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
27 Бри са но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист Л 9 од 12.1.2001, стр.1)
28 За ме ње но Од лу ком бр. 3/97 од 23.7.1997. (Сл. лист Л 238 од 29. 8.1997, стр. 30)
29 За ме ње но Од лу ком бр. 3/97 од 23.7.1997. (Сл. лист Л 238 од 29. 8.1997, стр. 30)
30 До да то Пре по ру ком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
31 До да то Пре по ру ком бр. 1/93 од 23.9.1993. (Сл. лист Л 36 од 14.2.1996, стр. 32)
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Из ја ва ко јом се при хва та ју ти ак ти уно си се или у ин стру мент 
о при сту па њу или у по се бан ин стру мент под нет Ге не рал ном се
кре та ри ја ту Са ве та Европ ских за јед ни ца у ро ку од шест ме се ци од 
до ста вља ња. Ако се из ја ва не под не се у том ро ку, при сту па ње се 
сма тра ни шта вим.

Раз не и за вр шне од ред бе

Члан16.
Сва ка уго вор на стра на пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре ра ди 

обез бе ђе ња пра вил не и ускла ђе не при ме не од ре да ба ове кон вен
ци је, узи ма ју ћи у об зир по тре бу да се што је мо гу ће ви ше сма ње 
фор мал но сти за при вред не су бјек те, као и по тре бу да се по стиг ну 
за све стра не при хва тљи ва ре ше ња свих по те шко ћа ко је на ста ну 
при спро во ђе њу тих од ре да ба.

Члан17.
Уго вор не стра не оба ве шта ва ју јед на дру гу о свим про пи си ма 

ко је усво је ра ди спро во ђе ња ове кон вен ци је.

Члан18.
Од ред бе ове кон вен ци је не ис кљу чу ју за бра не или огра ни че

ња уво за, из во за или тран зи та ро бе ко је су усво ји ле уго вор не стра
не или др жа ве чла ни це За јед ни це и ко је су оправ да не на осно ву 
јав ног мо ра ла, јав ног ре да или јав не без бед но сти, за шти те здра вља 
и жи во та љу ди, жи во ти ња или би ља ка, за шти те на ци о нал них бо
гат ста ва ко ја има ју умет нич ку, исто риј ску или ар хе о ло шку вред
ност или за шти те ин ду стриј ске или тр го вач ке сво ји не.

Члан19.32

До да ци уз ову кон вен ци ју чи не њен са став ни део.

Члан20.
1. Ова кон вен ци ја се при ме њу је, са јед не стра не, на те ри то ри

ја ма где се при ме њу је Уго вор о осни ва њу Европ ске еко ном ске за
јед ни це и под усло ви ма утвр ђе ним у том уго во ру и, са дру ге стра
не, на те ри то ри ја ма зе ма ља ЕФ ТА.

2. Ова кон вен ци ја се при ме њу је и у Кне же ви ни Лих тен штајн 
све док је та кне же ви на по ве за на са Швај цар ском Кон фе де ра ци јом 
уго во ром о ца рин ској уни ји.

Члан21.
Сва ка уго вор на стра на мо же да ис ту пи из ове кон вен ци је ако 

12 ме се ци уна пред до ста ви о то ме пи са но оба ве ште ње де по зи та ру, 
ко ји о то ме оба ве шта ва све оста ле уго вор не стра не. 

Члан22.
1. Ова кон вен ци ја сту па на сна гу 1. ја ну а ра 1988. го ди не, ако 

уго вор не стра не пре 1. но вем бра 1987. го ди не, де по ну ју сво је ин
стру мен те о при сту па њу Се кре та ри ја ту Са ве та Европ ских за јед ни
ца, ко ји на сту па као де по зи тар.

2. Ако ова кон вен ци ја не сту пи на сна гу 1. ја ну а ра 1988. го
ди не, сту пи ће на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца од де по но ва ња 
по след њег ин стру мен та о при сту па њу.

3. Де по зи тар ће об ја ви ти да тум де по но ва ња ин стру мен та о 
при сту па њу сва ке уго вор не стра не и да тум сту па ња на сна гу ове 
кон вен ци је.

Члан23.
1. Сту па њем на сна гу ове Кон вен ци је пре ста ју да се при ме

њу ју Спо ра зу ми од 30. но вем бра 1972. го ди не и од 23. но вем бра 
1972. го ди не о при ме ни пра ви ла о тран зи ту у За јед ни ци, ко је су 
за кљу чи ле Аустри ја и Швај цар ска са За јед ни цом, као и Спо ра зум 
од 12. ју ла 1977. го ди не о про ши ре њу при ме не пра ви ла о тран зи ту 
у За јед ни ци, ко ји су на ве де не зе мље за кљу чи ле са За јед ни цом.

2. Ме ђу тим, спо ра зу ми на ве де ни у ста ву 1. на ста ви ће да се 
при ме њу ју на Т1 или Т2 опе ра ци је за по че те пре сту па ња на сна гу 
ове кон вен ци је.
––––––––
32 За ме ње но Од лу ком бр. 3/97 од 23.7.1997. (Сл. лист Л 238 од 29. 8.1997, стр. 30)

3. Нор диј ски тран зит ни ред, ко ји се при ме њу је из ме ђу Фин
ске, Нор ве шке и Швед ске, би ће уки нут да ном сту па ња на сна гу 
ове кон вен ци је.

Члан24.
Ова кон вен ци ја, са чи ње на у јед ном при мер ку на дан ском, хо

ланд ском, ен гле ском, фран цу ском, не мач ком, грч ком, ита ли јан ском, 
пор ту гал ском, шпан ском, фин ском, исланд ском, нор ве шком и швед
ском је зи ку, при че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни, би ће 
де по но ва на у ар хи ва ма Се кре та ри ја та Са ве та Европ ских за јед ни ца, 
ко ји ће сва кој уго вор ној стра ни до ста ви ти ње ну ове ре ну ко пи ју.

Са чи ње но у Ин тер ла ке ну, 20. ма ја 1987. го ди не

ДОДАТАКI33

ЗА ЈЕД НИЧ КИ ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК

НА СЛОВ I

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан1.
1. Ка ко је пред ви ђе но чла ном 1. став 3. Кон вен ци је, овај до да

так утвр ђу је од ре ђе на пра ви ла ко ја ре гу ли шу за јед нич ки тран зит
ни по сту пак.

2. Осим ако ни је дру га чи је на ве де но, од ред бе овог до дат ка 
при ме њу ју се на опе ра ци је у окви ру за јед нич ког тран зит ног по
ступ ка, без об зи ра да ли се ко ри сти по сту пак Т1 или Т2.

3. Ро ба ви со ког ри зи ка од пре ва ре на ве де на је у При ло гу I. 
Ако се од ред ба ове кон вен ци је од но си на тај при лог, сва ка ме ра у 
ве зи са на ве де ном ро бом при ме њу је се са мо ако ко ли чи на пре ма
шу је од го ва ра ју ћи ми ни мум. При лог I се ре ви ди ра нај ма ње јед ном 
го ди шње.

ПОГЛАВЉЕI

Областприменеидефиниције

Члан2.

Област при ме не по ступ ка

1. За јед нич ки тран зит ни по сту пак се не при ме њу је на по
штан ске по шиљ ке (укљу чу ју ћи по штан ске па ке те) ко је се пре во зе 
у скла ду са ак ти ма Свет ске по штан ске уни је, ако се та ро ба пре во
зи од стра не или за но си о це пра ва и оба ве за утвр ђе них тим ак ти ма.

2. Уго вор на стра на мо же да од лу чи да не при ме ни за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак на кре та ње ро бе це во во ди ма. Та кве од лу ке се 
до ста вља ју Ко ми си ји ко ја оба ве шта ва дру ге зе мље.

Члан3.

Де фи ни ци је

У сми слу ове кон вен ци је при ме њу ју се сле де ће де фи ни ци је:
(а) „над ле жни ор га ни”:
ца рин ски ор ган или дру ги ор ган од го во ран за при ме ну ове 

кон вен ци је;
(б) „тран зит на де кла ра ци ја”:
рад ња ко јом ли це у про пи са ном об ли ку и на про пи са ни на чин 

из ра жа ва на ме ру да ро бу ста ви у за јед нич ки тран зит ни по сту пак;
(в) „пра те ћи тран зит ни до ку мент”:
до ку мент од штам пан из ком пју тер ског си сте ма ко ји пра ти ро

бу и ко ји се за сни ва на по да ци ма из тран зит не де кла ра ци је;
(г) „по сту пак Т2”:
по сту пак из чла на 2. Кон вен ци је озна чен на тран зит ној де

кла ра ци ји озна ком „Т2” или „Т2F”;
––––––––
33 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274 од 

15.10.2008.)
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(д) „прин ци пал”:
ли це ко је је са чи ни ло де кла ра ци ју за за јед нич ки тран зит или 

у чи је име је са чи ње на де кла ра ци ја за за јед нич ки тран зит;
(ђ) „по ла зна ца ри нар ни ца”:
ца ри нар ни ца код ко је су при хва ће не де кла ра ци је за ста вља ње 

ро бе у за јед нич ки тран зит ни по сту пак;
(е) „тран зит на ца ри нар ни ца”:
– ца ри нар ни ца на ула ску у уго вор ну стра ну, или
– ца ри нар ни ца на из ла ску из уго вор не стра не где по шиљ ка 

на пу шта ца рин ско под руч је те уго вор не стра не у то ку тран зит не 
опе ра ци је пре ко гра ни це из ме ђу те уго вор не стра не и тре ће зе мље;

(ж) „од ре ди шна ца ри нар ни ца”:
ца ри нар ни ца ко јој ро ба ста вље на у по сту пак за јед нич ког 

тран зи та мо ра да се по ка же у ци љу за вр шет ка по ступ ка;
(з) „га рант на ца ри нар ни ца”:
ца ри нар ни ца ко ју су над ле жни ор га ни јед не зе мље од ре ди ли 

да јој га ран ти под но се га ран ци је;
(и) „га рант”:
сва ко фи зич ко или прав но тре ће ли це ко је у пи са ној фор ми 

при хва ти оба ве зу да пла ти со ли дар но са прин ци па лом сва ки мо гу
ћи дуг до ви си не га ран то ва ног из но са;

(ј) „ХС та риф ни број”:
број ча не озна ке за та риф не бро је ве и под бро је ве Хар мо ни зо

ва ног си сте ма на зи ва и ши фар ских озна ка, као што је уста но вље но 
Кон вен ци јом од 14. ју на 1983. го ди не;

(к) „дуг”:
уво зне или из во зне да жби не и дру ге на кна де ко је на ста ну за 

ро бу ста вље ну у за јед нич ки тран зит ни по сту пак;
(л) „ду жник”:
сва ко фи зич ко или прав но ли це ко је има оба ве зу да пла ти дуг;
(љ) „Ко ми си ја”:
Ко ми си ја Европ ских за јед ни ца;
(м) „пу шта ње ро бе”:
рад ња ко јим ца рин ски ор ган ста вља ро бу на рас по ла га ње у 

свр хе од ре ђе не за јед нич ким тран зит ним по ступ ком у ко ји је ста
вље на;

(н) „ли це са се ди штем у уго вор ној стра ни”:
– у слу ча ју фи зич ког ли ца, сва ко ли це ко је та мо има уоби ча

је но пре би ва ли ште;
– у слу ча ју прав ног ли ца или удру же ња, сва ко ли це ко ја та мо 

има ре ги стро ва но се ди ште, ди рек ци ју или пред став ни штво;
(њ) „тех ни ке об ра де по да та ка”:
– раз ме на ЕДИ стан дард них по ру ка са над ле жним ор га ни ма; 

или
– уно ше ње ин фор ма ци ја по треб них за за вр ше так фор мал но

сти у си сте ме за об ра ду по да та ка над ле жних ор га на;
(о) „ЕДИ (елек трон ска раз ме на по да та ка)”:
елек трон ски пре нос по да та ка из ме ђу два ком пју тер ска си сте

ма у скла ду са до го во ре ним стран дар ди ма по ру ке; 
(п) „стан дард на по ру ка”:
уна пред де фи ни са на струк ту ра при хва ће на за елек трон ску 

раз ме ну по да та ка;
(р) „лич ни по да ци”:
сва ка ин фор ма ци ја о по зна том или пре по зна тљи вом фи зич

ком или прав ном ли цу;
(с) „ре зер вни по сту пак”:
по сту пак на осно ву па пир них до ку ме на та, пред ви ђен да омо

гу ћи под но ше ње и кон тро лу тран зит не де кла ра ци је и пра ће ње 
тран зит не опе ра ци је ако не ма мо гућ но сти да се спро ве де стан
дард ни по сту пак елек трон ским сред стви ма;

(т) „Кон вен ци ја о је дин стве ном до ку мен ту”:
Кон вен ци ја о по јед но ста вље њу фор мал но сти у тр го ви ни ро

бом од 20. ма ја 1987. го ди не.

ПОГЛАВЉЕII

Стандарднипоступак

Члан4.
1. Под усло ви ма и на на чин ко ји са ми од ре де, по шту ју ћи на че

ла утвр ђе на ца рин ским про пи си ма, над ле жни ор га ни омо гу ћа ва ју 

да се за по ступ ке Т1 или Т2 фор мал но сти спро во де упо тре бом тех
ни ке елек трон ске об ра де по да та ка.

2. Уз ме ђу соб ну са гла сност, уго вор не стра не усва ја ју ме ре ко
ји ма се утвр ђу је сле де ће:

(а) пра ви ла ко ја де фи ни шу и уре ђу ју по ру ке ко је раз ме њу ју 
ца ри нар ни це, по треб не за при ме ну ца рин ских про пи са;

(б) оп шти скуп по да та ка и фор мат по ру ка са по да ци ма ко је се 
раз ме њу ју у скла ду са ца рин ским про пи си ма.

Члан5.

Област при ме не

1. Не до во де ћи у пи та ње по себ не окол но сти, над ле жни ор
га ни ко ри сте ин фор ма ци о ну тех но ло ги ју и ком пју тер ске мре же за 
раз ме ну по да та ка опи са ну у овом по гла вљу.

2. Уго вор не стра не ко ри сте За јед нич ку ко му ни ка ци о ну мре
жу/За јед нич ке ин тер фејс си сте ме (CCN/CSI) Европ ске за јед ни це 
за раз ме ну по да та ка опи са ну у ста ву 1. Фи нан сиј ско уче шће зе ма
ља ЕФ ТА и дру га слич на пи та ња до го во ре на су из ме ђу За јед ни це и 
сва ке од зе ма ља ЕФ ТА.

3. Од ред бе овог по гла вља се не при ме њу ју на по јед но ста вље
ња из чла на 44. став 1. тач ка (ђ) и (е), осим ако је дру га чи је од ре
ђе но.

Члан6.

Без бед ност

1. Усло ви утвр ђе ни за спро во ђе ње фор мал но сти по мо ћу тех
ни ке об ра де по да та ка об у хва та ју, из ме ђу оста лог, ме ре за про ве ру 
из во ра по да та ка и њи хо ву за шти ту од слу чај ног или не за ко ни тог 
уни ште ња или слу чај ног гу бит ка, из ме не или нео вла шће ног при
сту па ња.

2. Осим без бед но сних зах те ва опи са них у ста ву 1, над ле жни 
ор га ни ус по ста вља ју и одр жа ва ју од го ва ра ју ћа без бе до но сна ре
ше ња за пра вил но, по у зда но и без бед но функ ци о ни са ње це ло куп
ног тран зит ног си сте ма.

3. Да би се обез бе дио по ме ну ти ни во без бед но сти, сва ки 
унос, из ме на или бри са ње по да та ка бе ле жи се за јед но са по дат ком 
о раз ло гу и тач ним вре ме ном та кве об ра де и иден ти фи ка ци јом ли
ца ко је ју је из вр ши ло. Осим то га, ори ги нал ни по да так или сва ки 
по да так об ра ђен на тај на чин чу ва се нај ма ње три ка лен дар ске го
ди не од кра ја го ди не на ко ју се тај по да так од но си или ду же ако се 
та ко тра жи на дру гом ме сту.

4. Над ле жни ор га ни ре дов но над гле да ју без бед ност.
5. Сви укљу че ни над ле жни ор га ни оба ве шта ва ју је дан дру гог 

о свим сум ња ма у по вре ду без бед но сти.

Члан7.

За шти та лич них по да та ка

1. Уго вор не стра не ко ри сте лич не по дат ке раз ме ње не при ме
ном ове кон вен ци је ис кљу чи во за по тре бе ове кон вен ци је и сва
ког ца рин ски до зво ље ног по сту па ња или упо тре бе ко ји усле ди у 
то ку за јед нич ког тран зит ног по ступ ка. Ово огра ни че ње, ме ђу тим, 
не спре ча ва ко ри шће ње та квих по да та ка за по тре бе ана ли зе ри зи ка 
то ком за јед нич ког тран зит ног по ступ ка и ис тра ге и кри вич ног по
ступ ка про ис те клих из тог за јед нич ког тран зит ног по ступ ка. У том 
слу ча ју, над ле жни ор ган ко ји је дао ин фор ма ци је се од мах оба ве
шта ва о та квом њи хо вом ко ри шће њу.

2. Што се ти че об ра де лич них по да та ка раз ме ње них при ме
ном ове кон вен ци је, уго вор не стра не су у оба ве зи да при ме не ме ре 
нео п ход не за обез бе ђе ње ни воа за шти те лич них по да та ка ко ји је 
нај ма ње јед нак зах те ви ма Кон вен ци је Са ве та Евро пе од 28. ја ну а ра 
1981. го ди не за за шти ту по је ди на ца у по гле ду ауто мат ске об ра де 
лич них по да та ка.

3. Сва ка уго вор на стра на пред у зи ма све по треб не ко ра ке у об
ли ку ефи ка сне кон тро ле ка ко би га ран то ва ла ускла ђе ност са овим 
чла ном.
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ПОГЛАВЉЕIII

Одговорностипринципала,превозникаипримаоцаробе

Члан8.
1. Од прин ци па ла се зах те ва сле де ће:
(а) да од ре ди шној ца ри нар ни ци пре да ро бу у не про ме ње ном 

ста њу за јед но са по треб ним ис пра ва ма, у про пи са ном ро ку, уз по
што ва ње ме ра за очу ва ње ње не исто вет но сти ко је су утвр ди ли над
ле жни ор га ни;

(б) да по шту је дру ге про пи се ко ји се од но се на за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак;

(в) да на зах тев ор га на над ле жних за кон тро лу, у утвр ђе ном 
ро ку, пру жи све по треб не ис пра ве и по дат ке, на би ло ко јем ме ди ју, 
као и да пру жи сву тра же ну по моћ.

2. Без об зи ра на оба ве зе прин ци па ла из ста ва 1, пре во зник 
или при ма лац ро бе ко ји су при ми ли ро бу зна ју ћи да је она у за
јед нич ком тран зит ном по ступ ку, та ко ђе су оба ве зни да од ре ди шној 
ца ри нар ни ци пре да ју ро бу у не про ме ње ном ста њу за јед но са по
треб ним ис пра ва ма, у про пи са ном ро ку, уз по што ва ње ме ра за очу
ва ње ње не исто вет но сти ко је су утвр ди ли над ле жни ор га ни.

ПОГЛАВЉЕIV

Гаранције

Члан 9.

Оба ве за по ла га ња га ран ци је

1. Прин ци пал по ла же га ран ци ју ра ди оси гу ра ња пла ћа ња ду
га ко ји мо же да на ста не у ве зи са ро бом.

2. Га ран ци ја је:
(а) или по је ди нач на га ран ци ја ко ја по кри ва јед ну опе ра ци ју 

за јед нич ког тран зи та;
(б) или, ако се ко ри сти по јед но ста вље ње у сми слу чла на 44, 

за јед нич ка га ран ци ја ко ја об у хва та не ко ли ко опе ра ци ја.

Члан10.

Об ли ци га ран ци је

1. Га ран ци ја се мо же по ло жи ти:
(а) у об ли ку нов ча ног де по зи та код по ла зне ца ри нар ни це; или
(б) од стра не га ран та код га рант не ца ри нар ни це.
2. Ме ђу тим, над ле жни ор га ни мо гу да од би ју да при хва те 

пред ло же ну вр сту га ран ци је ако она ни је у скла ду са пра вил ним 
функ ци о ни са њем за јед нич ког тран зит ног по ступ ка.

Члан10а

Нов ча ни де по зи ти

Нов ча ни де по зит се по ла же у ва лу ти по ла зне зе мље или под
но ше њем сва ког дру гог сред ства пла ћа ња при зна тог од над ле жних 
ор га на те зе мље.

Га ран ци ја у об ли ку нов ча ног де по зи та или у об ли ку екви ва
лент них сред ста ва пла ћа ња по ла же се у скла ду са ва же ћим про пи
си ма по ла зне зе мље.

Члан10б

Га рант

1. Га рант има се ди ште у уго вор ној стра ни у ко јој се га ран ци ја 
по ла же и мо ра би ти одо брен од стра не над ле жних ор га на. Га рант 
на во ди услу жну адре су или од ре ђу је пред став ни ка у сва кој уго вор
ној стра ни укљу че ној у кон крет ну за јед нич ку тран зит ну опе ра ци
ју. Ако За јед ни ца чи ни јед ну од уго вор них стра на, га рант на во ди 
услу жну адре су или од ре ђу је пред став ни ка у сва кој од зе ма ља чла
ни ца.

2. Га рант на оба ве за по кри ва у гра ни ца ма оси гу ра ног из но са 
и из нос уво зних или из во зних да жби на на ста лих по сле на кнад них 
кон тро ла.

3. Над ле жни ор га ни од би ја ју да одо бре га ран та за ког по сто ји 
сум ња да не ће из вр ши ти пла ћа ње у про пи са ном ро ку би ло ког на
ста лог ду га до нај ви шег из но са га ран ци је.

4. Ако га ран ци ју по ла же га рант у га рант ној ца ри нар ни ци:
(а) „Ре фе рент ни број га ран ци је” се до де љу је прин ци па лу за 

по тре бе ко ри шће ња га ран ци је и за иден ти фи ка ци ју сва ке га рант не 
оба ве зе га ран та;

(б) при ступ на ши фра при дру же на „Ре фе рент ном бро ју га ран
ци је” се до де љу је и са оп шта ва прин ци па лу.

Члан11.

Осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је

1. Осим у слу ча је ви ма где је то нео п ход но, ни је по треб но по
ла га ње га ран ци је за:

(а) пре воз ро бе ва зду хом;
(б) пре воз ро бе ре ком Рај ном и плов ним пу те ви ма Рај не;
(в) пре воз ро бе це во во дом;
(г) за јед нич ку тран зит ну опе ра ци ју ко ја се спро во ди у скла ду 

са чла ном 44. став 1. тач. (ђ) и (е).
2. Сва ка зе мља мо же да од у ста не од зах те ва за по ла га њем га

ран ци је у ве зи са пре во зом ро бе плов ним пу те ви ма на сво јој те ри
то ри ји, осим оним на ве де ним у ста ву 1. тач ка (б). По је ди но сти о 
ме ра ма пред у зе тим у том сми слу до ста вља Ко ми си ји, ко ја о то ме 
оба ве шта ва дру ге зе мље.

ПОГЛАВЉЕV

Разнеодредбе

Члан12.

Прав ни ста тус ис пра ва и еви ден ци ја

1. Ис пра ве из да те у скла ду са про пи си ма, не за ви сно од њи
хо вог тех нич ког об ли ка, и ме ре уве де не или при хва ће не од стра не 
над ле жних ор га на јед не зе мље, има ју исто прав но деј ство у дру гим 
зе мља ма као и та кве ис пра ве и ме ре ор га на сва ке од тих зе ма ља.

2. На лаз над ле жних ор га на јед не зе мље утвр ђен кон тро лом 
спро ве де ном у окви ру за јед нич ког тран зит ног по ступ ка има исту 
сна гу у дру гим зе мља ма као и на лаз над ле жних ор га на сва ке од 
тих зе ма ља.

Члан13.

Спи сак ца ри нар ни ца над ле жних за спро во ђе ње тран зит них 
опе ра ци ја

Сва ка зе мља у ком пју тер ски си стем уно си спи сак ца ри нар
ни ца над ле жних за за јед нич ке тран зит не опе ра ци је, уз на во ђе ње 
њи хо вих иден ти фи ка ци о них бро је ва и над ле жно сти, као и да не и 
са те ка да су отво ре не. Сва ка про ме на се, та ко ђе, уно си у ком пју
тер ски си стем.

Ко ми си ја ко ри сти ком пју тер ски си стем за до ста вља ње тих 
ин фор ма ци ја дру гим зе мља ма.

Члан14.

Цен трал на ца ри нар ни ца

Сва ка зе мља, уко ли ко се ука же по тре ба, оба ве шта ва Ко ми си
ју о осни ва њу цен трал не ца ри нар ни це, као и о над ле жно сти ма по
ве ре ним тој ца ри нар ни ци ко је се од но се на упра вља ње и пра ће ње 
за јед нич ког тран зит ног по ступ ка и на при јем и сла ње до ку ме на та 
уз на во ђе ње вр сте тих до ку ме на та.

Ко ми си ја ове ин фор ма ци је про сле ђу је дру гим зе мља ма.
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Члан15.

Пре кр ша ји и ка зне

Зе мље пред у зи ма ју по треб не ко ра ке за тре ти ра ње свих пре
кр ша ја или не пра вил но сти и уво де ефи ка сне, од го ва ра ју ће и обес
хра бру ју ће ка зне.

НА СЛОВ II

СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПО СТУП КА

ПОГЛАВЉЕI

Појединачнагаранција

Члан16.

Об лик по је ди нач не га ран ци је

1. По је ди нач на га ран ци ја по кри ва уку пан из нос ду га ко ји би 
мо гао да на ста не, об ра чу нат при ме ном нај ви ших сто па, укљу чу
ју ћи уво зне да жби не ко је би се при ме ни ле у по ла зној зе мљи ако 
би се ро ба исте вр сте уве зла из тре ће зе мље и ста ви ла у сло бо дан 
про мет. За по тре бе тог об ра чу на, са ро бом из За јед ни це ко ја се пре
во зи у скла ду са Кон вен ци јом о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку, 
по сту па се као са ро бом ко ја не ма ста тус ро бе из За јед ни це.

Ме ђу тим, сто пе ко је се узи ма ју у об зир за об ра чун по је ди нач
не га ран ци је не мо гу да бу ду ни же од нај ни же сто пе ако је да та у 
пе тој ко ло ни При ло га I.

2. По је ди нач не га ран ци је у об ли ку нов ча ног де по зи та ва же у 
свим уго вор ним стра на ма. Оне се вра ћа ју ка да је по сту пак окон
чан.

3. По је ди нач на га ран ци ја ко ју по ла же га рант мо же да бу де у 
об ли ку ку по на у из но су 7.000 евра, ко ји га рант из да је ли ци ма ко ја 
на ме ра ва ју да на сту пе као прин ци пал и ко ји ва жи у свим уго вор
ним стра на ма.

Га рант од го ва ра за из нос до 7.000 евра по ку по ну.
4. Ако је по је ди нач ну га ран ци ју по ло жио га рант, при ступ ну 

ши фру по ве за ну са „Ре фе рент ним бро јем га ран ци је” прин ци пал не 
ме ња, осим у окви ру при ме не При ло га III, тач ка 3.

Члан17.

По ла га ње по је ди нач не га ран ци је од стра не га ран та

1. По је ди нач на га ран ци ја ко ју је по ло жио га рант од го ва ра 
обра сцу из При ло га В1 уз До да так III. Ин стру мент га ран ци је за др
жа ва га рант на ца ри нар ни ца.

2. Ако то на ла жу од ред бе на ци о нал них за ко на или дру гих про
пи са, или у скла ду са уоби ча је ном прак сом, зе мља мо же да до зво ли 
да га рант на из ја ва из ста ва 1. бу де у не ком дру гом об ли ку, уко ли ко 
има исто прав но деј ство као га рант на из ја ва да та на обра сцу.

Члан18.

По ла га ње по је ди нач не га ран ци је у об ли ку ку по на

1. У слу ча ју из чла на 16. став 3. по је ди нач на га ран ци ја ко ју 
по ла же га рант од го ва ра обра сцу из При ло га В2 уз До да так III.

Од ред бе чла на 17. став 2. при ме њу ју се mutatismutandis.
2. Га рант до ста вља га рант ној ца ри нар ни ци по дат ке о ку по ни

ма за по је ди нач ну га ран ци ју ко је је из дао на на чин ко ји су од ре ди
ли над ле жни ор га ни. Крај њи рок до ког ку пон мо же да се ко ри сти 
не мо же да бу де ду жи од јед не го ди не од да ту ма из да ва ња.

3. „Ре фе рент ни број га ран ци је” га рант са оп шта ва прин ци па
лу за сва ки ку пон за по је ди нач ну га ран ци ју ко ји му је из дао. Прин
ци пал не мо же да из ме ни до де ље ну при ступ ну ши фру.

4. За при ме ну чла на 22. став 1. тач ка (б) прин ци пал мо же да 
ко ри сти ку по не за по је ди нач ну га ран ци ју у па пир ном об ли ку, на 
обра сцу из При ло га В3, укљу чу ју ћи иден ти фи ка ци о ни број.

5. Га рант мо же да из да ку по не за по је ди нач ну га ран ци ју ко ји 
не ва же за опе ра ци је за јед нич ког тран зи та ко ји укљу чу ју ро бу на
ве де ну у При ло гу I. У том слу ча ју га рант сва ки по је ди нач ни ку пон 
у па пир ном об ли ку озна ча ва ди ја го нал но сле де ћом на по ме ном:

– Ва жност огра ни че на – 99200.
6. Прин ци пал по ла зној ца ри нар ни ци под но си оно ли ки број 

ку по на за по је ди нач ну га ран ци ју ко ли ко пу та се из нос од 7.000 
евра мо ра по мно жи ти да би се по крио уку пан из нос ду га ко ји би 
мо гао да на ста не. За при ме ну чла на 22. став 1. тач ка (б) по је ди
нач ни ку по ни у па пир ном об ли ку пре да ју се по ла зној ца ри нар ни ци 
ко ја их за др жа ва и ко ја га рант ној ца ри нар ни ци на зна че ној на ку по
ну ја вља иден ти фи ка ци о ни број сва ког ку по на.

Члан19.

Уки да ње и опо зив га ран ци је

1. Га рант на ца ри нар ни ца уки да од лу ку о при хва та њу га рант
не из ја ве уко ли ко ви ше ни су ис пу ње ни усло ви утвр ђе ни у вре ме 
до но ше ња од лу ке.

Га рант, та ко ђе, мо же да опо зо ве сво ју га рант ну из ја ву у би ло 
ком тре нут ку.

2. Уки да ње или опо зив сту па на сна гу ше сна е стог да на од да
на ка да је о то ме оба ве штен га рант или га рант на ца ри нар ни ца.

Од тог да ту ма, ни је дан ра ни је из дат ку пон за по је ди нач ну 
га ран ци ју не мо же да се ко ри сти за ста вља ње ро бе у за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак.

3. Над ле жни ор га ни зе мље над ле жне за га рант ну ца ри нар ни
цу еви ден ти ра ју та кво уки да ње или опо зив у ком пју тер ском си сте
му, за јед но са да ту мом њи хо вог сту па ња на сна гу.

ПОГЛАВЉЕII

Превознасредстваидекларације

Члан20.

Уто вар

1. Јед на тран зит на де кла ра ци ја укљу чу је са мо ро бу ко ја је 
уто ва ре на или ће би ти уто ва ре на на са мо јед но пре во зно сред ство 
ра ди пре во за од јед не по ла зне ца ри нар ни це до јед не од ре ди шне 
ца ри нар ни це.

У сми слу овог чла на сма тра се да јед но пре во зно сред ство чи
ни, под усло вом да се ро ба ко ја се пре во зи от пре ма за јед но, сле де ће:

(а) друм ско во зи ло са јед ном или ви ше при ко ли ца или по лу
при ко ли ца;

(б) ком по зи ци ја же ле знич ких ко ла или ва го на;
(в) пло ви ла ко ја чи не је дин ствен ла нац;
(г) кон теј не ри на то ва ре ни на јед но пре во зно сред ство у сми

слу овог чла на.
2. Јед но пре во зно сред ство мо же да се ко ри сти за уто вар ро

бе у ви ше по ла зних ца ри нар ни ца и за ис то вар у ви ше од ре ди шних 
ца ри нар ни ца.

Члан21.

Тран зит не де кла ра ци је уз при ме ну тех ни ке об ра де по да та ка

1. По је ди но сти де кла ра ци је из При ло га А1 уз До да так III 
утвр ђе не су у об ли ку по да та ка у ши фро ва ном или дру гом об ли ку 
ко ји су над ле жни ор га ни про пи са ли за ком пју тер ску об ра ду и од
го ва ра ју тра же ним по да ци ма.

2. Сма тра се да је тран зит на де кла ра ци ја на ста ла елек трон
ском раз ме ном по да та ка под не та кад над ле жни ор ган при ми елек
трон ску по ру ку.

При хва та ње тран зит не де кла ра ци је на ста ле елек трон ском 
раз ме ном по да та ка ја вља се прин ци па лу по врат ном по ру ком ко ја 
са др жи бар иден ти фи ка ци ју при мље не по ру ке и/или ре ги стар ски 
број тран зит не де кла ра ци је и да тум ње ног при хва та ња.
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3. Тран зит не де кла ра ци је под не те пу тем раз ме не стан дард
них елек трон ских по ру ка од го ва ра ју струк ту ри и по је ди но сти ма 
утвр ђе ним у До дат ку III.

4. Тран зит на де кла ра ци ја се, у скла ду са До дат ком III, по
пу ња ва на јед ном од слу жбе них је зи ка уго вор них стра на при хва
ће ним од стра не над ле жних ор га на по ла зне зе мље. По по тре би, 
над ле жни ор га ни зе мље ко ја је укљу че на у за јед нич ки тран зит ни 
по сту пак мо гу да тра же пре вод на слу жбе ни је зик или је дан од 
слу жбе них је зи ка те зе мље.

5. Ако за јед нич ки тран зит ни по сту пак у по ла зној зе мљи сле
ди на кон не ког дру гог ца рин ски до зво ље ног по сту па ња или упо
тре бе, по ла зна ца ри нар ни ца мо же да зах те ва те ис пра ве на увид.

6. Ро ба се пре да је за јед но с пре во зном ис пра вом. По ла зна ца
ри нар ни ца мо же да од у ста не од зах те ва да јој се под не се та ис пра
ва у вре ме оба вља ња ца рин ских фор мал но сти, под усло вом да јој 
ис пра ва сто ји на рас по ла га њу.

Члан22.

Тран зит не де кла ра ци је у пи са ном об ли ку

1. Ро ба мо же да се ста ви у за јед нич ки тран зит ни по сту пак ко
ри шће њем тран зит не де кла ра ци је у пи са ном об ли ку на обра сцу из 
До дат ка 1 При ло га I Кон вен ци је о је дин стве ном до ку мен ту сле де
ћим слу ча је ви ма:

(а) ако ро бу пре во зе пут ни ци ко ји не ма ју не по сре дан при ступ 
ца рин ском ком пју тер ском си сте му, у скла ду са по ступ ци ма опи са
ним у чла ну 22. став (а);

(б) ако је при ме њен ре зер вни по сту пак, под усло ви ма и у 
скла ду са по ступ ци ма де фи ни са ним у При ло гу V;

(в) ако уго вор на стра на та ко од лу чи.
2. За при ме ну ста ва 1. тач. (а) и (в), над ле жни ор га ни обез бе

ђу ју раз ме ну тран зит них по да та ка из ме ђу над ле жних ор га на ко ри
шће њем ца рин ског ком пју тер ског си сте ма.

3. Ко ри шће ње пи са не тран зит не де кла ра ци је из ста ва 1. тач
ка (б), ако ком пју тер ски си стем и/или мре жа прин ци па ла ни су до
ступ ни, под ле же одо бре њу над ле жних ор га на.

4. Тран зит на де кла ра ци ја мо же да се до пу ни јед ним или ви ше 
до дат них ли сто ва ко ји од го ва ра ју обра сцу утвр ђе ном у До дат ку 3 
При ло га I Кон вен ци је о је дин стве ном до ку мен ту. Обра сци су са
став ни део де кла ра ци је.

5. Спи ско ви по шиљ ки са чи ње ни у скла ду са обра сцем из До
дат ка III мо гу да се ко ри сте уме сто до дат них ли сто ва као опи сни 
део тран зит не де кла ра ци је чи ји су са став ни део.

6. Обра сци на ве де ни у ст. 1, 4. и 5. по пу ња ва ју се у скла ду са 
До дат ком III.

7. Од ред бе чла на 21. ст. од 4. до 6. при ме њу ју се mutatismu
tandis.

Члан22а

Тран зит на де кла ра ци ја за пут ни ке

За при ме ну чла на 22. став 1. тач ка (а) пут ник по пу ња ва тран зит
ну де кла ра ци ју у скла ду са чл. 5. и 6. и При ло гом Б6 уз До да так III.

Члан23.

Ме шо ви те по шиљ ке

У слу ча ју по шиљ ки ко је се са сто је од ро бе ко ја се мо ра пре
во зи ти у окви ру по ступ ка Т1 и ро бе ко ја се мо ра пре во зи ти у окви
ру по ступ ка Т2, тран зит на де кла ра ци ја ко ја но си озна ку „Т” до пу
њу је се озна ком „Т1”, „Т2” или „Т2F” у сва ком на и ме но ва њу.

Члан24.

Пот пи си ва ње тран зит не де кла ра ци је и из ја ве прин ци па ла о 
пре у зи ма њу од го вор но сти

1. Тран зит на де кла ра ци ја са др жи елек трон ски пот пис или 
дру га сред ства за утвр ђи ва ње ве ро до стој но сти.

2. Под но ше њем тран зит не де кла ра ци је прин ци пал по ста је 
од го во ран за сле де ће:

(а) тач ност по да та ка на ве де них у де кла ра ци ји;
(б) ве ро до стој ност под не тих ис пра ва;
(в) по што ва ње свих оба ве за ко је се од но се на ста вља ње пред

мет не ро бе у за јед нич ки тран зит ни по сту пак.

ПОГЛАВЉЕIII

Поступакуполазнојцаринарници

Члан25.

Под но ше ње тран зит них де кла ра ци ја

Тран зит на де кла ра ци ја се под но си и ро ба пре да је по ла зној 
ца ри нар ни ци у да не и у вре ме ко је су од ре ди ли над ле жни ор га ни.

По ла зна ца ри нар ни ца мо же да, на зах тев и о тро шку прин ци
па ла, до зво ли пре да ју ро бе на не ком дру гом ме сту.

Члан26.

План пу та

1. Ро ба ста вље на у за јед нич ки тран зит ни по сту пак пре во зи се 
до од ре ди шне ца ри нар ни це еко ном ски оправ да ним пу тем.

2. Не до во де ћи у пи та ње од ред бе чла на 59, за ро бу са спи
ска из При ло га I или ако над ле жни ор ган или прин ци пал сма тра ју 
то по треб ним, по ла зна ца ри нар ни ца про пи су је план пу та и уно си 
у ру бри ку 44. тран зит не де кла ра ци је бар зе мље пре ко ко јих ро ба 
тран зи ти ра, узи ма ју ћи у об зир све по дат ке ко је јој је прин ци пал 
са оп штио.

Члан27.

При хва та ње и еви ден ти ра ње тран зит не де кла ра ци је

1. По ла зна ца ри нар ни ца при хва та и еви ден ти ра тран зит ну де
кла ра ци ју у да не и вре ме ко је су од ре ди ли над ле жни ор га ни уко ли
ко су ис пу ње ни сле де ћи усло ви:

(а) да са др жи по дат ке нео п ход не за по тре бе ове кон вен ци је;
(б) да су јој при ло же не све по треб не ис пра ве; и
(в) да је ро ба на ко ју се од но си пре да та ца ри ни.
2. Над ле жни ор га ни мо гу да до зво ле да ис пра ве на ве де не у 

ста ву 1. тач ка (б) не бу ду под не те за јед но са де кла ра ци јом. У том 
слу ча ју те ис пра ве мо ра ју би ти до ступ не над ле жним ор га ни ма.

3. Осим ако ни је из ри чи то пред ви ђе но дру га чи је, да тум ко ји 
се ко ри сти за по тре бе свих про пи са ко ји ма је ре гу ли сан за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак је сте да тум кад су над ле жни ор га ни при хва ти
ли де кла ра ци ју.

Члан28.

Из ме не тран зит не де кла ра ци је

1. Прин ци па лу се, на ње гов зах тев, до зво ља ва да из вр ши из
ме ну јед не или ви ше по је ди но сти у тран зит ној де кла ра ци ји ко ју су 
при хва ти ли над ле жни ор га ни. Из ме на не сме да има за по сле ди цу 
да се де кла ра ци ја пре пра ви та ко да се од но си на дру гу ро бу а не на 
ро бу ко ја је пр во бит но при ја вље на.

2. Ме ђу тим, из ме не ни су до зво ље не ако су тра же не по што су 
над ле жни ор га ни:

(а) оба ве сти ли прин ци па ла о на ме ри да из вр ше пре глед ро бе;
(б) утвр ди ли да пред мет не по је ди но сти ни су тач не;
(в) пу сти ли ро бу.

Члан29.

Рок за пре да ју ро бе

1. По ла зна ца ри нар ни ца од ре ђу је рок у ком ро ба мо ра да 
се пре да од ре ди шној ца ри нар ни ци, во де ћи ра чу на о пла ну пу та, 
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ва же ћим са о бра ћај ним или дру гим про пи си ма и о по је ди но сти ма 
ко је је са оп штио прин ци пал.

2. Рок ко ји од ре ди по ла зна ца ри нар ни ца је оба ве зан за над ле
жне ор га не зе ма ља у ко је се ро ба уне се то ком за јед нич ке тран зит
не опе ра ци је и они не ма ју пра во да га про ме не.

Члан30.

Кон тро ла тран зит них де кла ра ци ја и ро бе

1. Над ле жни ор га ни по ла зне зе мље мо гу да спро ве ду сле де ће 
пре гле де на осно ву ана ли зе ри зи ка или слу чај ног из бо ра:

(а) кон тро лу ко ја об у хва та при хва ће ну де кла ра ци ју и при ло
же не ис пра ве;

(б) пре глед ро бе и, по по тре би, узи ма ње узо ра ка ра ди ана ли зе 
или де таљ ног ис пи ти ва ња.

2. Ро ба се пре гле да на за то од ре ђе ним ме сти ма и у за то од
ре ђе но вре ме. Ме ђу тим, над ле жни ор га ни мо гу, на зах тев и о тро
шку прин ци па ла, да из вр ше пре глед ро бе на дру гим ме сти ма или 
у дру го вре ме.

Члан31.

Ме ре за очу ва ње исто вет но сти

1. По ла зна ца ри нар ни ца пред у зи ма ме ре за очу ва ње исто вет
но сти ро бе ко је сма тра по треб ним уно ше њем од го ва ра ју ћих по да
та ка у тран зит ну де кла ра ци ју.

2. Не до во де ћи у пи та ње од ред бе чла на 11. став 4. Кон вен
ци је, пу шта ње ро бе у тран зит ни по сту пак се од би ја ако ро ба не 
мо же да се плом би ра у скла ду са од ред ба ма чла на 11. ст. 2. или 3. 
Кон вен ци је.

3. Ако се ко ри сти плом би ра ње про сто ра у ком се на ла зи ро ба, 
над ле жни ор га ни про ве ра ва ју да ли је пре во зно сред ство одо бре но 
за плом би ра ње или, ако ни је, да ли је по год но за плом би ра ње.

4. Сва ко друм ско во зи ло, при кључ но во зи ло, по лу при ко ли ца 
или кон теј нер одо бре ни за пре воз ро бе под ца рин ском плом бом у 
скла ду са ме ђу на род ним спо ра зу мом чи је су пот пи сни це Европ ска 
за јед ни ца или ње не зе мље чла ни це и зе мље чла ни це ЕФ ТА, сма тра 
се одо бре ним на осно ву дру гих про пи са у сми слу чла на 11. став 2. 
Кон вен ци је.

5. Плом бе мо ра ју да од го ва ра ју ка рак те ри сти ка ма утвр ђе ним 
у При ло гу II.

6. Плом бе не сме ју да се ски ну без одо бре ња над ле жних ор
га на.

7. Сма тра се да опис ро бе омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју ро бе у 
сми слу чла на 11. став 4. Кон вен ци је ако је до вољ но пре ци зан да 
омо гу ћи јед но став ну иден ти фи ка ци ју ко ли чи не и вр сте ро бе.

Члан32.

Пу шта ње ро бе

1. По ла зна ца ри нар ни ца еви ден ти ра ре зул та те кон тро ле уно
ше њем од го ва ра ју ћих по да та ка у тран зит ну де кла ра ци ју.

2. Ако ре зул та ти кон тро ле де кла ра ци је то до зво ле, по ла зна 
ца ри нар ни ца одо бра ва пу шта ње ро бе и еви ден ти ра тај да тум у 
ком пју тер ском си сте му.

3. У тре нут ку пу шта ња ро бе, по ла зна ца ри нар ни ца ша ље по
дат ке о за јед нич кој тран зит ној опе ра ци ји на ја вље ној од ре ди шној 
ца ри нар ни ци по ру ком „На ја ва до ла ска” и сва кој на ја вље ној тран
зит ној ца ри нар ни ци по ру ком „На ја ва тран зи та”. Ове по ру ке за сни
ва ју се на по да ци ма из тран зит не де кла ра ци је, из ме ње ним где је то 
би ло по треб но.

Члан33.

Пра те ћи тран зит ни до ку мент 

1. Пра те ћи тран зит ни до ку мент од го ва ра узор ку и по је ди но
сти ма из До дат ка III. Он пра ти ро бу ста вље ну у за јед нич ки тран
зит ни по сту пак. На кон пу шта ња ро бе, он је до сту пан при вред ном 
су бјек ту на је дан од сле де ћих на чи на:

(а) та ко што га по ла зна ца ри нар ни ца пре да је прин ци па лу, 
или, где то над ле жни ор га ни до зво ле, та ко што се од штам па из 
ком пју тер ског си сте ма прин ци па ла;

(б) та ко што се од штам па из ком пју тер ског си сте ма овла шће
ног по ши ља о ца по при је му по ру ке из по ла зне ца ри нар ни це ко јом 
се до зво ља ва пу шта ње ро бе.

2. По по тре би, пра те ћи тран зит ни до ку мент се до пу њу је спи
ском по шиљ ке ко ји по ста је њен са став ни део и ко ји од го ва ра узор
ку из До дат ка III.

ПОГЛАВЉЕIV

Поступактокомпревоза

Члан34.

Да ва ње на увид пра те ћег тран зит ног до ку мен та

Пра те ћи тран зит ни до ку мент и дру ге ис пра ве ко је пра те ро бу 
да ју се на увид над ле жним ор га ни ма на сва ки њи хов зах тев.

Члан35.

Тран зит на ца ри нар ни ца

1. По шиљ ка и пра те ћи тран зит ни до ку мент под но се се сва кој 
тран зит ној ца ри нар ни ци.

2. Тран зит на ца ри нар ни ца еви ден ти ра про воз на ја вљен по ру
ком „На ја ва тран зи та” до би је ном од по ла зне ца ри нар ни це. По ла
зна ца ри нар ни ца ин фор ма ци ју о про во зу до би ја по ру ком „Оба ве
ште ње о пре ла ску гра ни це”.

3. Тран зит не ца ри нар ни це кон тро ли шу ро бу ако сма тра ју да 
је то по треб но. Кон тро ла ро бе спро во ди се на осно ву по је ди но сти 
из по ру ке „На ја ва тран зи та”.

4. Ако се ро ба пре во зи пре ко тран зит не ца ри нар ни це ко ја ни је 
на ја вље на и на ве де на у пра те ћем тран зит ном до ку мен ту, тран зит
на ца ри нар ни ца од по ла зне ца ри нар ни це зах те ва по ру ку „На ја ва 
тран зи та” и оба ве шта ва по ла зну ца ри нар ни цу о про во зу по ру ком 
„Оба ве ште ње о пре ла ску гра ни це”. Ако је по треб но, по ла зна ца ри
нар ни ца је оба ве шта ва да га ран ци ја не ва жи за ту зе мљу.

5. Ста во ви 1. до 4. се не при ме њу је на пре воз ро бе же ле зни
цом.

Члан36.

Не пред ви ђе ни до га ђа ји то ком пре во за

1. У сле де ћим слу ча је ви ма, пре во зник је у оба ве зи да у пра те
ћи тран зит ни до ку мент уне се по треб не по дат ке и под не се га за јед
но са по шиљ ком над ле жним ор га ни ма зе мље на чи јој те ри то ри ји 
се на ла зи пре во зно сред ство:

(а) ако је из ме њен про пи са ни план пу та и при ме њу је се члан 
26. став. 2;

(б) ако су плом бе то ком пре во за оште ће не из раз ло га на ко је 
пре во зник ни је мо гао да ути че;

(в) ако је ро ба пре то ва ре на на дру го пре во зно сред ство; сва ки 
та кав пре то вар мо ра да се оба ви под над зо ром над ле жних ор га на 
ко ји, ме ђу тим, мо гу да одо бре да се пре то вар из вр ши без њи хо вог 
над зо ра;

(г) у слу ча ју не по сред не опа сно сти због ко је је по тре бан хи
тан, де ли ми чан или пот пун ис то вар ро бе са пре во зног сред ства;

(д) у слу ча ју би ло ка квог до га ђа ја или не сре ће ко ји би мо
гао да ути че на спо соб ност прин ци па ла или пре во зни ка да из вр ши 
сво је оба ве зе.

2. Ако над ле жни ор га ни сма тра ју да за јед нич ка тран зит на 
опе ра ци ја мо же да се на ста ви на ре до ван на чин, по што пре ду зму 
нео п ход не ме ре, они ове ра ва ју пра те ћи тран зит ни до ку мент. Бит
не ин фор ма ци је о пре то ва ру или дру гом до га ђа ју еви ден ти ра ју у 
ком пју тер ском си сте му над ле жни ор га ни у тран зит ној или од ре ди
шној ца ри нар ни ци, у за ви сно сти од слу ча ја.
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ПОГЛАВЉЕV

Поступакуодредишнојцаринарници

Члан37.

Под но ше ње од ре ди шној ца ри нар ни ци

1. Ро ба и по треб не ис пра ве пре да ју се од ре ди шној ца ри нар
ни ци у да не и вре ме ка да је отво ре на. Ме ђу тим, та ца ри нар ни ца 
мо же, на зах тев и о тро шку за ин те ре со ва не стра не, да одо бри да 
ис пра ве и ро ба бу ду пре да ти ван на ве де них да на и вре ме на. Исто 
та ко, на зах тев и о тро шку за ин те ре со ва не стра не, од ре ди шна ца
ри нар ни ца, та ко ђе, мо же да одо бри да ро ба и по треб не ис пра ве бу
ду под не ти на не ком дру гом ме сту.

2. Ако је ро ба пре да та од ре ди шној ца ри нар ни ци по ис те ку ро
ка ко ји је про пи са ла по ла зна ца ри нар ни ца и ако је рок пре ко ра чен 
због окол но сти ко је од ре ди шна ца ри нар ни ца при хва ти као оправ
да не и не мо же да их ста ви на те рет пре во зни ку или прин ци па лу, 
сма тра се да ка шње ња ни је ни би ло.

3. Од ре ди шна ца ри нар ни ца за др жа ва пра те ћи тран зит ни до
ку мент и кон тро ла ро бе се спро во ди на осно ву по је ди но сти из по
ру ке „На ја ва до ла ска” до би је не од по ла зне ца ри нар ни це.

4. На зах тев прин ци па ла и ра ди пру жа ња до ка за о за вр шет ку 
по ступ ка у скла ду са чла ном 42. став 1, од ре ди шна ца ри нар ни ца 
на при ме рак пра те ћег тран зит ног до ку мен та ста вља сле де ћу на по
ме ну:

– Ал тер на тив ни до каз – 99202
5. Тран зит на опе ра ци ја мо же да се за вр ши у ца ри нар ни ци ко

ја ни је на зна че на у тран зит ној де кла ра ци ји. Та ца ри нар ни ца та ко 
по ста је од ре ди шна ца ри нар ни ца.

Ако је но ва од ре ди шна ца ри нар ни ца у над ле жно сти уго вор не 
стра не ко ја не ма над ле жност над пр во бит но на зна че ном ца ри нар
ни цом, но ва од ре ди шна ца ри нар ни ца од по ла зне ца ри нар ни це тра
жи по ру ку „На ја ва до ла ска”.

Члан38.

По твр да o при је му

1. Од ре ди шна ца ри нар ни ца на зах тев ли ца ко је пре да ро бу и 
по треб не ис пра ве ове ра ва по твр ду о при је му ро бе.

2. По твр да о при је му од го ва ра по је ди но сти ма из До дат ка III.
3. За ин те ре со ва но ли це уна пред по пу ња ва по твр ду о при је му. 

Она мо же да са др жи дру ге по је ди но сти о по шиљ ци, осим у про
сто ру од ре ђе ном за од ре ди шну ца ри нар ни цу. По твр да о при је му не 
мо же да се ко ри сти као до каз за вр шет ка по ступ ка у сми слу чла на 
42. став 1.

Члан39.

По врат не ин фор ма ци је

1. Од ре ди шна ца ри нар ни ца оба ве шта ва по ла зну ца ри нар ни цу 
о до ла ску ро бе на дан кад је ро ба пре да та од ре ди шној ца ри нар ни
ци по ру ком „Оба ве ште ње о до ла ску”.

2. Ако се тран зит на опе ра ци ја за вр ши у ца ри нар ни ци ко ја ни
је пр во бит но на ја вље на у тран зит ној де кла ра ци ји, но ва од ре ди шна 
ца ри нар ни ца оба ве шта ва по ла зну ца ри нар ни цу о до ла ску ро бе по
ру ком „Оба ве ште ње о до ла ску”.

По ла зна ца ри нар ни ца оба ве шта ва о до ла ску пр во бит но на ја
вље ну од ре ди шну ца ри нар ни цу по ру ком „Про сле ђе но оба ве ште ње 
о до ла ску”.

3. По ру ка „Оба ве ште ње о до ла ску” на ве де на у ст. 1. и 2. не 
мо же да се ко ри сти као до каз о за вр шет ку по ступ ка у сми слу чла на 
40. став 2.

4. Осим у оправ да ним слу ча је ви ма, од ре ди шна ца ри нар ни
ца про сле ђу је по ру ку „Ре зул та ти пре гле да” по ла зној ца ри нар ни ци 
нај ка сни је тре ћег да на од да на ка да је ро ба пре да та од ре ди шној 
ца ри нар ни ци. Ме ђу тим, ако се при ме њу је члан 65. од ре ди шна ца
ри нар ни ца про сле ђу је по ру ку „Ре зул та ти пре гле да” по ла зној ца ри
нар ни ци нај ка сни је ше стог да на од да на ка да је ро ба ис по ру че на.

ПОГЛАВЉЕVI

Проверазавршеткапоступка

Члан 40.

За вр ше так и окон ча ње по ступ ка

1. За јед нич ки тран зит ни по сту пак се за вр ша ва, а оба ве зе 
прин ци па ла су из вр ше не, ка да се ро ба ста вље на у по сту пак, по
треб не ис пра ве и тра же ни по да ци пре да ју од ре ди шној ца ри нар ни
ци у скла ду са од ред ба ма ко ји ма је ре гу ли сан по сту пак.

2. Над ле жни ор га ни окон ча ва ју за јед нич ки тран зит ни по сту
пак кад су у мо гућ но сти да утвр де, на осно ву упо ре ђи ва ња по да та
ка рас по ло жи вих по ла зној ца ри нар ни ци и по да та ка рас по ло жи вих 
од ре ди шној ца ри нар ни ци, да је по сту пак уред но за вр шен.

Члан41.

По сту пак про ве ре

1. Ако над ле жни ор га ни по ла зне зе мље ни су при ми ли по ру ку 
„Оба ве ште ње о до ла ску” до ис те ка ро ка од ре ђе ног за пре да ју ро бе 
од ре ди шној ца ри нар ни ци или ако ни су при ми ли по ру ку „Ре зул та
ти пре гле да” у ро ку од шест да на од при је ма по ру ке „Оба ве ште ње 
о до ла ску”, они ће по кре ну ти по сту пак про ве ре у ци љу при ба вља
ња по да та ка по треб них за окон ча ње по ступ ка или, ако то ни је мо
гу ће, да би:

– уста но ви ли да ли је на стао ца рин ски дуг;
– иден ти фи ко ва ли ду жни ка; и
– од ре ди ли над ле жне ор га не од го вор не за књи же ње.
2. По сту пак про ве ре по да та ка по чи ње нај ка сни је сед мог да на 

од ис те ка јед ног од ро ко ва из ста ва 1, осим у из у зет ним слу ча је ви
ма ко је су уго вор не стра не де фи ни са ле ме ђу соб ним спо ра зу мом. 
Ако над ле жни ор га ни ра ни је до би ју ин фор ма ци ју да тран зит ни по
сту пак ни је за вр шен или ако сум ња ју да је то слу чај, по сту пак про
ве ре за по чи ње се без од ла га ња.

3. Ако над ле жни ор га ни по ла зне зе мље до би ју са мо по ру ку 
„Оба ве ште ње о до ла ску”, он да по кре ћу по сту пак про ве ре зах те вом 
да од ре ди шна ца ри нар ни ца ко ја је по сла ла по ру ку „Оба ве ште ње о 
до ла ску” по ша ље по ру ку „Ре зул та ти пре гле да”.

4. Ако над ле жни ор га ни по ла зне зе мље не при ме по ру ку 
„Оба ве ште ње о до ла ску”, он да по кре ћу по сту пак про ве ре тра же
њем ин фор ма ци ја по треб них за окон ча ње по ступ ка од прин ци па ла 
или, ако има ју до вољ но по је ди но сти за по сту пак про ве ре на од ре
ди шту, од од ре ди шне ца ри нар ни це.

Од прин ци па ла се зах те ва да до ста ви ин фор ма ци је по треб не 
за окон ча ње по ступ ка нај ка сни је два де сет и осам да на од по кре та
ња по ступ ка про ве ре код од ре ди шне ца ри нар ни це ако тран зит ни 
по сту пак не мо же да се окон ча.

5. Од ре ди шна ца ри нар ни ца и прин ци пал од го ва ра ју на зах тев 
из ста ва 4. у ро ку од два де сет и осам да на. Ако прин ци пал до ста ви 
до вољ но ин фор ма ци ја у том пе ри о ду, над ле жни ор га ни по ла зне зе
мље узи ма ју у об зир та кве ин фор ма ци је или окон ча ва ју по сту пак 
ако до би је не ин фор ма ци је то до зво ле.

6. Ако ин фор ма ци је до би је не од прин ци па ла ни су до вољ не за 
окон ча ње по ступ ка, али су до вољ не за на ста вак по ступ ка про ве ре, 
над ле жни ор га ни по ла зне зе мље од мах упу ћу ју зах тев пред мет ној 
ца ри нар ни ци.

7. Ако се у по ступ ку про ве ре утвр ди да је тран зит ни по сту
пак уред но за вр шен, над ле жни ор га ни по ла зне зе мље окон ча ва ју 
по сту пак и о то ме од мах оба ве шта ва ју прин ци па ла и, по по тре би, 
над ле жне ор га не ко ји су по кре ну ли по сту пак на пла те у скла ду са 
чла ном 117.

Члан41а
1. Ако над ле жни ор га ни по ла зне зе мље, у да љем тек сту ор

га ни ко ји су упу ти ли зах тев, то ком по ступ ка про ве ре и пре ис те
ка ро ка на ве де ног у чла ну 116. став 1. тач ка (в), на би ло ко ји на
чин при ба ве до ка зе о ме сту на стан ка ца рин ског ду га, а то се ме сто 
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на ла зи у дру гој уго вор ној стра ни, над ле жни ор га ни од мах ша љу 
рас по ло жи ве ин фор ма ци је над ле жним ор га ни ма за то ме сто, у да
љем тек сту ор га ни ко ји ма је упу ћен зах тев.

2. Ор га ни ко ји ма је упу ћен зах тев по твр ђу ју при јем оба ве
ште ња и на во де да ли су над ле жни за на пла ту. У слу ча ју да не при
ме од го вор у ро ку од два де сет и осам да на, ор га ни ко ји су упу ти ли 
зах тев од мах на ста вља ју са по ступ ком про ве ре.

Члан42.

Ал тер на тив ни до каз о за вр шет ку по ступ ка

1. До каз да је по сту пак за вр шен у ро ку од ре ђе ном у де кла ра
ци ји прин ци пал мо же да пру жи над ле жном ор га ну у об ли ку ис пра
ве ове ре не од стра не над ле жних ор га на зе мље од ре ди шта, ко јом се 
по твр ђу је исто вет ност ро бе и кон ста ту је да је иста пре да та од ре
ди шној ца ри нар ни ци или, ако се при ме њу је члан 64, овла шће ном 
при ма о цу.

2. За јед нич ки тран зит ни по сту пак се, та ко ђе, сма тра за вр ше
ним, ако прин ци пал над ле жном ор га ну под не се јед ну од сле де ћих 
ис пра ва ко јом се по твр ђу је исто вет ност ро бе:

(а) ца рин ска ис пра ва из да та у тре ћој зе мљи ко јом је ро ба ста
вље на у ца рин ски до зво ље но по сту па ње или упо тре бу;

(б) ис пра ва из да та у тре ћој зе мљи ове ре на од стра не ца рин
ског ор га на те зе мље, ко јом се по твр ђу је да је ро ба у сло бод ном 
про ме ту у тој тре ћој зе мљи.

3. Ис пра ве на ве де не у ста ву 2. мо гу да за ме не њиховe ко пи је 
или фо то ко пи је ове ре не као вер не ори ги на лу од стра не ор га на ко ји 
су ове ри ли и ори ги на ле, ор га на тре ћих зе ма ља или ор га на јед не од 
зе ма ља.

Члан43.

На кнад на кон тро ла

1. Над ле жни ор га ни мо гу да из вр ше на кнад ну кон тро лу до
ста вље них ин фор ма ци ја и свих ис пра ва, обра за ца, одо бре ња или 
по да та ка о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку ра ди про ве ре ве ро до
стој но сти уне тих по да та ка и ове ра. Ове про ве ре се вр ше у слу ча ју 
сум ње или мо гу ће пре ва ре. Оне мо гу, та ко ђе, да се вр ше и на осно
ву ана ли зе ри зи ка или слу чај ног из бо ра.

2. Над ле жни ор га ни ко ји до би ју зах тев за спро во ђе ње на кнад
не кон тро ле ре а гу ју без од ла га ња.

3. Ако над ле жни ор га ни по ла зне зе мље за тра же на кнад ну 
кон тро лу пра те ћих тран зит них до ку ме на та и ин фор ма ци ја са др
жа них у по ру ци „Ре зул та ти пре гле да”, услед на стан ка сум ње или 
мо гу ће пре ва ре, сма тра се да усло ви из чла на 40. став 2. ни су ис
пу ње ни све док се не по твр ди да су по да ци због ко јих се тра жи 
на кнад на кон тро ла ве ро до стој ни или тач ни.

4. Ове од ред бе се при ме њу ју mutatismutandisнa члан 22.

НА СЛОВ III

ПО ЈЕД НО СТА ВЉЕ ЊА

ПОГЛАВЉЕI

Општеодредбеопоједностављењима

Члан44.

Област при ме не

1. На осно ву зах те ва прин ци па ла или при ма о ца, над ле жни 
ор га ни мо гу да одо бре сле де ћа по јед но ста вље ња:

(а) ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је или осло бо ђе ње од по ла
га ња га ран ци је;

(б) ко ри шће ње по себ не вр сте плом би;
(в) из у зе ће од оба ве зе при др жа ва ња про пи са ног пла на пу та;
(г) ста тус овла шће ног по ши ља о ца;
(д) ста тус овла шће ног при ма о ца;

(ђ) по ступ ке спе ци фич не за ро бу ко ја се пре во зи:
i) же ле зни цом или у ве ли ким кон теј не ри ма;
ii) ва зду хом;
iii) це во во дом;
(е) ко ри шће ње дру гих по јед но ста вље них по сту па ка на осно

ву чла на 6. Кон вен ци је.
2. Осим уко ли ко ни је дру га чи је пред ви ђе но овим до дат ком 

или са мим одо бре њем, ако је да то одо бре ње за ко ри шће ње по јед
но ста вље ња из ста ва 1. тач. (а) и (ђ), по јед но ста вље ње се при ме
њу је у свим зе мља ма. Ако је да то одо бре ње за ко ри шће ње по јед но
ста вље ња из тач. (б), (в) и (г), по јед но ста вље ње се при ме њу је са мо 
на за јед нич ки тран зит ни по сту пак ко ји по чи ње у зе мљи у ко јој је 
одо бре ње из да то. Ако је из да то одо бре ње за ко ри шће ње по јед но
ста вље ња из тач ке (е), по јед но ста вље ње се при ме њу је ис кљу чи во 
у зе мљи у ко јој је одо бре ње из да то.

Члан45.

Оп шти усло ви за да ва ње одо бре ња

1. Одо бре ња из чла на 44. став 1. да ју се са мо ли ци ма:
(а) са се ди штем у уго вор ној стра ни, уз услов да се одо бре ње 

за ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је мо же да ти са мо ли ци ма са се
ди штем у зе мљи у ко јој се га ран ци ја по ла же;

(б) ко ја ре дов но ко ри сте по сло ве за јед нич ког тран зи та или 
за ко је над ле жни ор га ни рас по ла жу са зна њи ма да мо гу да ис пу не 
оба ве зе пре у зе те тим по сло ви ма или, у ве зи са по јед но ста вље њем 
из чла на 44. став 1. тач ка (д), ре дов но при ма ју ро бу ко ја је ста вље
на у за јед нич ки тран зит ни по сту пак; и

(в) ко ја ни су из вр ши ла озби љан пре кр шај ца рин ских или по
ре ских про пи са или ни су уче ста ло кр ши ла те про пи се.

2. Ка ко би се обез бе ди ла пра вил на упо тре ба по јед но ста вље
ња, одо бре ња се из да ју са мо ако:

(а) над ле жни ор ган мо же да над зи ре по сту пак и спро во ди 
кон тро ле уз ад ми ни стра тив не ме ре ко је ни су у не сра зме ри са по
тре ба ма пред мет ног ли ца; и

(б) пред мет но ли це во ди еви ден ци ју ко ја над ле жним ор га ни
ма омо гу ћа ва да вр ши ефи ка сне кон тро ле.

Члан46.

Са др жи на зах те ва

1. Зах тев за одо бре ње ко ри шће ња по јед но ста вље ња, у да љем 
тек сту „зах тев” мо ра да бу де да ти ран и пот пи сан. Под усло ви ма и 
на на чин ко ји од ре де, над ле жни ор га ни утвр ђу ју да ли се одо бре ње 
са чи ња ва у пи са ном об ли ку или се под но си тех ни ком елек трон ске 
об ра де по да та ка.

2. Зах тев мо ра да са др жи све чи ње ни це ко је ће омо гу ћи ти 
над ле жним ор га ни ма да про ве ре да ли су се сте кли усло ви на осно
ву ко јих мо же да се да одо бре ње за ко ри шће ње по јед но ста вље ња.

Члан47.

Од го вор ност под но си о ца зах те ва

Ли це ко је под но си зах тев за по јед но ста вље ње од го вор но је, 
пре ма про пи си ма ва же ћим у уго вор ним стра на ма и не до во де ћи у 
пи та ње мо гу ћу при ме ну ка зне них од ред би, за сле де ће:

(а) тач ност да тих ин фор ма ци ја;
(б) ве ро до стој ност при ло же них ис пра ва.

Члан48.

Над ле жни ор га ни

1. Зах те ви се под но се над ле жним ор га ни ма зе мље у ко јој под
но си лац има се ди ште.

2. Одо бре ња се из да ју и зах те ви од би ја ју у скла ду са ва же ћим 
про пи си ма уго вор не стра не.

3. Ре ше ња ко ји ма се од би ја зах тев до ста вља ју се под но си о цу 
и са др же раз ло ге за од би ја ње у скла ду са ро ко ви ма и про пи си ма на 
сна зи у тој зе мљи.
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Члан49.

Са др жи на одо бре ња

1. Да ти ра ни и пот пи са ни ори ги нал одо бре ња и јед на или ви
ше ове ре них ко пи ја истог пре да ју се ко ри сни ку.

2. У одо бре њу су на ве де ни усло ви за при ме ну по јед но ста
вље ња и утвр ђе ни на чи ни ра да и кон тро ле. Одо бре ње ва жи од да
ту ма из да ва ња.

3. Ли це ком је одо бре но по јед но ста вље ње је од го вор но за по
што ва ње свих оба ве за ко је се од но се на ста вља ње пред мет не ро бе 
у за јед нич ки тран зит ни по сту пак.

4. У слу ча ју по јед но ста вље ња из чла на 44. став 1. тач. (б), (в) 
и (ђ) одо бре ње се да је на увид увек кад то зах те ва по ла зна ца ри
нар ни ца.

Члан50.

Уки да ње и из ме на

1. Ко ри сник одо бре ња оба ве шта ва над ле жне ор га не о свим 
окол но сти ма на ста лим по сле да ва ња одо бре ња ко је мо гу да ути чу 
на ње го во да ље ва же ње или са др жи ну.

2. Над ле жни ор га ни уки да ју или вр ше из ме ну одо бре ња у 
слу ча ју да:

(а) је дан или ви ше утвр ђе них усло ва за ње го во из да ва ње ни је 
био или ни је ви ше ис пу њен; или

(б) окол но сти на ста ле на кон да ва ња одо бре ња ути чу на ње го
во да ље ва же ње или са др жи ну.

3. Над ле жни ор га ни мо гу да уки ну или из ме не одо бре ње ако 
ко ри сник не ис пу ни не ку од оба ве за ко је су му да те одо бре њем.

4. Мо ра се да ти обра зло же ње за сва ку од лу ку о уки да њу или 
из ме ни одо бре ња. Ре ше ње се до ста вља ко ри сни ку одо бре ња.

5. Уки да ње или из ме на одо бре ња сту па на сна гу од да на оба
ве ште ња. Ме ђу тим, у из у зет ним слу ча је ви ма где оправ да ни ин те
ре си ко ри сни ка одо бре ња то на ла жу, над ле жни ор га ни мо гу да од
ло же да тум од ког уки да ње или из ме на сту па на сна гу. У ре ше њу 
се на во ди да тум ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан51.

Во ђе ње еви ден ци је код над ле жних ор га на

1. Над ле жни ор га ни чу ва ју зах те ве и при ло же не пра те ће ис
пра ве, за јед но са при мер ком сва ког из да тог одо бре ња.

2. Ако је зах тев од би јен или одо бре ње уки ну то, зах тев и ре
ше ње ко јим се зах тев од би ја или уки да, као и све при ло же не пра
те ће ис пра ве чу ва ју се нај ма ње три го ди не од кра ја ка лен дар ске 
го ди не у ко јој је зах тев од би јен или одо бре ње уки ну то.

ПОГЛАВЉЕII

Заједничкагаранцијаиослобођењеодполагањагаранције

Члан52.

Ре фе рент ни из нос

1. Прин ци пал мо же да ко ри сти за јед нич ку га ран ци ју или 
осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је до ви си не ре фе рент ног из но са.

2. Ре фе рент ни из нос је јед нак из но су ду га ко ји би мо гао да 
на ста не у ве зи са ро бом ко ју прин ци пал ста вља у за јед нич ки тран
зит ни по сту пак у пе ри о ду не кра ћем од се дам да на.

Га рант на ца ри нар ни ца од ре ђу је тај из нос у са рад њи са за ин
те ре со ва ном стра ном на осно ву:

(а) ин фор ма ци ја о ро би ко ју је ра ни је пре ве зла и про це не 
оби ма пла ни ра них опе ра ци ја за јед нич ког тран зи та пре ма, из ме ђу 
оста лог, ње ним ко мер ци јал ним ис пра ва ма и књи го вод стве ним еви
ден ци ја ма; и

(б) нај ви ше сто пе да жби на и дру гих на кна да, укљу чу ју ћи 
уво зне да жби не, ко је би се при ме ни ле у зе мљи га рант не ца ри нар
ни це ако би се ро ба исте вр сте уве зла из тре ће зе мље и ста ви ла 
у сло бо дан про мет. За по тре бе ове про це не, ро ба ко ја има ста тус 
ро бе из За јед ни це ко ја се пре во зи у скла ду са Кон вен ци јом о за јед
нич ком тран зит ном по ступ ку сма тра се ро бом без ста ту са ро бе из 
За јед ни це.

За сва ку тран зит ну опе ра ци ју се пра ви та чан об ра чун да жби
на и дру гих на кна да за ко је прин ци пал пре у зи ма оба ве зу, ако су 
по треб ни по да ци до ступ ни. У су прот ном, ако је реч о ро би раз ли
чи тој од оне на ве де не у спи ску При ло га I , сма тра се да је то из нос 
7.000 евра, осим ако дру ге ин фор ма ци је по зна те над ле жним ор га
ни ма до ве ду до дру гог из но са.

3. Га рант на ца ри нар ни ца пре и спи ту је ви си ну ре фе рент ног 
из но са на зах тев прин ци па ла и по по тре би га при ла го ђа ва.

4. Прин ци пал обез бе ђу је да ко ри шће ни из но си не пре ла зе ви
си ну ре фе рент ног из но са, ра чу на ју ћи при то ме све опе ра ци је за 
ко је по сту пак још увек ни је за вр шен.

Ре фе рент ним из но си ма за сва ку тран зит ну опе ра ци ју се упра
вља и мо гу да се над зи ру по мо ћу ком пју тер ског си сте ма ца рин
ских ор га на.

Члан53.

Из нос за јед нич ке га ран ци је и осло бо ђе ња од по ла га ња  
га ран ци је

1. Из нос ко ји би тре ба ло да бу де по кри вен за јед нич ком га ран
ци јом јед нак је ре фе рент ном из но су из чла на 52.

2. Ли цу ко је над ле жним ор га ни ма пру жи до каз сво је фи нан сиј
ске сол вент но сти и до каз да за до во ља ва стан дар де по у зда но сти опи
са не у ст. 3. и 4. мо же да се одо бри ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је 
у ума ње ном из но су или осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је.

3. Из нос ко ји тре ба да бу де по кри вен за јед нич ком га ран ци јом 
мо же би ти ума њен:

(а) на 50 % ре фе рент ног из но са, ако прин ци пал до ка же да 
има до вољ но ис ку ства са за јед нич ким тран зит ним по ступ ком;

(б) на 30 % ре фе рент ног из но са, ако прин ци пал до ка же да 
има до вољ но ис ку ства са за јед нич ким тран зит ним по ступ ком и да 
те сно са ра ђу је са над ле жним ор га ни ма.

4. Осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је мо же да се одо бри ако 
прин ци пал до ка же да има до вољ но ис ку ства са за јед нич ким тран
зит ним по ступ ком, да те сно са ра ђу је са над ле жним ор га ни ма, да 
сам упра вља пре во зом и да рас по ла же фи нан сиј ским сред стви ма 
до вољ ним за из вр ше ње сво јих оба ве за.

5. У сми слу ст. 3. и 4. зе мље узи ма ју у об зир од ред бе При ло га III.

Члан53а

На чи ни упо тре бе за јед нич ке га ран ци је и осло бо ђе ња  
од по ла га ња га ран ци је

За за јед нич ку га ран ци ју и осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је:
(а) „ре фе рент ни број га ран ци је” по ве зан са јед ним ре фе рент

ним из но сом се до де љу је прин ци па лу за ко ри шће ње га ран ци је;
(б) га рант на ца ри нар ни ца до де љу је и ја вља прин ци па лу при

ступ ну ши фру по ве за ну с „ре фе рент ним бро јем га ран ци је”.
Прин ци пал мо же да до де ли јед ну или ви ше при ступ них ши

фа ра овој га ран ци ји да би је ко ри стио он или ње го ви за ступ ни ци.

Члан54.

По себ не од ред бе за ро бу ви со ког ри зи ка од пре ва ра

1. Да би био овла шћен да по ло жи за јед нич ку га ран ци ју за ро
бу из При ло га I прин ци пал мо ра да до ка же не са мо да ис пу ња ва 
усло ве чла на 45, већ и да је фи нан сиј ски сол вен тан, да има до вољ
но ис ку ства са за јед нич ким тран зит ним по ступ ком и, или да те сно 
са ра ђу је са над ле жним ор га ни ма, или да сам упра вља пре во зом.

2. Ако је реч о та квој ро би, из нос по кри вен за јед нич ком га
ран ци јом мо же да се ума њи:

(а) на 50 % ре фе рент ног из но са, ако прин ци пал до ка же да те
сно са ра ђу је са над ле жним ор га ни ма и да сам упра вља пре во зом;
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(б) на 30 % ре фе рент ног из но са, ако прин ци пал до ка же да те
сно са ра ђу је са над ле жним ор га ни ма, да сам упра вља пре во зом и 
да рас по ла же фи нан сиј ским сред стви ма до вољ ним за из вр ше ње 
сво јих оба ве за.

3. У сми слу ста ва 2. све зе мље узи ма ју у об зир од ред бе При
ло га III.

4. Прет ход ни ста во ви се при ме њу ју и ако се зах тев из ри чи то 
од но си на ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је и за ро бу на ве де ну у 
спи ску При ло га I и за ро бу ко ја ни је на ве де на у том при ло гу, а об у
хва ће на је истом по твр дом о за јед нич кој га ран ци ји.

5. Осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је не мо же да се одо бри у 
слу ча ју за јед нич ких тран зит них опе ра ци ја ко је укљу чу ју ро бу на
ве де ну у спи ску При ло га I.

6. Има ју ћи у ви ду на че ла за упра вља ње одо бре њи ма за ко ри
шће ње за јед нич ке га ран ци је и ко ри шће ње га ран ци је у ума ње ном 
из но су, ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је у ума ње ном из но су мо же 
да се при вре ме но за бра ни у по себ ним окол но сти ма.

7. Има ју ћи у ви ду на че ла за упра вља ње ума ње њи ма из но са 
га ран ци је, ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је мо же би ти при вре ме
но за бра ње но за ону вр сту ро бе за ко ју је до ка за на пре ва ра ве ли ких 
раз ме ра ко ја је укљу чи ва ла ко ри шће ње ове га ран ци је.

8. Пра ви ла за при ме ну ст. 6. и 7. утвр ђе на су у При ло гу IV.

Члан55.

Га рант на ис пра ва

1. За јед нич ку га ран ци ју по ла же га рант.
2. Га рант на ис пра ва од го ва ра обра сцу из При ло га В4 уз До да

так III. Га рант на ца ри нар ни ца за др жа ва га рант ну ис пра ву.
3. Од ред бе чла на 17. став 2. при ме њу ју се mutatismutandis.

Члан56.

Уве ре ње о за јед нич кој га ран ци ји и уве ре ње о осло бо ђе њу од 
по ла га ња га ран ци је

1. На осно ву одо бре ња, над ле жни ор га ни из да ју прин ци па лу 
јед но или ви ше уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји или осло бо ђе њу 
од по ла га ња га ран ци је, у да љем тек сту „уве ре ње”, из ра ђе не у скла
ду са До дат ком III ка ко би прин ци па лу би ло омо гу ће но да пру жи 
до каз о за јед нич кој га ран ци ји или о осло бо ђе њу од по ла га ња га
ран ци је у сми слу чла на 22. став 1. тач ка (б).

2. Рок ва же ња уве ре ња не сме би ти ду жи од две го ди не. Ме
ђу тим, га рант на ца ри нар ни ца мо же да про ду жи тај рок за још је
дан рок не ду жи од две го ди не.

Члан57.

Уки да ње и опо зив

1. Члан 19. став 1. и став 2. тач ка 1. при ме њу ју се mutatismu
tandis на уки да ње и опо зив за јед нич ке га ран ци је.

2. Уки да ње одо бре ња за упо тре бу за јед нич ке га ран ци је или 
осло бо ђе ња од по ла га ња га ран ци је од стра не над ле жних ор га на и 
да тум сту па ња на сна гу уки да ња га рант не оба ве зе га ран та од стра
не га рант не ца ри нар ни це или да тум сту па ња на сна гу опо зи ва га
рант не оба ве зе од стра не га ран та, га рант на ца ри нар ни ца уно си у 
ком пју тер ски си стем.

3. Од да на сту па ња на сна гу уки да ња или опо зи ва сва ко уве
ре ње из да то за при ме ну чла на 22. став 1. тач ка (б) не мо же да се 
ко ри сти за ста вља ње ро бе у за јед нич ки тран зит ни по сту пак и 
прин ци пал га без од ла га ња вра ћа га рант ној ца ри нар ни ци.

Сва ка зе мља оба ве шта ва Ко ми си ју о на чи ну на ко ји уве ре ња 
ко ја оста ју ва же ћа, али ни су још вра ће на или ко ја су про гла ше на 
укра де ним, из гу бље ним или фал си фи ко ва ним, мо гу да се иден ти
фи ку ју. Ко ми си ја оба ве шта ва дру ге зе мље.

ПОГЛАВЉЕIII

Упо тре ба по себ не вр сте плом би

Члан58.
1. Над ле жни ор га ни мо гу да до зво ле прин ци па лу упо тре бу 

по себ них вр ста плом би на пре во зним сред стви ма или па ке ти ма 
ако их над ле жни ор га ни одо бре као плом бе ко је од го ва ра ју ка рак
те ри сти ка ма утвр ђе ним у При ло гу II.

2. Прин ци пал у тран зит ну де кла ра ци ју уно си вр сту, број и 
озна ке плом би ко је се ко ри сте.

Прин ци пал ста вља плом бу пре пу шта ња ро бе.

ПОГЛАВЉЕIV

Из у зе ће од при др жа ва ња про пи са ног пла на пу та

Члан59.
Над ле жни ор га ни мо гу да одо бре из у зе ће од оба ве зе при др

жа ва ња про пи са ног пла на пу та прин ци па лу ко ји пре ду зме ме ре ка
ко би обез бе дио над ле жним ор га ни ма да мо гу у сва ком тре нут ку 
да утвр де ме сто где се ње го ва по шиљ ка на ла зи.

ПОГЛАВЉЕV

Статусовлашћеногпошиљаоца

Члан60.

Овла шће ни по ши ља лац

Ли цу ко је на ме ра ва да спро во ди опе ра ци је за јед нич ког тран
зи та без до пре ма ња ро бе ко ја је пред мет тран зит не де кла ра ци је по
ла зној ца ри нар ни ци или на дру гом одо бре ном ме сту мо же да се 
до де ли ста тус овла шће ног по ши ља о ца.

Ово по јед но ста вље ње одо бра ва се ис кљу чи во ли цу ком је 
одо бре на упо тре ба за јед нич ке га ран ци је или осло бо ђе ња од по ла
га ња га ран ци је.

Члан61.

Са др жи на одо бре ња

У одо бре њу се по себ но на во ди:
(а) по ла зна ца ри нар ни ца или ца ри нар ни це ко је ће би ти над ле

жне за бу ду ће за јед нич ке тран зит не опе ра ци је;
(б) рок у ком над ле жни ор га ни, по што је овла шће ни по ши ља

лац под нео тран зит ну де кла ра ци ју, мо гу да из вр ше кон тро лу пре 
пу шта ња ро бе;

(в) ме ре за очу ва ње исто вет но сти ко је би тре ба ло да се при
ме не, при че му над ле жни ор га ни мо гу да про пи шу да пре во зна 
сред ства, па кет или па ке ти мо ра ју да се плом би ра ју по себ ним 
плом ба ма одо бре ним од над ле жних ор га на као плом бе ко је од го ва
ра ју ка рак те ри сти ка ма утвр ђе ним у При ло гу II и ко је ста вља овла
шће ни по ши ља лац;

(г) за бра ње не ка те го ри је ро бе или кре та ња ро бе.

Члан62.

Фор мал но сти при по ла ску

Овла шће ни по ши ља лац под но си сво ју тран зит ну де кла ра ци ју 
по ла зној ца ри нар ни ци. Ро ба не мо же да се пу сти пре ис те ка ро ка 
пред ви ђе ног чла ном 61. став 1. тач ка (б).

Члан63.

Ин фор ма ци је ко је се уно се у де кла ра ци ју 

Овла шће ни по ши ља лац уно си у ком пју тер ски си стем сле де ће 
по дат ке ка да је то по треб но :

– број, вр сту и озна ке плом би,
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– план пу та про пи сан у скла ду са чла ном 26. став 2,
– рок од ре ђен у скла ду са чла ном 29. у окви ру ког ро ба мо ра 

да бу де пре да та од ре ди шној ца ри нар ни ци.

ПОГЛАВЉЕVI

Статусовлашћеногпримаоца

Члан64.

Овла шће ни при ма лац

1. Ли цу ко је же ли да при ма у свом про сто ру или на дру гом 
од ре ђе ном ме сту ро бу ста вље ну у за јед нич ки тран зит ни по сту пак 
без пре да је ро бе и пра те ћег тран зит ног до ку мен та од ре ди шној ца
ри нар ни ци мо же да се одо бри ста тус овла шће ног при ма о ца.

2. Прин ци пал је из вр шио сво је оба ве зе из чла на 8. став 1. тач
ка (а) и за јед нич ки тран зит ни по сту пак се сма тра за вр ше ним ка да 
се пра те ћи тран зит ни до ку мент ко ји је пра тио по шиљ ку, за јед но са 
ро бом у не про ме ње ном ста њу, ис по ру чи у про пи са ном ро ку овла
шће ном при ма о цу у ње го вом про сто ру или на ме сту на ве де ном у 
одо бре њу, уз спро ве де не ме ре за очу ва ње исто вет но сти.

3. На зах тев пре во зни ка овла шће ни при ма лац из да је по твр
ду о при је му ро бе про пи са ну чла ном 38, ко ја се при ме њу је mutatis
mutandis на сва ку по шиљ ку до ста вље ну у скла ду са ста вом 2.

Члан65.

Оба ве зе

1. Ка да ро ба стиг не у про стор при ма о ца или на ме сто на ве де
но у одо бре њу, овла шће ни при ма лац:

(а) од мах оба ве шта ва од ре ди шну ца ри нар ни цу о при спе ћу 
ро бе по ру ком „Оба ве ште ње о при спе ћу” у ко јој су на ве де ни сви 
евен ту ал ни до га ђа ји то ком пре во за;

(б) че ка по ру ку „До зво ла за ис то вар” пре за по чи ња ња ис то
ва ра;

(в) по при је му по ру ке „До зво ла за ис то вар” ша ље од ре ди шној 
ца ри нар ни ци нај ка сни је тре ћег да на од да на ис по ру ке ро бе по ру ку 
„Бе ле шке о ис то ва ру” у ко јој су на ве де не све раз ли ке, у скла ду са 
по ступ ком утвр ђе ним у одо бре њу;

(г) ста вља на рас по ла га ње или ша ље од ре ди шној ца ри нар ни
ци при ме рак пра те ћег тран зит ног до ку мен та ко ји је пра тио ро бу у 
скла ду са по ступ ком пред ви ђе ним у одо бре њу.

2. Од ре ди шна ца ри нар ни ца уно си по дат ке ко ји чи не по ру ку 
„Ре зул та ти пре гле да” у ком пју тер ски си стем.

Члан66.

Са др жи на одо бре ња

1. Одо бре ње мо ра да са др жи:
(а) од ре ди шну ца ри нар ни цу или ца ри нар ни це над ле жне за 

ро бу ко ју при ма овла шће ни при ма лац;
(б) рок у ком овла шће ни при ма лац при ма од од ре ди шне ца

ри нар ни це, пре ко по ру ке „До зво ла за ис то вар”, по дат ке из по ру ке 
„На ја ва до ла ска” у сми слу при ме не чла на 37. став 2. mu ta tis mu
tan dis;

(в) ис кљу че не ка те го ри је ро бе или кре та ња ро бе.
2. Над ле жни ор га ни на во де у одо бре њу да ли је по треб на би

ло ка ква рад ња од ре ди шне ца ри нар ни це пре не го што овла шће ни 
при ма лац мо же да рас по ла же при мље ном ро бом.

ПОГЛАВЉЕVII

Поједностављенипоступцизапревозробежелезницом
иливеликимконтејнерима

Оде љак 1.

Оп ште од ред бе о пре во зу ро бе же ле зни цом

Члан67.

Област при ме не

Фор мал но сти под ко ји ма се за јед нич ки тран зит ни по сту пак 
по јед но ста вљу је у скла ду са чл. 68. до 79, 95. и 96. за ро бу ко ју 
пре во зе же ле знич ка пред у зе ћа на осно ву „то вар ног ли ста ЦИМ и 
за екс пре сне по шиљ ке”, у да љем тек сту „то вар ни лист ЦИМ”.

Члан68.

Прав на сна га ко ри шће них ис пра ва

То вар ни лист ЦИМ сма тра се јед на ким тран зит ној де кла ра
ци ји.

Члан69.

Кон тро ла еви ден ци је

Же ле знич ко пред у зе ће сва ке зе мље ста вља над ле жним ор га
ни ма те зе мље на рас по ла га ње сво ју књи го вод стве ну еви ден ци ју 
ра ди кон тро ле.

Члан70.

Прин ци пал

1. Же ле знич ко пред у зе ће ко је при хва ти ро бу за пре воз на 
осно ву то вар ног ли ста ЦИМ ко ји слу жи као за јед нич ка тран зит на 
де кла ра ци ја је сте прин ци пал за ту опе ра ци ју.

2. Же ле знич ко пред у зе ће зе мље пре ко чи је те ри то ри је ро ба 
ула зи на те ри то ри ју уго вор них стра на је прин ци пал за опе ра ци је ко
је укљу чу ју ро бу ко ју је же ле зни ца тре ће зе мље пре у зе ла за пре воз.

Члан71.

На леп ни ца

Же ле знич ко пред у зе ће обез бе ђу је да по шиљ ке ко је се пре во
зе у окви ру за јед нич ког тран зит ног по ступ ка бу ду обе ле же не на
леп ни цом са пик то гра мом, ко ји од го ва ра узор ку из При ло га Б11 уз 
До да так III.

На леп ни ца се ста вља на то вар ни лист ЦИМ и на же ле знич ки 
ва гон у слу ча ју да је на то ва рен са мо јед ном по шиљ ком или, у оста
лим слу ча је ви ма, на па кет од но сно па ке те.

Уме сто на леп ни це из пр вог ста ва мо же да се ко ри сти жиг ко
јим се, у зе ле ној бо ји, оти ску је пик то грам при ка зан у При ло гу Б11 
уз До да так III.

Члан72.

Из ме на уго во ра о пре во зу

Ка да се ме ња уго вор о пре во зу та ко:
– да се пре воз ко ји је тре ба ло да се за вр ши ван те ри то ри је 

уго вор не стра не за вр ша ва на ње ној те ри то ри ји, или
– да се пре воз ко ји је тре ба ло да се за вр ши на те ри то ри ји уго

вор не стра не за вр ша ва ван ње не те ри то ри је,
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же ле знич ко пред у зе ће не по сту па по из ме ње ном уго во ру без 
прет ход не са гла сно сти по ла зне ца ри нар ни це.

У свим дру гим слу ча је ви ма же ле знич ко пред у зе ће мо же да 
по сту пи по из ме ње ном уго во ру. О из ме на ма без од ла га ња оба ве
шта ва по ла зну ца ри нар ни цу.

Кре та ње ро бе из ме ђу уго вор них стра на

Члан73.

Упо тре ба то вар ног ли ста ЦИМ

1. То вар ни лист ЦИМ се под но си по ла зној ца ри нар ни ци у 
слу ча ју да пре воз на ко ји се при ме њу је за јед нич ки тран зит ни по
сту пак по чи ње и за вр ша ва се на те ри то ри ји уго вор них стра на.

2. Ако се ро ба кре ће од јед не до дру ге тач ке у За јед ни ци пре
ко те ри то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА, по ла зна ца ри нар ни ца 
упи су је у ру бри ку ре зер ви са ну за ца ри ну на при мер ци ма 1, 2. и 3. 
то вар ног ли ста ЦИМ:

– озна ку „Т1” ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1;
– озна ку „Т2” или „Т2F”, по по тре би, ако се ро ба кре ће у 

окви ру по ступ ка Т2 и ако је, пре ма про пи си ма За јед ни це, упи си ва
ње ове озна ке оба ве зно.

Озна ка „Т2” или „Т2F” се ове ра ва пе ча том по ла зне ца ри нар
ни це.

3. Ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1 од ме ста по ла ска 
у За јед ни ци до од ре ди шта у зе мљи ЕФ ТА, по ла зна ца ри нар ни ца 
упи су је озна ку „Т1” у ру бри ку ре зер ви са ну за ца рин ску упо тре бу 
на при мер ци ма 1, 2. и 3. то вар ног ли ста ЦИМ.

4. Осим у слу ча је ви ма из ст. 2. и 3, ро ба ко ја се кре ће од јед не 
до дру ге тач ке у За јед ни ци пре ко те ри то ри је јед не или ви ше зе
ма ља ЕФ ТА и ро ба ко ја се от пре ма из За јед ни це до од ре ди шта у 
зе мљи ЕФ ТА ста вља се у по сту пак Т2, пре ма усло ви ма ко је утвр ди 
сва ка зе мља чла ни ца За јед ни це, за це ло пу то ва ње од по ла зне до 
од ре ди шне ста ни це, без под но ше ња то вар ног ли ста ЦИМ ко ји по
кри ва ро бу по ла зној ца ри нар ни ци.

Ако се ро ба кре ће од јед не до дру ге тач ке у За јед ни ци пре ко 
те ри то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА ста вља ње на леп ни ца из 
чла на 71. ни је оба ве зно.

5. Ако пре воз по чи ње у зе мљи ЕФ ТА сма тра се да се ро ба 
кре ће у окви ру по ступ ка Т1. Ме ђу тим, ако би ро ба тре ба ло да се 
кре ће у окви ру по ступ ка Т2 у скла ду са од ред ба ма чла на 2. став 
3. тач ка (б) Кон вен ци је, по ла зна ца ри нар ни ца озна ча ва на при мер
ку 3. то вар ног ли ста ЦИМ да се ро ба, на ко ју се ис пра ва од но си, 
пре во зи у окви ру по ступ ка Т2. У том слу ча ју, ру бри ка ре зер ви са на 
за ца рин ску упо тре бу се по пу ња ва озна ком „Т2” или „Т2F”, пo по
тре би, и ове ра ва пе ча том по ла зне ца ри нар ни це и пот пи сом од го
вор ног слу жбе ни ка. Ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1, ни је 
по треб но да се уне се озна ка „Т1” у ис пра ву.

6. Сви при мер ци то вар ног ли ста ЦИМ вра ћа ју се за ин те ре со
ва ној стра ни.

7. Сва ка зе мља ЕФ ТА мо же да про пи ше да ро ба ко ја се кре ће 
у окви ру по ступ ка Т1 сме да се пре во зи у окви ру тог по ступ ка без 
под но ше ња то вар ног ли ста ЦИМ по ла зној ца ри нар ни ци.

8. За ро бу из ст. 2, 3. и 5, ца ри нар ни ца на чи јем се под руч ју 
на ла зи од ре ди шна ста ни ца је од ре ди шна ца ри нар ни ца. Ме ђу тим, 
ако је ро ба ста вље на у сло бо дан про мет или је ста вље на у дру ги 
ца рин ски по сту пак у ус пут ној ста ни ци, ца ри нар ни ца на чи јем се 
под руч ју на ла зи та ста ни ца је од ре ди шна ца ри нар ни ца. Ка да се ро
бе кре ће од јед не до дру ге тач ке у За јед ни ци пре ко те ри то ри је јед
не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА под усло ви ма из ста ва 4, не оба вља ју се 
ни ка кве фор мал но сти у од ре ди шној ца ри нар ни ци.

Члан74.

Ме ре за утвр ђи ва ње исто вет но сти

Као оп ште пра ви ло и узи ма ју ћи у об зир ме ре за очу ва ње 
исто вет но сти ко је при ме њу је же ле знич ко пред у зе ће, по ла зна ца ри
нар ни ца не ста вља плом бе на пре во зна сред ства или па ке те.

Члан75.

Упо тре ба раз ли чи тих при ме ра ка то вар ног ли ста ЦИМ

1. Осим у слу ча је ви ма где се ро ба кре ће од јед не до дру ге тач
ке у За јед ни ци пре ко те ри то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА, же
ле знич ко пред у зе ће зе мље ко ја има над ле жност над од ре ди шном 
ца ри нар ни цом, про сле ђу је тој ца ри нар ни ци при мер ке 2. и 3. то вар
ног ли ста ЦИМ.

2. Од ре ди шна ца ри нар ни ца ове ра ва пе ча том при ме рак 2, вра
ћа га без од ла га ња же ле знич ком пред у зе ћу и за др жа ва при ме рак 3.

Пре воз ро бе у тре ће зе мље или из њих

Члан 76.

Пре воз у тре ће зе мље

1. Чл. 73. и 74. при ме њу ју се на пре воз ко ји по чи ње на те ри
то ри ји уго вор них стра на и за вр ша ва се ван ње.

2. Ца ри нар ни ца над ле жна за гра нич ну ста ни цу пре ко ко је ро
ба у тран зи ту на пу шта те ри то ри ју уго вор них стра на је од ре ди шна 
ца ри нар ни ца.

3. Ни је по треб но оба вља ти ни ка кве фор мал но сти у од ре ди
шној ца ри нар ни ци.

Члан77.

Пре воз из тре ћих зе ма ља

1. Ца ри нар ни ца над ле жна за гра нич ну ста ни цу пре ко ко је ро ба 
ула зи на те ри то ри ју уго вор них стра на је по ла зна ца ри нар ни ца за пре
воз ко ји по чи ње ван те ри то ри је уго вор них стра на и за вр ша ва се на њој.

Ни је по треб но оба вља ти ни ка кве фор мал но сти у по ла зној ца
ри нар ни ци.

2. Ца ри нар ни ца на чи јем под руч ју се на ла зи од ре ди шна ста
ни ца је од ре ди шна ца ри нар ни ца. Ме ђу тим, ако је ро ба ста вље на 
у сло бо дан про мет или је ста вље на у дру ги ца рин ски по сту пак у 
ус пут ној ста ни ци, ца ри нар ни ца на чи јем се под руч ју на ла зи та ста
ни ца је од ре ди шна ца ри нар ни ца.

Фор мал но сти утвр ђе не у чла ну 75. оба вља ју се у од ре ди шној 
ца ри нар ни ци.

Члан78.

Пре воз пре ко те ри то ри је уго вор них стра на

1. Ца ри нар ни це ко је на сту па ју као по ла зна ца ри нар ни ца и од
ре ди шна ца ри нар ни ца за пре воз ко ји по чи ње и за вр ша ва се ван те
ри то ри је уго вор них стра на су оне из чла на 77. став 1. и чла на 76. 
став 2 ре спек тив но. 

2. Ни је по треб но оба вља ти ни ка кве фор мал но сти у по ла зној 
или од ре ди шној ца ри нар ни ци.

Члан79.

Ца рин ски ста тус ро бе

За ро бу ко ју се пре во зи на осно ву од ре да ба чла на 77. став 1. 
или чла на 78. став 1. сма тра се да се кре ће у окви ру по ступ ка Т1, 
осим ако ро ба има ста тус ро бе из За јед ни це у скла ду са од ред ба ма 
До дат ка II.

Оде љак 2.

Пре воз ро бе у ве ли ким кон теј не ри ма

Члан80.

Област при ме не

Фор мал но сти у окви ру за јед нич ког тран зит ног по ступ ка се 
по јед но ста вљу ју у скла ду са чл. 81. до 96. за ро бу ко ју пре во зе 
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же ле знич ка пред у зе ћа у ве ли ким кон теј не ри ма, ко ри сте ћи пре во
знич ка пред у зе ћа као по сред ни ке, на осно ву пре дај ног ли ста ко ји 
се у сми слу овог до дат ка на зи ва „пре дај ни лист ТР”. Та кве опе
ра ци је мо гу да, по по тре би, об у хва та ју от пре му по шиљ ки ко ју 
оба вља ју пре во знич ка пред у зе ћа упо тре бом дру гог ви да пре во за, 
у зе мљи от пре ме до по ла зне же ле знич ке ста ни це у тој зе мљи и у 
зе мљи од ре ди шта од од ре ди шне же ле знич ке ста ни це у тој зе мљи, 
као и пре воз мо рем то ком кре та ња из ме ђу те две ста ни це.

Члан81.

Де фи ни ци је

У сми слу чл. 80. до 96. при ме њу ју се сле де ће де фи ни ци је:
1) „пре во знич ко пред у зе ће”: пред у зе ће ко је су осно ва ла же

ле знич ка пред у зе ћа као кор по ра тив ни су бјект ко јег су чла но ви, 
ра ди пре во за ро бе у ве ли ким кон теј не ри ма уз упо тре бу пре дај них 
ли сто ва ТР;

2) „ве ли ки кон теј нер”: сред ство за пре воз ро бе ко је је:
– по при ро ди трај но,
– по себ но кон стру и са но да омо гу ћи лак ши пре воз ро бе упо

тре бом јед ног или ви ше на чи на пре во за, без пре то ва ра,
– кон стру и са но за јед но став но при чвр шћи ва ње и/или ру ко ва ње,
– кон стру и са но та ко да на про пи сан на чин мо же да се плом

би ра ако то на ла же при ме на чла на 89,
– та квих ди мен зи ја да по вр ши на из ме ђу че ти ри до ња спо ља

шња угла ни је ма ња од 7 m².
3)„пре дај ни листТР”:
ис пра ва из да та при ли ком за кљу чи ва ња уго во ра о пре во зу, на 

осно ву ко је пре во знич ко пред у зе ће ор га ни зу је пре воз јед ног или 
ви ше ве ли ких кон теј не ра од по ши ља о ца до при ма о ца у ме ђу на род
ном пре во зу. Пре дај ни лист ТР у гор њем де сном углу има се риј ски 
број ра ди иден ти фи ка ци је. Се риј ски број се са сто ји од осам ци фа
ра ис пред ко јих сто ји озна ка ТР.

Пре дај ни лист ТР се са сто ји од сле де ћих при ме ра ка, по сле
де ћем ре до сле ду:

1: при ме рак за пре во знич ко пред у зе ће;
2: при ме рак за на ци о нал ног пред став ни ка пре во знич ког 

пред у зе ћа на од ре ди шној ста ни ци;
3А: при ме рак за ца ри ну;
3Б: при ме рак за при ма о ца;
4: при ме рак за пре во знич ко пред у зе ће;
5: при ме рак за на ци о нал ног пред став ни ка пре во знич ког 

пред у зе ћа на по ла зној ста ни ци;
6: при ме рак за по ши ља о ца.
Сва ки при ме рак пре дај ног ли ста ТР, осим при мер ка 3А, озна

че на је дуж де сне иви це зе ле ном тра ком ши ри не око 4 cm.
4) „спи сак ве ли ких кон теј не ра” (у да љем тек сту „списак”): 

ис пра ва при ло же на уз пре дај ни лист ТР чи ји је са став ни део, ко ја 
об у хва та по шиљ ку са ста вље ну од не ко ли ко ве ли ких кон теј не ра од 
јед не по ла зне ста ни це до јед не од ре ди шне ста ни це на ко ји ма се 
оба вља ју ца рин ске фор мал но сти.

Спи сак се под но си у истом бро ју при ме ра ка као и пре дај ни 
лист ТР на ко ји се од но си.

Број спи ска се упи су је у од го ва ра ју ћу ру бри ку у гор њем де
сном углу пре дај ног ли ста ТР.

Осим то га, се риј ски број при па да ју ћег пре дај ног ли ста ТР 
упи су је се у гор њи де сни угао сва ког спи ска.

Члан82.

Прав но деј ство ко ри шће них ис пра ва

Пре дај ни лист ТР ко ји ко ри сте пре во знич ка пред у зе ћа има 
исто прав но деј ство као тран зит на де кла ра ци ја.

Члан83.

Кон тро ла еви ден ци ја – Ин фор ма ци је ко је мо ра ју да се пру же

1. Пре во знич ко пред у зе ће у сва кој зе мљи, ста вља на рас по ла
га ње над ле жним ор га ни ма, ра ди кон тро ле, пре ко свог на ци о нал ног 

пред став ни ка или ви ше пред став ни ка, еви ден ци је ко је во ди ње го ва 
књи го вод стве на слу жба или књи го вод стве не слу жбе ње го вог пред
став ни ка или ви ше пред став ни ка.

2. На зах тев над ле жних ор га на, пре во знич ко пред у зе ће, или 
ње гов на ци о нал ни пред став ник или пред став ни ци, без од ла га ња 
до ста вља над ле жним ор га ни ма све ис пра ве, ра чу но вод стве не еви
ден ци је или ин фор ма ци је о пре во зним опе ра ци ја ма ко је су за вр
ше не или су у то ку, а са ко ји ма над ле жни ор га ни сма тра ју да би 
тре ба ло да бу ду упо зна ти.

3. Ка да у скла ду са чла ном 82, пре дај ни лист ТР има исту 
прав ну сна гу као тран зит на де кла ра ци ја, пре во знич ко пред у зе ће 
или ње гов на ци о нал ни пред став ник или пред став ни ци оба ве шта ва:

(а) од ре ди шну ца ри нар ни цу о сва ком пре дај ном ли сту ТР ко
ји је по слат тој ца ри нар ни ци без ца рин ске ове ре на при мер ку 1;

(б) по ла зну ца ри нар ни цу о сва ком пре дај ном ли сту ТР чи ји јој 
при ме рак 1 ни је вра ћен, због че га ни је мо гао да од ре ди да ли је по
шиљ ка уред но пре да та од ре ди шној ца ри нар ни ци или из ве зе на са 
те ри то ри је уго вор них стра на у тре ћу зе мљу у скла ду са чла ном 93.

Члан84.

Прин ци пал

1. За опе ра ци је пре во за из чла на 80. ко је је при хва ти ло пре во
знич ко пред у зе ће јед не зе мље, прин ци пал је же ле знич ко пред у зе ће 
те зе мље.

2. За опе ра ци је пре во за из чла на 80. ко је је при хва ти ло пре во
знич ко пред у зе ће у тре ћој зе мљи, прин ци пал је же ле знич ка ком па
ни ја зе мље пре ко ко је ро ба ула зи на те ри то ри ју уго вор них стра на.

Члан85.

Ца рин ске фор мал но сти то ком пре во за ко ји се не оба вља  
же ле зни цом

Ако је по треб но да се ца рин ске фор мал но сти оба ве то ком пре
во за до по ла зне ста ни це или од од ре ди шне ста ни це, а пре воз се оба
вља дру гим пре во зним сред ством, а не же ле зни цом, са мо је дан ве ли
ки кон теј нер мо же да бу де об у хва ћен јед ним пре дај ним ли стом ТР.

Члан86.

На леп ни ца

Пре во знич ко пред у зе ће обез бе ђу је да по шиљ ке ко је се пре во
зе у окви ру за јед нич ког тран зит ног по ступ ка бу ду обе ле же не на
леп ни ца ма са пик то гра мом, ко ји од го ва ра узор ку из При ло га Б11 
До дат ка III. На леп ни це се ста вља ју на пре дај не ли сто ве ТР и пред
мет ни ве ли ки кон теј нер или кон теј не ре.

Уме сто на леп ни це из пр вог ста ва мо же да се ко ри сти жиг ко
јим се, у зе ле ној бо ји, оти ску је пик то грам при ка зан у При ло гу Б11 
уз До да так III.

Члан87.

Из ме на уго во ра о пре во зу

Ка да се ме ња уго вор о пре во зу та ко:
– да се пре воз ко ји је тре ба ло да се за вр ши ван те ри то ри је 

уго вор не стра не за вр ша ва на ње ној те ри то ри ји, или
– да се пре воз ко ји је тре ба ло да се за вр ши на те ри то ри ји уго

вор не стра не за вр ша ва ван ње не те ри то ри је,
пре во знич ко пред у зе ће не по сту па по из ме ње ном уго во ру без 

прет ход не са гла сно сти по ла зне ца ри нар ни це.
У свим дру гим слу ча је ви ма пре во знич ко пред у зе ће мо же да 

по сту пи по из ме ње ном уго во ру. О из ме на ма без од ла га ња оба ве
шта ва по ла зну ца ри нар ни цу.

Кре та ње ро бе из ме ђу уго вор них стра на

Члан88.
Пре дај ни лист ТР и спи ско ви

1. Ако пре воз на ко ји се при ме њу је по сту пак за јед нич ког 
тран зи та по чи ње и за вр ша ва се на те ри то ри ји уго вор них стра на, 
по ла зној ца ри нар ни ци се под но си пре дај ни лист ТР.
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2. Ако се ро ба кре ће од јед не до дру ге тач ке у За јед ни ци пре
ко те ри то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА, по ла зна ца ри нар ни ца 
упи су је у ру бри ку ре зер ви са ну за ца ри ну на при мер ци ма 1, 2, 3А и 
3Б пре дај ног ли ста ТР:

– озна ку „Т1” ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1;
– озна ку „Т2” или „Т2F”, по по тре би, ако се ро ба кре ће у 

окви ру по ступ ка Т2 и ако је, пре ма про пи си ма За јед ни це, упи си ва
ње ове озна ке оба ве зно.

Озна ка „Т2” или „Т2F” ове ра ва се пе ча том по ла зне ца ри нар
ни це.

3. Ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1 од ме ста по ла ска 
у За јед ни ци до од ре ди шта у зе мљи ЕФ ТА, по ла зна ца ри нар ни ца 
упи су је озна ку „Т1” у ру бри ку ре зер ви са ну за ца рин ску упо тре бу 
на при мер ци ма 1, 2, 3А и 3Б пре дај ног ли ста ТР.

4. Осим у слу ча је ви ма из ст. 2. и 3, ро ба ко ја се кре ће од јед не 
до дру ге тач ке у За јед ни ци пре ко те ри то ри је јед не или ви ше зе ма
ља ЕФ ТА и ро ба ко ја по ла зи из За јед ни це до од ре ди шта у зе мљи 
ЕФ ТА ста вља се у по сту пак Т2, пре ма усло ви ма ко је утвр ди сва ка 
зе мља чла ни ца За јед ни це по себ но, за це ло пу то ва ње, без под но ше
ња по ла зној ца ри нар ни ци пре дај ног ли ста ТР ко ји по кри ва ро бу. 
Ако се ро ба кре ће од јед не до дру ге тач ке у За јед ни ци пре ко те ри
то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА ста вља ње на леп ни ца из чла на 
86. ни је оба ве зно.

5. Ако пре воз по чи ње у зе мљи ЕФ ТА сма тра се да се ро ба 
кре ће у окви ру по ступ ка Т1. Ме ђу тим, ако би ро ба тре ба ло да се 
кре ће у окви ру по ступ ка Т2 у скла ду са од ред ба ма чла на 2. став 3. 
тач ка (б) Кон вен ци је, по ла зна ца ри нар ни ца озна ча ва на при мер ку 
3А пре дај ног ли ста ТР да се ро ба, на ко ју се ис пра ва од но си, пре
во зи у окви ру по ступ ка Т2. У том слу ча ју, ру бри ка ре зер ви са на за 
ца рин ску упо тре бу на при мер ку 3А се по пу ња ва озна ком „Т2” или 
„Т2F”, по по тре би, и ове ра ва пе ча том по ла зне ца ри нар ни це и пот
пи сом од го вор ног слу жбе ни ка. Ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ
ка Т1, ни је по треб но да се уне се озна ка „Т1” у ис пра ву.

6. Ако пре дај ни лист ТР об у хва та и кон теј не ре ко ји ма се пре
во зи ро ба у окви ру по ступ ка Т1 и кон теј не ре ко ји ма се пре во зи 
ро ба у окви ру по ступ ка Т2 по ла зна ца ри нар ни ца у ру бри ку ре зер
ви са ну за ца ри ну на при мер ци ма 1, 2, 3А и 3Б пре дај ног ли ста ТР 
уно си одво је не по зи ве на кон теј нер (кон теј не ре), у за ви сно сти од 
вр сте ро бе ко ју са др же и озна ке „Т1”, „Т2” или „Т2F”, по по тре би, 
по ред ре фе рент ног бро ја (бро је ва) од го ва ра ју ћег (од го ва ра ју ћих) 
кон теј не ра.

7. Ако се, у слу ча је ви ма из ста ва 3, ко ри сти спи сак ве ли ких 
кон теј не ра, пра ве се одво је ни спи ско ви за сва ку ка те го ри ју кон теј
не ра ко ји ма се пре во зи ро ба ко ја се кре ће у окви ру по ступ ка Т1 и 
се риј ски број или бро је ви спи ска или спи ско ва се уно се у ру бри ку 
ре зер ви са ну за ца ри ну на при мер ци ма 1, 2, 3А и 3Б пре дај ног ли
ста ТР. Озна ка „Т1” се, по по тре би, уно си по ред се риј ског бро ја 
(бро је ва) спи ска (спи ско ва).

8. Сви при мер ци пре дај ног ли ста ТР се вра ћа ју за ин те ре со
ва ном ли цу.

9. Сва ка зе мља ЕФ ТА мо же да про пи ше да се ро ба ко ја се 
кре ће у окви ру по ступ ка Т1 сме пре во зи ти у окви ру тог по ступ ка 
без под но ше ња пре дај ног ли ста ТР.

10. За ро бу из ст. 2, 3. и 5, пре дај ни лист ТР са под но си од ре
ди шној ца ри нар ни ци ако се ро ба при ја вљу је за ста вља ње у сло бо
дан про мет или дру ги ца рин ски по сту пак.

У слу ча ју ро бе ко ја се кре ће од јед не до дру ге тач ке у За јед
ни ци пре ко те ри то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА под усло ви
ма из ста ва 4, не оба вља ју се ни ка кве фор мал но сти на од ре ди шној 
ца ри нар ни ци.

Члан89.

Ме ре за очу ва ње исто вет но сти

Исто вет ност ро бе се обез бе ђу је у скла ду са чла ном 11. Кон
вен ци је. Ме ђу тим, по ла зна ца ри нар ни ца обич но не плом би ра ве
ли ке кон теј не ре ако су же ле знич ка пред у зе ћа пред у зе ла ме ре за 
очу ва ње исто вет но сти. Ако се ца рин ска обе леж ја ста ве, по да так о 
то ме се на во ди у про сто ру ре зер ви са ном за ца ри ну на при мер ци ма 
3А и 3Б пре дај ног ли ста ТР.

Члан90.

Упо тре ба при ме ра ка пре дај ног ли ста ТР

1. Осим у слу ча је ви ма где се ро ба кре ће од јед не до дру ге 
тач ке у За јед ни ци пре ко те ри то ри је јед не или ви ше зе ма ља ЕФ ТА, 
пре во знич ко пред у зе ће пре да је од ре ди шној ца ри нар ни ци при мер
ке 1, 2 и 3А пре дај ног ли ста ТР.

2. Од ре ди шна ца ри нар ни ца ове ра ва пе ча том при мер ке 1 и 2, 
вра ћа их без од ла га ња пре во знич ком пред у зе ћу и за др жа ва при ме
рак 3А.

Пре воз ро бе у или из тре ћих зе ма ља

Члан91.

Пре воз у тре ће зе мље

1. Ако пре воз по чи ње на те ри то ри ји уго вор них стра на и за вр
ша ва се ван ње, при ме њу је се члан 88. ст. 1. до 9. и члан 89.

2. Ца ри нар ни ца над ле жна за гра нич ну ста ни цу пре ко ко је ро
ба у тран зи ту на пу шта те ри то ри ју уго вор них стра на је од ре ди шна 
ца ри нар ни ца.

3. Ни је по треб но оба вља ти ни ка кве фор мал но сти у од ре ди
шној ца ри нар ни ци.

Члан92.

Пре воз из тре ћих зе ма ља

1. Ако пре воз по чи ње ван те ри то ри је уго вор них стра на и 
за вр ша ва се на њој, ца ри нар ни ца над ле жна за гра нич ну ста ни цу 
пре ко ко је ро ба ула зи на те ри то ри ју уго вор них стра на је по ла зна 
ца ри нар ни ца. Ни ка кве фор мал но сти се не оба вља ју у по ла зној ца
ри нар ни ци.

2. Ца ри нар ни ца ко јој се пре да је ро ба је од ре ди шна ца ри нар
ни ца. Фор мал но сти утвр ђе не у чла ну 90. оба вља ју се у од ре ди
шној ца ри нар ни ци.

Члан93.

Пре воз пре ко те ри то ри је уго вор них стра на

1. Ако пре воз по чи ње и за вр ша ва се ван те ри то ри је уго вор
них стра на, ца ри нар ни це ко је на сту па ју као по ла зна ца ри нар ни ца 
и од ре ди шна ца ри нар ни ца су оне из чла на 92. став 1. и чла на 91. 
став 2, ре спек тив но.

2. Ни је по треб но оба вља ти ни ка кве фор мал но сти у по ла зној 
или од ре ди шној ца ри нар ни ци.

Члан94.

Ца рин ски ста тус ро бе

За ро бу ко ја се пре во зи на осно ву од ре да ба чла на 92. став 1. 
или чла на 93. став 1. сма тра се да се кре ће у окви ру по ступ ка Т1, 
осим ако се ста тус ро бе из За јед ни це утвр ђу је у скла ду са од ред ба
ма До дат ка II.

Оде љак 3.

Дру ге од ред бе

Члан95.

Спи ско ви по шиљ ки

1. Од ред бе чла на 22. став 5. овог до дат ка и тач ка 24. При ло га 
V овог до дат ка при ме њу ју се на сва ки спи сак по шиљ ки ко ји пра ти 
то вар ни лист ЦИМ или пре дај ни лист ТР. Број при ло же них спи
ско ва по шиљ ки се упи су је у ру бри ку ре зер ви са ну за по је ди но сти о 
пра те ћим ис пра ва ма на то вар ном ли сту ЦИМ или пре дај ном ли сту 
ТР, у за ви сно сти од слу ча ја.
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Осим то га, спи сак по шиљ ки са др жи број ва го на на ко ји се то
вар ни лист ЦИМ од но си или број кон теј не ра у ко јем се ро ба на ла
зи, у за ви сно сти од слу ча ја.

2. У слу ча ју да пре воз по чи ње на те ри то ри ји уго вор них стра
на об у хва та ју ћи и ро бу ко ја се кре ће у окви ру по ступ ка Т1 и ро бу 
ко ја се кре ће у окви ру по ступ ка Т2, пра ве се одво је ни спи ско ви по
шиљ ки. У слу ча ју ро бе ко ја се пре во зи у ве ли ким кон теј не ри ма на 
осно ву пре дај них ли сто ва ТР, та кви одво је ни спи ско ви се пра ве за 
сва ки ве ли ки кон теј нер ко ји са др жи обе ка те го ри је ро бе.

Се риј ски бро је ви спи ско ва по шиљ ки за сва ку од две ка те го
ри је ро бе се уно се у ру бри ку ре зер ви са ну за опис ро бе на то вар
ном ли сту ЦИМ или пре дај ном ли сту ТР, у за ви сно сти од слу ча ја.

3. Под окол но сти ма из ст. 1. и 2. и у сми слу по сту па ка пред
ви ђе них од ред ба ма чл. 67. до 96, спи ско ви по шиљ ки ко ји пра те то
вар ни лист ЦИМ или пре дај ни лист ТР су њи хов са став ни део и 
има ју исто прав но деј ство.

Ори ги нал спи ска по шиљ ки се ове ра ва пе ча том у от прем ној 
ста ни ци.

Оде љак 4.

Област при ме не ре дов них и по јед но ста вље них по сту па ка  
у ком би но ва ном друм ско-же ле знич ком пре во зу

Члан96.
1. Од ред бе чл. 67. до 95. не ис кљу чу ју упо тре бу по сту па ка 

утвр ђе них у На сло ву II. Без об зи ра на то, при ме њу ју се од ред бе чл. 
69. и 71. или чл. 83. и 86.

2. У слу ча је ви ма из ста ва 1, по зи ва ње на тран зит ну де кла
ра ци ју (де кла ра ци је) у упо тре би се уно си у ру бри ку ре зер ви са ну 
за по је ди но сти о пра те ћим ис пра ва ма при из ра ди те рет ног ли ста 
ЦИМ или пре дај ног ли ста ТР.

То по зи ва ње са др жи вр сту ис пра ве, ца ри нар ни цу из да ва ња, 
да тум и еви ден ци о ни број сва ке ко ри шће не ис пра ве.

Осим то га, при ме рак 2 то вар ног ли ста ЦИМ или при мер ке 1 
и 2 пре дај ног ли ста ТР ове ра ва же ле знич ко пред у зе ће од го вор но 
за по след њу же ле знич ку ста ни цу укљу че ну у за јед нич ку тран зит
ну опе ра ци ју. То пред у зе ће ове ра ва ис пра ву по што се уве ри да је 
пре воз ро бе по кри вен пред мет ном тран зит ном ис пра вом или ис
пра ва ма.

Ако се за јед нич ки тран зит ни по сту пак из ста ва 1. и пр вог 
под ста ва овог ста ва за вр ша ва у зе мљи ЕФ ТА, та зе мља мо же да 
од ре ди да се при ме рак 2 то вар ног ли ста ЦИМ или при мер ци 1 и 2 
пре дај ног ли ста ТР пре да ју ца ри нар ни ци од го вор ној за по след њу 
ста ни цу укљу че ну у за јед нич ку тран зит ну опе ра ци ју. Та ца ри нар
ни ца ове ра ва пе ча том при ме рак по што се уве ри да је пре воз ро бе 
по кри вен пред мет ном тран зит ном ис пра вом или ис пра ва ма.

3. Ако се за јед нич ка тран зит на опе ра ци ја оба вља на осно ву 
пре дај ног ли ста ТР у скла ду са чл. 80. до 94, то вар ни лист ЦИМ 
ко ри шћен у опе ра ци ји се ис кљу чу је из при ме не чл. 67. до 79. и 
чла на 96. ст. 1. и 2. То вар ни лист ЦИМ мо ра да има по зив на пре
дај ни лист ТР у ру бри ци ре зер ви са ној за по је ди но сти из пра те ћих 
ис пра ва. Тај по зив мо ра да са др жи ре чи „пре дај ни лист ТР” по сле 
ко јих сле ди се риј ски број.

4. Ако по шиљ ку ро бе ко ја се пре во зи ком би но ва ним друм ско
же ле знич ким пре во зом, на осно ву јед не или ви ше тран зит них де
кла ра ци ја са чи ње них у по ступ ку утвр ђе ном у На сло ву II, при хва ти 
же ле зни ца на же ле знич ком тер ми на лу и уто ва ри је на ва гон, же
ле знич ко пред у зе ће пре у зи ма оба ве зу пла ћа ња да жби на и дру гих 
на кна да у слу ча ју пре кр ша ја или не пра вил но сти то ком пу то ва ња 
же ле зни цом, ако не ма до вољ не га ран ци је у зе мљи у ко јој се до го
дио или се сма тра да се до го дио пре кр шај или не пра вил ност и ако 
ни је мо гу ће да се ти из но си на пла те од прин ци па ла.

Члан97.

Овла шће ни по ши ља лац и при ма лац

1. Ако под но ше ње тран зит не де кла ра ци је на по ла зној ца ри
нар ни ци ни је по треб но за ро бу ко ја се от пре ма на осно ву то вар ног 

ли ста ЦИМ или пре дај ног ли ста ТР у скла ду са чл. 67. до 96, над
ле жни ор га ни пред у зи ма ју нео п ход не ме ре обез бе ђе ња да при мер
ци 1, 2 и 3 то вар ног ли ста ЦИМ, или при мер ци 1, 2, 3А и 3Б пре
дај ног ли ста ТР но се озна ке „Т1”, „Т2” или „Т2F”, у за ви сно сти од 
слу ча ја.

2. Ако је ро ба ко ја се пре во зи у скла ду са чл. 67. до 96. на
ме ње на овла шће ном при ма о цу, над ле жни ор га ни мо гу да од ре де 
да, од сту па ју ћи од чла на 64. став 2. и чла на 66. став 1, же ле знич ко 
пред у зе ће или пре во знич ко пред у зе ће мо ра да до ста ви при мер ке 2 
и 3 то вар ног ли ста ЦИМ или при мер ке 1, 2 и 3А пре дај ног ли ста 
ТР од ре ди шној ца ри нар ни ци.

(Чл. 98. до 110: сло бод но)

ПОГЛАВЉЕVIII

Поједностављенипоступцизапревозваздухом

Члан111.

По јед но ста вље ни по сту пак (пр ви сте пен)

1. Ва зду хо плов ном пред у зе ћу мо же да се одо бри ко ри шће ње 
роб ног ма ни фе ста као тран зит не де кла ра ци је, ако се ње гов са др
жај од го ва ра узор ку из При ло га 3 уз До да так 9 Кон вен ци је о ме ђу
на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству (по јед но ста вље ни по сту пак 
 пр ви сте пен).

За за јед нич ки тран зит ни по сту пак у одо бре њу се на во ди об
лик ма ни фе ста и по ла зни и од ре ди шни аеро дром. Ва зду хо плов но 
пред у зе ће ша ље над ле жним ор га ни ма на сва ком аеро дро му од го ва
ра ју ћу ове ре ну ко пи ју одо бре ња.

2. Ако пре воз укљу чу је ро бу ко ја мо ра да се пре во зи у окви ру 
по ступ ка Т1 и ро бу ко ја мо ра да се пре во зи у окви ру по ступ ка Т2, 
та ква ро ба се на во ди у одво је ним ма ни фе сти ма.

3. Ва зду хо плов но пред у зе ће ове ра ва сва ки ма ни фест ста вља
њем да ту ма и пот пи са и озна ке:

– „Т1” ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1; или
– „Т2” или „Т2F”, по по тре би, ако се ро ба кре ће у окви ру по

ступ ка Т2, уз на по ме ну да ма ни фест мо же да бу де озна чен са мо 
јед ном од тих озна ка.

4. Ма ни фест, та ко ђе, са др жи сле де ће ин фор ма ци је:
– на зив ва зду хо плов ног пред у зе ћа ко је пре во зи ро бу;
– број ле та;
– да тум ле та;
– на зив аеро дро ма уто ва ра (по ла зни аеро дром) и ис то ва ра 

(од ре ди шни аеро дром);
и, за сва ку по шиљ ку на ма ни фе сту:
– број ва зду хо плов ног то вар ног ли ста;
– број па ке та;
– уоби ча је ни тр го вач ки опис ро бе, укљу чу ју ћи све де та ље по

треб не за ње ну иден ти фи ка ци ју;
– бру то ма су.
Ако је ро ба гру пи са на, њен опис се за ме њу је реч ју „Кон со

ли да ци ја”, ко ја мо же и да се скра ти. У та квим слу ча је ви ма ва зду
хо плов ни то вар ни лист за по шиљ ке у ма ни фе сту укљу чу је уоби
ча је ни тр го вач ки опис ро бе, укљу чу ју ћи све де та ље по треб не за 
утвр ђи ва ње исто вет но сти ро бе.

5. Нај ма ње два при мер ка ма ни фе ста под но се се над ле жним 
ор га ни ма на по ла зном аеро дро му, ко ји за др жа ва је дан при ме рак.

На ве де ни над ле жни ор га ни мо гу, ра ди кон тро ле, да зах те ва ју 
под но ше ње свих ва зду хо плов них то вар них ли сто ва ко ји се од но се 
на по шиљ ке на ве де не у ма ни фе сту.

6. При ме рак ма ни фе ста под но си се над ле жним ор га ни ма на 
од ре ди шном аеро дро му, ко ји га за др жа ва.

Ра ди кон тро ле, тај ор ган мо же, та ко ђе, да зах те ва под но ше ње 
ма ни фе ста и ва зду хо плов них то вар них ли сто ва ко ји се од но се на 
сву ро бу ис то ва ре ну на аеро дро му.

7. Јед ном ме сеч но, по сле ове ра ва ња спи ска, над ле жни ор
ган на сва ком од ре ди шном аеро дро му про сле ђу је над ле жним ор
га ни ма на сва ком по ла зном аеро дро му спи сак ма ни фе ста ко ји су 
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му под не ти то ком прет ход ног ме се ца, а ко је су са ста ви ла ва зду хо
плов на пред у зе ћа. 

Опис сва ког ма ни фе ста у на ве де ном спи ску са др жи сле де ће 
ин фор ма ци је:

– ре фе рент ни број ма ни фе ста;
– озна ку ко ја озна ча ва ма ни фест као тран зит ну де кла ра ци ју у 

скла ду са ста вом 3;
– на зив (ко ји мо же би ти и скра ћен) ва зду хо плов ног пред у зе ћа 

ко је је пре ве зло ро бу;
– број ле та; и
– да тум ле та.
Та ко ђе, одо бре њем мо же да бу де од ре ђе но да ва зду хо плов на 

пред у зе ћа са ма ша љу ин фор ма ци је из пр вог под ста ва.
У слу ча ју да се про на ђу не пра вил но сти у ве зи са ин фор ма ци

ја ма из не ког од ма ни фе ста са по ме ну тог спи ска, над ле жни ор ган 
од ре ди шног аеро дро ма оба ве шта ва ју над ле жне ор га не по ла зног 
аеро дро ма и над ле жни ор га ни ко ји су да ли одо бре ње, уз по зив на 
ва зду хо плов не то вар не ли сто ве за пред мет ну ро бу.

Члан112.

По јед но ста вље ни по сту пак (дру ги сте пен)

1. Ва зду хо плов ном пред у зе ћу мо же да се одо бри ко ри шће ње 
ма ни фе ста по сла тог пре ко си сте ма раз ме не по да та ка као тран зит
не де кла ра ци је ако то пред у зе ће оба вља зна ча јан број ле то ва из ме
ђу зе ма ља (по јед но ста вље ни по сту пак – дру ги сте пен).

Од сту па ју ћи од чла на 45. став 1. тач ка (а), ва зду хо плов на 
пред у зе ћа не мо ра ју да има ју се ди ште у уго вор ној стра ни, ако у 
њој има ју ре ги о нал ну кан це ла ри ју.

2. По при је му зах те ва за одо бре ње, над ле жни ор га ни оба ве
шта ва ју над ле жне ор га не дру гих зе ма ља на чи јим те ри то ри ја ма 
се на ла зе по ла зни и од ре ди шни аеро дро ми по ве за ни си сте мом за 
елек трон ску раз ме ну по да та ка.

Уко ли ко у ро ку од ше зде сет да на од да ту ма оба ве ште ња не 
при ми ни ка кав при го вор, над ле жни ор га ни из да ју одо бре ње.

То одо бре ње ва жи у пред мет ним зе мља ма и при ме њу је се са
мо на за јед нич ки тран зит ни по сту пак из ме ђу аеро дро ма на ко је се 
од но си.

3. По јед но ста вље ње се при ме њу је на сле де ћи на чин:
(а) ма ни фест са чи њен на по ла зном аеро дро му ша ље се од ре

ди шном аеро дро му пре ко си сте ма елек трон ске раз ме не по да та ка;
(б) ва зду хо плов но пред у зе ће у ма ни фест уно си:
– озна ку „Т1”, ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1;
– озна ку „Т2” или „ТФ”, по по тре би, ако се ро ба кре ће у окви

ру по ступ ка Т2;
– сло ва „ТД” за ро бу ко ја је већ ста вље на у тран зит ни по сту

пак, у ком слу ча ју пред мет но ва зду хо плов но пред у зе ће та ко ђе уно
си сло ва „ТД” на од го ва ра ју ћи ва зду хо плов ни то вар ни лист, као и 
по зив на ко ри шће ни по сту пак, ре фе рент ни број и да тум тран зит не 
де кла ра ци је и ца ри нар ни цу из да ва ња;

– сло во „Ц” (екви ва лент но „Т2L”) или „Ф” (екви ва лент но 
„Т2LF”), по по тре би, за ро бу ко ја има ста тус ро бе из За јед ни це, ко
ја ни је ста вље на у тран зит ни по сту пак;

– сло во „X” за ро бу ко ја има ста тус ро бе из За јед ни це, ко ја се 
из во зи и ко ја ни је ста вље на у тран зит ни по сту пак, уз од го ва ра ју ће 
став ке у ма ни фе сту.

Ма ни фест, та ко ђе, мо ра да са др жи ин фор ма ци је пред ви ђе не 
чла ном 111. став 4:

(в) за јед нич ки тран зит ни по сту пак сма тра се за вр ше ним ка да 
је ма ни фест из си сте ма за раз ме ну по да та ка до сту пан над ле жним 
ор га ни ма од ре ди шног аеро дро ма и ка да му је пре да та ро ба;

(г) од штам па ни ма ни фест из си сте ма за раз ме ну по да та ка 
под но си се на зах тев над ле жних ор га на на по ла зним и од ре ди
шним аеро дро ми ма;

(д) еви ден ци је ко је во ди ва зду хо плов но пред у зе ће мо ра ју да 
са др же бар ин фор ма ци је утвр ђе не тач ком (б);

(ђ) над ле жни ор га ни на по ла зном аеро дро му вр ше кон тро ле 
на осно ву ана ли зе ри зи ка;

(е) над ле жни ор га ни на од ре ди шном аеро дро му вр ше кон
тро ле на осно ву ана ли зе ри зи ка и, по по тре би, ша љу бит не 

по је ди но сти из ма ни фе ста при мље ног пре ко си сте ма елек трон ске 
раз ме не по да та ка на про ве ру над ле жним ор га ни ма на по ла зном 
аеро дро му.

4. Не до во де ћи у пи та ње од ред бе По гла вља VI, На сло ва II и 
На сло ва IV:

– ва зду хо плов но пред у зе ће оба ве шта ва над ле жни ор ган о 
свим пре кр ша ји ма и не пра вил но сти ма;

– над ле жни ор ган на од ре ди шном аеро дро му оба ве шта ва над
ле жни ор ган на по ла зном аеро дро му и над ле жни ор ган ко ји је из
дао одо бре ње о свим пре кр ша ји ма и не пра вил но сти ма, у нај кра
ћем ро ку.

ПОГЛАВЉЕIX

Поједностављенипоступакприкретањуробецевоводима

Члан113.
1. Ако се за јед нич ки тран зит ни по сту пак ко ри сти за кре та ње 

ро бе це во во дом, фор мал но сти ко је се од но се на по сту пак се при
ла го ђа ва ју у скла ду са ст. 2. до 5.

2. Ро бу ко ја се кре ће це во во дом сма тра се да је ста вље на у за
јед нич ки тран зит ни по сту пак:

– ула ском у ца рин ско под руч је јед не од уго вор них стра на за 
ро бу ко ја ула зи у то под руч је це во во дом,

– ста вља њем у си стем це во во да за ро бу ко ја је већ у ца рин
ском под руч ју јед не од уго вор них стра на.

Ако је по треб но, ста тус ро бе из За јед ни це утвр ђу је се у скла
ду са До дат ком II.

3. За ро бу из ста ва 2. прин ци пал је опе ра тер це во во да са се
ди штем у зе мљи пре ко чи је те ри то ри је ро ба ула зи у те ри то ри ју 
уго вор не стра не или опе ра тер це во во да у зе мљи у ко јој кре та ње 
по чи ње.

4. За по тре бе чла на 4. став 2, пре во зни ком се сма тра опе ра тер 
це во во да са се ди штем у зе мљи пре ко чи је те ри то ри је се ро ба кре ће 
це во во дом.

5. Не до во де ћи у пи та ње од ред бе ста ва 8, за јед нич ки тран зит
ни по сту пак се за вр ша ва ка да ро ба ко ја се кре ће це во во дом стиг
не до ин ста ла ци је при ма о ца или ка да се укљу чи у ди стри бу ци о ну 
мре жу при ма о ца и уне се у ње го ву еви ден ци ју.

6. Ако се ро ба кре ће це во во дом из ме ђу две уго вор не стра не 
сма тра се ро бом у за јед нич ком тран зи том по ступ ку у скла ду са од
ред ба ма ста ва 2. и ако, то ком пре во за, пре ла зи те ри то ри ју уго вор не 
стра не где се за кре та ње ро бе це во во дом не ко ри сти тај по сту пак, 
на ве де ни по сту пак се об у ста вља за вре ме пре ла ска ро бе пре ко те 
те ри то ри је.

7. Ако се ро ба кре ће це во во дом од уго вор не стра не где се не 
ко ри сти за јед нич ки тран зит ни по сту пак за кре та ње це во во дом до 
од ре ди шта у уго вор ној стра ни где се тај по сту пак ко ри сти, сма
тра се да на ве де ни по сту пак по чи ње ула ском ро бе на те ри то ри ју те 
уго вор не стра не.

8. Ако се ро ба кре ће це во во дом од уго вор не стра не где се ко
ри сти за јед нич ки тран зит ни по сту пак за кре та ње це во во дом до од
ре ди шта у уго вор ној стра ни где се не ко ри сти тај по сту пак, сма тра 
се да се на ве де ни по сту пак за вр ша ва из ла ском ро бе са те ри то ри је 
уго вор не стра не у ко јој се ко ри сти на ве де ни по сту пак.

9. Пред у зе ћа укљу че на у кре та ње та кве ро бе во де еви ден ци ју 
и ста вља ју је на рас по ла га ње над ле жним ор га ни ма ра ди сва ке кон
тро ле ко ја се сма тра нео п ход ном у ве зи са за јед нич ким тран зит ним 
по ступ ком из овог чла на.

НА СЛОВ IV

ДУГ И НА ПЛА ТА

Члан114.

На ста нак ду га

1. У сми слу чла на 3. став 1. дуг на ста је:
(а) не за ко ни тим из у зи ма њем ро бе из за јед нич ког тран зит ног 

по ступ ка; или
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(б) ако ро ба ни је не за ко ни то из у зе та, не из вр ша ва њем јед не 
од оба ве за ко је на ста ју из ко ри шће ња за јед нич ког тран зит ног по
ступ ка или не ис пу ња ва њем усло ва за ста вља ње ро бе у за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак.

Ме ђу тим, про пу сти ко ји не ма ју зна ча јан ути цај на ис прав
ност то ка по ступ ка не ма ју за по сле ди цу на ста нак ца рин ског ду га, 
под усло вом да:

i) не пред ста вља ју по ку шај не за ко ни тог из у зи ма ња ро бе ис
под ца рин ског над зо ра,

ii) не укљу чу ју очи ти не мар од го вор ног ли ца, и
iii) су на кнад но ис пу ње не све фор мал но сти по треб не за ре гу

ли са ње си ту а ци је са ро бом.
Уго вор не стра не мо гу да од ре де си ту а ци је на ко је се при ме

њу је дру ги под став.
2. Дуг на ста је:
(а) у тре нут ку кад је ро ба не за ко ни то из у зе та из за јед нич ког 

тран зит ног по ступ ка, или
(б) би ло у тре нут ку кад се не из вр ши оба ве за због чи јег не

из вр ше ња на ста је дуг, би ло у тре нут ку ка да је ро ба ста вље на у по
сту пак, ако се на кнад но утвр ди да ни је био ис пу њен је дан од усло
ва за ста вља ње ро бе у по сту пак.

3. Сма тра се да дуг у ве зи са ро бом ста вље ном у за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак не на ста је ако од го вор но ли це до ка же, у скла
ду са ста вом 1. тач ка (б) да је не из вр ше ње оба ве за на ста лих из ста
вља ња ро бе у за јед нич ки тран зит ни по сту пак по сле ди ца пот пу ног 
уни ште ња или не на док на ди вог гу бит ка те ро бе због ње не при ро де, 
не пред ви ђе них окол но сти, ви ше си ле или као по сле ди ца одо бре ња 
над ле жних ор га на.

Ро ба се сма тра не по врат но из гу бље ном ако је по ста ла не у по
тре бљи ва.

Члан115.

Утвр ђи ва ње ду жни ка

1. У слу ча ју из чла на 114. став 1. тач ка (а) ду жник је:
(а) ли це ко је је из у зе ло ро бу из за јед нич ког тран зит ног по

ступ ка;
(б) сва ко ли це ко је је уче ство ва ло у та квом из у зи ма њу и ко

је је зна ло, или је мо гло да зна да се ро ба из у зи ма из за јед нич ког 
тран зит ног по ступ ка;

(в) сва ко ли це ко је је сте кло или по се ду је пред мет ну ро бу и 
ко је је зна ло, или је мо гло да зна у вре ме сти ца ња или при је ма ро
бе, да је ро ба из у зе та из за јед нич ког тран зит ног по ступ ка; и

(г) прин ци пал.
2. У слу ча ју из чла на 114. став 1. тач ка (б) ду жник је ли це ко је 

мо ра или да ис пу ни оба ве зе ко је на ста ју из ста вља ња ро бе у за јед
нич ки тран зит ни по сту пак или да се при др жа ва усло ва про пи са
них за ста вља ње ро бе у тај по сту пак.

3. Ако је ви ше ли ца од го вор но за пла ћа ње истог ду га, она су 
за дуг од го вор на со ли дар но и по је ди нач но.

Члан116.

Утвр ђи ва ње ме ста на стан ка ду га

1. Дуг на ста је:
(а) на ме сту до га ђа ја ко ји је до вео до на стан ка тог ду га, или
(б) ако ни је мо гу ће да се утвр ди то ме сто, на ме сту за ко је 

над ле жни ор га ни за кљу че да је ро ба до шла у си ту а ци ју због ко је 
је на стао дуг, или

(в) ако ме сто не мо же да се утвр ди у скла ду са тач ка ма (а) и (б)
– у ро ку се дам ме се ци од да ту ма кад је ро ба тре ба ло да бу де пре

да та од ре ди шној ца ри нар ни ци, осим ако је по слат зах тев за на пла ту, у 
ком слу ча ју се овај рок про ду жа ва за нај ви ше ме сец да на, или

– ме сец да на од ис те ка ро ка из чла на 41. став 5. у слу ча ју да 
прин ци пал до ста ви не пот пу не ин фор ма ци је или их уоп ште не до
ста ви,

или у зе мљи над ле жној за по след њу ула зну ца ри нар ни цу ко ја 
је по сла ла по ру ку „Оба ве ште ње о пре ла ску гра ни це” или, ако се то 
ни је де си ло, у зе мљи над ле жној за по ла зну ца ри нар ни цу.

2. Над ле жни ор га ни из чла на 117. став 1. су ор га ни оне зе мље 
у ко јој је на стао дуг или у ко јој се сма тра да је на стао дуг, у скла ду 
са овим чла ном.

Члан117.

По сту пак пре ма ду жни ку

1. Над ле жни ор га ни по кре ћу по сту пак за на пла ту ду га чим су 
у си ту а ци ји да мо гу да:

(а) из ра чу на ју из нос ду га; и
(б) утвр де ко је ду жник.
2. У ту свр ху и у скла ду са од ред ба ма о за ста ре ва њу, над ле

жни ор га ни оба ве шта ва ју ду жни ка о из но су ду га на на чин и у ро ку 
оба ве зним у уго вор ним стра на ма.

3. Сва ки дуг са оп штен у скла ду са ста вом 2. пла ћа ду жник на 
на чин и у ро ку оба ве зним у уго вор ним стра на ма.

4. Ако, на кон по кре та ња по ступ ка за на пла ту ду га, над ле жни 
ор га ни од ре ђе ни у скла ду са чла ном 116. на би ло ко ји на чин при
ба ве до ка зе о ме сту до га ђа ја ко ји је до вео до на стан ка ду га и ако 
се то ме сто на ла зи у дру гој уго вор ној стра ни, на ве де ни над ле жни 
ор га ни од мах ша љу све по треб не ис пра ве, укљу чу ју ћи ове ре ну ко
пи ју до ка за, ор га ни ма над ле жним за ме сто пред мет ног до га ђа ја 
(на сло вље ни ор га ни).

На сло вље ни ор га ни по твр ђу ју при јем оба ве ште ња и на во де 
да ли при хва та ју над ле жност за на пла ту. Ако у ро ку од три ме се ца 
не при ме ни ка кав од го вор, на пред по ме ну ти ор га ни од мах на ста
вља ју по сту пак на пла те ко ји су по кре ну ли.

5. Ако на сло вље ни ор га ни при хва те над ле жност, по кре ћу но
ви по сту пак за на пла ту ду га, где је то при ме ре но по сле тро ме сеч
ног пе ри о да из ста ва 4. дру гог под ста ва и под усло вом да од мах 
оба ве сте на пред по ме ну те ор га не.

Сва ки нео кон ча ни по сту пак на пла те ко ји су по кре ну ли на
пред по ме ну ти ор га ни се об у ста вља чим на сло вље ни ор га ни оба
ве сте на пред по ме ну те ор га не да су од лу чи ли да пре ду зму рад ње 
ра ди на пла те.

Чим на сло вље ни ор га ни под не су до ка зе да су на пла ти ли 
пред мет не из но се, на пред по ме ну ти ор га ни вра ћа ју све на пла ће не 
из но се или по ни шта ва ју по сту пак на пла те.

Члан118.

По сту пак пре ма га ран ту

1. У скла ду са ста вом 4. оба ве за га ран та тра је све док дуг мо
же да до спе.

2. Ако по сту пак ни је окон чан, над ле жни ор га ни зе мље от пре
ме, у ро ку од де вет ме се ци од да ту ма ка да је ро ба тре ба ло да бу де 
пре да та од ре ди шној ца ри нар ни ци, оба ве шта ва ју га ран та да по сту
пак ни је окон чан.

3. Ако по сту пак ни је окон чан, над ле жни ор га ни од ре ђе ни у 
скла ду са чла ном 116. у ро ку три го ди не од да ту ма при хва та ња 
тран зит не де кла ра ци је, оба ве шта ва ју га ран та да је ду жан или би 
мо гао да по ста не ду жан да пла ти дуг за ко ји је од го во ран у ве зи 
са за јед нич ким тран зит ним по ступ ком, уз на во ђе ње „ре фе рент ног 
бро ја кре та ња” (MRN) и да ту ма тран зит не де кла ра ци је, на зи ва по
ла зне ца ри нар ни це, на зи ва прин ци па ла и пред мет ног из но са.

4. Га рант се осло ба ђа оба ве зе, ако му је би ло ко је оба ве ште ње 
из ст. 2. и 3. из да то по ис те ку ро ка.

5. Ако је јед но од ових оба ве ште ња из да то, га рант се оба ве
шта ва о на пла ти ду га или о окон ча њу по ступ ка.

Члан119.

Раз ме на по да та ка и са рад ња ра ди на пла те

Не до во де ћи у пи та ње члан 13а Кон вен ци је и у скла ду са чла
ном 116. зе мље по ма жу јед на дру гој у утвр ђи ва њу ор га на над ле
жних за на пла ту.

Ти ор га ни оба ве шта ва ју по ла зну ца ри нар ни цу и га рант ну 
ца ри нар ни цу о свим слу ча је ви ма на стан ка ду га у ве зи са тран зит
ним де кла ра ци ја ма ко је је при хва ти ла по ла зна ца ри нар ни ца и о 
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пред у зе тим рад ња ма за на пла ту од ду жни ка. Осим то га, они оба ве
шта ва ју по ла зну ца ри нар ни цу о на пла ти да жби на и оста лих на кна
да ка ко би ца ри нар ни ци омо гу ћи ли да окон ча тран зит ни по сту пак.

ПРИ ЛО ЗИ УЗ ДО ДА ТАК I

ПРИЛОГI34

СПИ САК РО БЕ КО ЈА УКЉУ ЧУ ЈЕ ВЕ ЋИ РИ ЗИК  
ОД ПРЕ ВА РЕ

(Као што је на по ме ну то у чла ну 1. став 3. До дат ка I)
1 2 3 4 5

ХС ши фра На и ме но ва ње Нај ма ње 
ко ли чи не

Ши фра 
осе тљи ве
робе(1)

Нај ни жа 
сто па за 

по је ди нач ну 
га ран ци ју

0207 12
0207 14

Ме со и је сти ви от па ци од жи
ви не из тар. 
бр. 0105, од кокошака врсте 
Gallus domesticus, смрзнути:

3 000 кг 


 1701 12
 1701 13
 1701 14
 1701 91
 1701 99

Ше ћер од ше ћер не тр ске или 
ше ћер не ре пе и хе миј ски чи ста 
са ха ро за, у чвр стом ста њу

7 000 кг 





 2208 20
 2208 30
 2208 40
 2208 50
 2208 60
 2208 70

еx 2208 90

Ал ко хол на пи ћа, ли ке ри и 
оста ла ал ко хол на пи ћа

5 хл

1

2.500 €/хл
чистог 

алкохола

 2402 20 Ци га ре те ко је са др же ду ван 35.000 
ко ма да

120 €/1000 
ко ма да

2403 11
2403 19

Ду ван за пу ше ње, са до дат ком 
или без до дат ка за ме не ду ва на 
у би ло ком од но су

35 кг 


(1) Ка да се по да ци о тран зи ту раз ме њу ју ко ри шће њем елек трон ске об ра де по да та ка 
и ка да ХС ши фра ни је до вољ на да би се не дво сми сле но утвр ди ла исто вет ност ро бе 
на ве де не у ко ло ни 2, мо ра ју се ко ри сти ти ши фре осе тљи ве ро бе из ко ло не 4 и ХС 
ши фра из ко ло не 1.

ПРИ ЛОГ II35

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПЛОМ БИ

Плом бе из чла на 31. овог до дат ка има ју ба рем сле де ће ка рак
те ри сти ке и ис пу ња ва ју сле де ће тех нич ке усло ве:

(а) Основ не ка рак те ри сти ке:
Плом бе мо ра ју:
1. да оста ну без бед не при ли ком ре дов не упо тре бе;
2. да бу ду та кве да се ла ко мо гу про ве ри ти и пре по зна ти;
3. да бу ду та ко из ра ђе не да сва ко ло мље ње или укла ња ње 

оста вља тра го ве ви дљи ве го лим оком; 
4. да бу ду на пра вље не за јед но крат ну упо тре бу или, ако су на

ме ње не за ви ше стру ку упо тре бу, да су на пра вље не на на чин ко ји 
ће до зво ли ти да им се код сва ког по нов ног ко ри шће ња мо же ста ви
ти и ја сна по је ди нач на иден ти фи ка ци о на озна ка;

5. да има ју иден ти фи ка ци о не озна ке.
(б) Тех нич ки усло ви:
1. Об лик и ди мен зи је плом би мо гу се раз ли ко ва ти у за ви сно

сти од на чи на на ко ји се по ста вља ју, али ди мен зи је мо ра ју да бу ду 
та кве да оси гу ра ју ла ко очи та ва ње иден ти фи ка ци о них озна ка.
––––––––
34 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 2/2013 од 7.11.2013. (Сл. лист Л 315, 

26.11.2013, стр. 106). 
35 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274, 

15.10.2008, стр. 1).

2. Да се иден ти фи ка ци о не озна ке на плом би не мо гу фал си
фи ко ва ти и да се те шко мо гу ре про ду ко ва ти.

3. Упо тре бље ни ма те ри јал мо ра да бу де от по ран на слу чај но 
ло мље ње и та кав да спре ча ва нео па же но фал си фи ко ва ње или по
нов ну упо тре бу.

ПРИ ЛОГ III36

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ НА ВЕ ДЕ НИ У ЧЛ. 53. И 54.

Кри те ри јум На по ме не
1) До вољ но ис ку ство До вољ но ис ку ство се до ка зу је пра вил ним ко ри шће њем 

за јед нич ког тран зит ног по ступ ка, у свој ству прин ци па ла, 
у то ку јед ног од на ве де них ро ко ва, пре под но ше ња зах те ва 
за ума ње ње:

 шест ме се ци, за при ме ну чла на 53. став 3. тач ка а) и чла на 
54. став 1;
 јед ну го ди ну за при ме ну чла на 53. став 3. тач ка б) и чла на 
54. став 2. тач ка а);
 две године за примену члана 53. став 4. и члана 54. став 
2. тачка б).

2) Ви сок ни во са
рад ње са над ле жним 
ор га ни ма

Прин ци пал оства ру је ви сок ни во са рад ње са над ле жним 
ор га ни ма, та ко што при ли ком оба вља ња сво јих рад њи при
ме њу је по себ не ме ре ко је олак ша ва ју тим ор га ни ма вр ше ње 
кон тро ле и за шти ту ин те ре са свих стра на.

Под усло вом да су при хва тљи ве за над ле жне ор га не, та кве 
ме ре се мо гу, из ме ђу оста лог, од но си ти на:

– по себ не на чи не по пу ња ва ња тран зит них де кла ра ци ја; 
или
– са др жи ну та квих де кла ра ци ја, ако прин ци пал пру жа до
дат не по дат ке, ка да то ни је оба ве зно; 
или
– начине обављања формалности за спровођење поступка 
за робу (нпр. принципал увек подноси своје декларације 
истој царинарници).

3) Упра вља ње пре
во зом

Прин ци пал до ка зу је да упра вља пре во зом ако, из ме ђу 
оста лог:
а) сам оба вља пре воз и при мје њу је ви со ке стан дар де без
бед но сти; 
или
б) ан га жу је пре во зни ка са ко јим има ду го го ди шње уго вор не 
од но се и ко ји пру жа услу гу ко ја за до во ља ва ви со ке стан
дар де без бед но сти; 
или
в) ан га жу је по сред ни ка ко ји је уго вор но ве зан са пре во зни
ком, ко ји пру жа услу гу ко ја за до во ља ва ви со ке стан дар де 
без бед но сти.

4) До вољ на фи нан
сиј ска сред ства за 
ис пу ња ва ње оба ве за

Прин ци пал до ка зу је да има фи нан сиј ска сред ства за ис пу
ња ва ње сво јих оба ве за, та ко што над ле жним ор га ни ма под
но си до каз да има сред ства за пла ћа ње ду га ко ји би мо гао 
да на ста не у ве зи са од ре ђе ном ро бом.

ПРИЛОГIV37

ПРИ МЕ НА ЧЛА НА 54. СТАВ 7.

При вре ме на за бра на ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је  
у ума ње ном из но су и ли за јед нич ке га ран ци је

1. Си ту а ци је ка да мо же при вре ме но да се за бра ни ко ри шће ње 
за јед нич ке га ран ци је у ума ње ном из но су или за јед нич ке га ран ци је

1.1. При вре ме на за бра на ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је у 
ума ње ном из но су

„По себ не окол но сти” ко је се на во де у чла ну 54. став 6. пред
ста вља ју си ту а ци ју у ко јој је утвр ђе но да, у ве ли ком бро ју слу ча
је ва ка да је укљу че но ви ше прин ци па ла и у ко ји ма је угро же но 
не сме та но од ви ја ње по ступ ка, чак и ка да би се при ме ни ли чл. 50. 
или 57, за јед нич ка га ран ци ја у ума ње ном из но су из чла на 54. став 
2. ни је ви ше до вољ на да се, у про пи са ном ро ку, обез бе ди пла ћа ње 
ду га ко ји на ста је ка да се би ло ко ја ро ба на ве де на у спи ску При ло га 
I из у зме из за јед нич ког тран зит ног по ступ ка.
––––––––
36 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274, 

15.10.2008, стр. 1).
37 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист бр. Л 274, 

15.10.2008, стр. 1). 
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1.2. При вре ме на за бра на ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је
„Пре ва ра ши ро ких раз ме ра” из чла на 54. став 7. пред ста вља 

си ту а ци ју ка да се утвр ди да, чак и ка да би се при ме ни ли чл. 50. 
или 57. и, по по тре би, члан 54. став 6, за јед нич ка га ран ци ја из чла
на 54. став 1, ни је ви ше до вољ на да се, у про пи са ном ро ку, обез
бе ди пла ћа ње ду га ко ји на ста је ка да се би ло ко ја ро ба на ве де на у 
спи ску При ло га I из у зме из за јед нич ког тран зит ног по ступ ка. Сто
га тре ба узе ти у об зир ко ли чи ну из у зе те ро бе и окол но сти под ко
ји ма је из у зе та, на ро чи то ако оне на ста ну као по сле ди ца ме ђу на
род но ор га ни зо ва них кри ми нал них ак тив но сти.

2. По сту пак за до но ше ње од лу ке о при вре ме ној за бра ни ко
ри шће ња за јед нич ке га ран ци је у ума ње ном из но су или за јед нич ке 
га ран ци је

2.1. По сту пак за усва ја ње од лу ка За јед нич ког од бо ра о при
вре ме ној за бра ни ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је у ума ње ном из
но су или за јед нич ке га ран ци је ка да се при ме њу је члан 54. ст. 6. 
или 7. (у да љем тек сту „од лу ка”) је сле де ћи: 

2.2. Од лу ка мо же да се усво ји на зах тев јед не или ви ше уго
вор них стра на.

2.3. Ка да се та кав зах тев под не се, уго вор не стра не оба ве шта
ва ју јед на дру гу о чи ње ни ца ма ко је су утвр ди ле и раз ма тра ју да ли 
су ис пу ње ни усло ви из тач. 1.1 или 1.2.

2.4. Ако уго вор не стра не сма тра ју да су усло ви ис пу ње ни, 
оне про сле ђу ју на црт од лу ке За јед нич ком од бо ру на усва ја ње пре
ма пи са ном по ступ ку опи са ном у тач ки 2.5.

2.5. Ге не рал ни се кре та ри јат Ко ми си је ша ље на црт од лу ке 
уго вор ним стра на ма ко је ни су чла ни це За јед ни це.

Ако Ге не рал ни се кре та ри јат, у ро ку од три де сет да на од да
ту ма ка да је по слат на црт, не до би је од уго вор них стра на ни ка кве 
при мед бе у пи са ном об ли ку, од лу ка се усва ја. Ге не рал ни се кре та
ри јат оба ве шта ва уго вор не стра не о усва ја њу од лу ке.

Ако Ге не рал ни се кре та ри јат у про пи са ном ро ку до би је би ло 
ка кве при мед бе од јед не или ви ше уго вор них стра на, о то ме оба ве
шта ва дру ге уго вор не стра не.

2.6 Сва ка стра на тре ба да обез бе ди об ја вљи ва ње од лу ке.
2.7. Од лу ка оста је на сна зи два на ест ме се ци. Ме ђу тим, За јед

нич ки од бор мо же да од лу чи да про ду жи рок ње не ва жно сти или 
да је по ни шти на кон пре и спи ти ва ња од стра не уго вор них стра на. 

3. Ме ре за убла жа ва ње фи нан сиј ских по сле ди ца за бра не ко
ри шће ња за јед нич ке га ран ци је

Ка да је ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је при вре ме но за бра
ње но за ро бу са спи ска из При ло га I, но си о ци за јед нич ке га ран ци је 
мо гу да, на зах тев, ко ри сте по је ди нач ну га ран ци ју. Ме ђу тим, та да 
се при ме њу ју сле де ћи по себ ни усло ви:

по је ди нач на га ран ци ја се са чи ња ва као по себ на га рант на ис
пра ва ко ја са др жи по зив на овај при лог и об у хва та са мо ро бу на ве
де ну у од лу ци;

– та ква по је ди нач на га ран ци ја мо же да се ко ри сти са мо у по
ла зној ца ри нар ни ци ко ја је на ве де на у га рант ној ис пра ви;

– мо же да се ко ри сти за не ко ли ко исто вре ме них или уза стоп
них опе ра ци ја, под усло вом да уку пан из нос укљу чен у те ку ће опе
ра ци је за ко је по сту пак још ни је раз ду жен не пре ла зи из нос по је
ди нач не га ран ци је. У том слу ча ју, га рант на ца ри нар ни ца до де љу је 
прин ци па лу јед ну по чет ну при ступ ну ши фру за га ран ци ју. Прин
ци пал мо же да за ту га ран ци ју до де ли јед ну или ви ше при ступ них 
ши фа ра ко је ће ко ри сти ти он сам или ње го ви за ступ ни ци;

– сва ки пут ка да се раз ду жи за јед нич ки тран зит ни по сту пак 
за ко ји је ко ри шће на по је ди нач на га ран ци ја, из нос ко ји је био на
ме њен за ту опе ра ци ју осло ба ђа се и мо же по нов но да се упо тре би 
за дру гу опе ра ци ју до нај ви шег из но са га ран ци је.

4. Од сту па ње од од лу ке о при вре ме ној за бра ни ко ри шће ња 
за јед нич ке га ран ци је у ума ње ном из но су или за јед нич ке га ран ци је

4.1. Прин ци па ли ма мо же да се одо бри да ко ри сте за јед нич
ку га ран ци ју у ума ње ном из но су или за јед нич ку га ран ци ју за ста
вља ње у за јед нич ки тран зит ни по сту пак ро бе на ко ју се при ме њу
је од лу ка о при вре ме ној за бра ни та квог ко ри шће ња, ако мо гу да 
до ка жу да ни ка кав дуг ни је на стао у ве зи са пред мет ном ро бом у 
то ку опе ра ци ја за јед нич ког тран зи та ко је су они пред у зе ли у пе ри
о ду од две го ди не пре до но ше ња од лу ке или, ако су у том пе ри о ду 

на ста ли ду го ви, ако мо гу до ка за ти да их је ду жник или га рант у 
це ло сти пла тио у про пи са ном ро ку. 

Да би до био одо бре ње за ко ри шће ње при вре ме но за бра ње не 
за јед нич ке га ран ци је, прин ци пал мо ра да ис пу ни и усло ве утвр ђе
не у чла ну 54. став 2. тач ка (б).

4.2. Чла но ви 46. до 51. се при ме њу ју mutatismutandisна зах
те ве и на одо бре ња за од сту па ња на ве де на у тач ки 4.1.

4.3. Ка да над ле жни ор га ни одо бре од сту па ње, ове ра ва ју ру
бри ку 8 уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји и ста вља ју сле де ћу на
по ме ну:

– НЕО ГРА НИ ЧЕ НА УПО ТРЕ БА  99209

ПРИЛОГV38

РЕ ЗЕР ВНИ ПО СТУ ПАК

ПОГЛАВЉЕI

Општеодредбе

1. У овом при ло гу утвр ђу ју се од ред бе о ко ри шће њу ре зер
вног по ступ ка из чла на 22. став 1. у сле де ћим слу ча је ви ма:

(а) за пут ни ке:
– ка да ком пју тер ски си стем над ле жних ор га на ни је у функ

ци ји,
(б) за прин ци па ле, укљу чу ју ћи и овла шће не по ши ља о це:
– ка да ком пју тер ски си стем над ле жних ор га на ни је у функ

ци ји,
– ка да ком пју тер ски си стем прин ци па ла ни је у функ ци ји,
– ка да мре жа из ме ђу прин ци па ла и над ле жних ор га на ни је у 

функ ци ји.
2. Од ред бе овог до дат ка при ме њу ју се на ре зер вни по сту пак, 

осим ако у да љем тек сту ни је дру га чи је на ве де но.
3. Тран зит не де кла ра ци је 
3.1 Све стра не укљу че не у тран зит ни по сту пак тре ба да при

зна ју тран зит ну де кла ра ци ју ко ја се ко ри сти у ре зер вном по ступ ку 
ка ко би се из бе гли про бле ми у тран зит ној ца ри нар ни ци и од ре ди
шној ца ри нар ни ци. Због то га се ис пра ве ко је се ко ри сте огра ни ча
ва ју на:

– је дин стве ни до ку мент,
– је дин стве ни до ку мент од штам пан на обич ном па пи ру из 

ком пју тер ског си сте ма при вред ног су бјек та као што је на ве де но у 
При ло гу Б6 уз До да так III, или 

– је дин стве ни до ку мент мо же да се за ме ни обра сцем тран зит
ног пра те ћег до ку мен та (ТПД) уз са гла сност над ле жних ор га на, 
ка да над ле жни ор га ни сма тра ју да су по тре бе при вред ног су бјек та 
оправ да не.

3.2 За при ме ну од ре да ба из тач ке 3.1 (тре ћа али не ја), ТПД се 
по пу ња ва у скла ду са При ло зи ма А1 до А3 уз До да так III.

3.3 Ка да се од ред бе ове кон вен ци је од но се на при мер ке тран
зит не де кла ра ци је ко ја пра ти по шиљ ку, те од ред бе се при ме њу ју 
на ТПД mutatismutandis.

ПОГЛАВЉЕII

Правилазаспровођење

4. Не рас по ло жи вост ком пју тер ских си сте ма над ле жних ор га на
4.1 Пра ви ла се спро во де на сле де ћи на чин, без об зи ра на то 

ко ја ис пра ва се ко ри сти:
– Тран зит на де кла ра ци ја се по пу ња ва и под но си по ла зној ца

ри нар ни ци у три при мер ка је дин стве ног до ку мен та у скла ду са 
При ло гом Б6 уз До да так III, а ТПД у скла ду са При ло зи ма А1А3;

– Тран зит на де кла ра ци ја се еви ден ти ра у ру бри ци Ц, та ко 
што се уно си број ко ји се раз ли ку је од ну ме ра ци је ко ји се ко ри сти 
у ком пју тер ском си сте му;
––––––––
38 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274, 

15.10.2008, стр.1).
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– Ре зер вни по сту пак се на при мер ци ма тран зит не де кла ра ци
је обе ле жа ва пе ча том, у скла ду са узор ком из При ло га Б7 уз До да
так II, у ру бри ци А или на ме сту MRN и бар ко да ТПД;

– Ка да се ко ри сти по јед но ста вље ни по сту пак, овла шће ни по
ши ља лац ко ри сти ра ни је ове ре не обра сце и ис пу ња ва све оба ве зе 
и усло ве у ве зи са по да ци ма ко је тре ба да уне се у де кла ра ци ју и 
при ме ном по себ ног пе ча та (По гла вље III, тач. 27. до 30.), ко ри сте
ћи ру бри ке Д и Ц;

– У ре дов ном по ступ ку, по ла зна ца ри нар ни ца ове ра ва ис пра ву 
пе ча том, а у по јед но ста вље ном по ступ ку овла шће ни по ши ља лац;

– Ка да се ко ри сти обра зац ТПД, не на во ди се ни бар код ни 
ре фе рент ни број кре та ња (MRN) у де кла ра ци ји.

4.2 Ка да се до не се од лу ка о спро во ђе њу ре зер вног по ступ ка, 
сва ка де кла ра ци ја ко ја је уне та у ком пју тер ски си стем, али ни је да
ље об ра ђе на услед от ка зи ва ња си сте ма, по ни шта ва се. При вред ни 
су бјект оба ве шта ва над ле жне ор га не сва ки пут ка да под не се де
кла ра ци ју у си стем, али се по том за њу ко ри сти ре зер вни по сту пак.

4.3 Над ле жни ор ган над зи ре при ме ну ре зер вног по ступ ка ка
ко би се спре чи ла ње го ва зло у по тре ба. 

5. Не рас по ло жи вост ком пју тер ског си сте ма од но сно мре же 
прин ци па ла.

Ка да мре жа из ме ђу прин ци па ла и над ле жних ор га на ни је у 
функ ци ји, при ме њу је се сле де ћи по сту пак:

– При ме њу ју се од ред бе тач ке 4, осим од ре да ба о по јед но ста
вље ном по ступ ку.

– Прин ци пал оба ве шта ва над ле жне ор га не ка да ње гов ком
пју тер ски си стем од но сно мре жа бу ду по но во у функ ци ји. 

6. Не рас по ло жи вост ком пју тер ског си сте ма од но сно мре же 
овла шће ног по ши ља о ца

Ка да ком пју тер ски си стем од но сно мре же овла шће ног по ши
ља о ца ни су у функ ци ји, при ме њу је се сле де ћи по сту пак: 

– При ме њу ју се од ред бе тач ке 4.
– Овла шће ни по ши ља лац оба ве шта ва над ле жне ор га не ка да 

ње гов ком пју тер ски си стем од но сно мре жа бу ду по но во у функ
ци ји. 

– У овим окол но сти ма или у слу ча ју ква ра мре же, уко ли ко 
овла шће ни по ши ља лац под не се ви ше од 2% сво јих де кла ра ци ја го
ди шње кроз ре зер вни по сту пак, пре и спи ту је се овла шће ње ка ко би 
се про це ни ло да ли се усло ви још увек ис пу ња ва ју. 

7. Унос по да та ка од стра не на ци о нал них ор га на
У слу ча је ви ма на ве де ним у тач. 5. и 6, на ци о нал ни ца рин ски 

ор га ни мо гу да до зво ле при вред ним су бјек ти ма да под не су тран
зит ну де кла ра ци ју у јед ном при мер ку (ка да се ко ри сти је дин стве ни 
до ку мент или, где је то мо гу ће, обра зац ТПД) по ла зној ца ри нар ни
ци ка ко би она би ла об ра ђе на кроз ца рин ски ком пју тер ски си стем.

8. Ста ти стич ки по да ци
Члан 12. Кон вен ци је при ме њу је се у окви ру ре зер вног по

ступ ка под но ше њем до дат не ко пи је при мер ка бр. 4 је дин стве ног 
до ку мен та, уме сто при мер ка ТПД.

ПОГЛАВЉЕIII

Спро во ђе ње по ступ ка

9. Ро ба ста вље на у за јед нич ки тран зит ни по сту пак пре во зи 
се уз ко ри шће ње при ме ра ка бр. 4 и 5 је дин стве ног до ку мен та или 
ТПД ко је по ла зна ца ри нар ни ца вра ћа прин ци па лу. 

10. По ла га ње по је ди нач не га ран ци је од стра не га ран та
Ка да га рант на ца ри нар ни ца ни је по ла зна ца ри нар ни ца за 

тран зит ни по сту пак, она за др жа ва при ме рак ин стру мен та ко јим се 
до ка зу је да је при хва ти ла га рант ну из ја ву. Прин ци пал под но си по
ла зној ца ри нар ни ци ори ги нал, а она га за др жа ва. По по тре би, та 
ца ри нар ни ца мо же да за тра жи пре вод на слу жбе ни је зик, или на 
је дан од слу жбе них је зи ка те зе мље.

11. Ме шо ви те по шиљ ке 
Код по шиљ ки ко је са др же ро бу ко ја мо ра да се пре во зи у окви

ру по ступ ка Т1 и ро бу ко ја мо ра да се пре во зи у окви ру по ступ ка 
Т2, тран зит на де кла ра ци ја ко ја но си озна ку „Т” до пу ња ва се: 

– до пун ским обра сци ма са озна ком „Т1бис”, „Т2бис” или 
„Т2Fбис”, по по тре би; или

– спи ско ви по шиљ ки са озна ком „Т1”, „Т2” или „Т2F”, по по
тре би. 

12. Прет по став ка по ступ ка Т1
Уко ли ко се из о ста ве озна ке Т1, Т2 или Т2F из де сног под о

дељ ка ру бри ке 1 тран зит не де кла ра ци је, или уко ли ко код по шиљ ки 
ко је са др же ро бу ко ја се пре во зи у окви ру по ступ ка Т1 и ро бу ко ја 
се пре во зи у окви ру по ступ ка Т2, ни су ис пу ње ни усло ви из тач ке 
11, сма тра се да се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1. 

13. Пот пи си ва ње тран зит не де кла ра ци је и из ја ве прин ци па ла 
о пре у зи ма њу од го вор но сти

Пот пи си ва њем тран зит не де кла ра ци је прин ци пал по ста је од
го во ран за од ред бе чла на 24.

14. Ме ре за очу ва ње исто вет но сти
Ка да се при ме њу је члан 11. став 4. Кон вен ци је, по ла зна ца ри

нар ни ца у ру бри ку „Д. Кон тро ла од стра не по ла зне ца ри нар ни це” 
тран зит не де кла ра ци је, на су прот на сло ва „Ста вље не плом бе”, уно
си сле де ћу на по ме ну: 

– Осло бо ђе но – 92110. 
15. Унос по да та ка у тран зит ну де кла ра ци ју и пу шта ње ро бе
– По ла зна ца ри нар ни ца еви ден ти ра ре зул та те кон тро ле на 

сва ком при мер ку тран зит не де кла ра ци је.
– Ако су на ла зи кон тро ле у скла ду са оним на ве де ним у де

кла ра ци ји, по ла зна ца ри нар ни ца пу шта ро бу и еви ден ти ра тај да
тум на при мер ци ма тран зит не де кла ра ци је.

16. Тран зит на ца ри нар ни ца 
16.1 Пре во зник под но си оба ве ште ње о тран зи ту на обра сцу 

ко ји од го ва ра узор ку да том у При ло гу Б8 уз До да так III сва кој 
тран зит ној ца ри нар ни ци, ко ја га за др жа ва. 

16.2 Ка да се ро ба пре во зи пре ко тран зит не ца ри нар ни це ко ја 
ни је на ве де на у при мер ци ма бр. 4 и 5 тран зит не де кла ра ци је, та 
ца ри нар ни ца: 

– без од ла га ња до ста вља оба ве ште ње о тран зи ту пр во бит но 
од ре ђе ној тран зит ној ца ри нар ни ци, или

– оба ве шта ва по ла зну ца ри нар ни цу у слу ча је ви ма и у скла
ду са по ступ ком ко ји од ре де над ле жни ор га ни уз ме ђу соб ну са гла
сност.

17. Под но ше ње од ре ди шној ца ри нар ни ци
17.1 Од ре ди шна ца ри нар ни ца еви ден ти ра при мер ке бр. 4 и 5 

тран зит не де кла ра ци је, на њи ма бе ле жи да тум до ла ска и уно си по
дат ке о из вр ше ним кон тро ла ма.

17.2 Тран зит мо же да се окон ча и у не кој дру гој ца ри нар ни ци 
ко ја ни је на ве де на у тран зит ној де кла ра ци ји. У том слу ча ју та дру
га ца ри нар ни ца по ста је од ре ди шна ца ри нар ни ца. 

Ако је но ва од ре ди шна ца ри нар ни ца под над ле жно шћу уго
вор не стра не ко ја не ма над ле жност над пр во бит но на зна че ном ца
ри нар ни цом, но ва ца ри нар ни ца у ру бри ку „I. Кон тро ла од стра не 
од ре ди шне ца ри нар ни це” на при мер ку бр. 5 тран зит не де кла ра ци
је, по ред уоби ча је них на по ме на ко је је у оба ве зи да уне се, упи су је 
и сле де ће: 

– Раз ли ке: ца ри нар ни ца у ко јој је ро ба би ла пре да та … (на зив 
и зе мља) – 99203.

17.3 Ка да се при ме њу је тач ка 17.2 и ако тран зит на де кла ра
ци ја са др жи сле де ћу на по ме ну, но ва од ре ди шна ца ри нар ни ца чу ва 
ро бу под сво јим над зо ром и не до зво ља ва да се она из у зме, из у зев 
у уго вор ну стра ну ко ја је над ле жна за по ла зну ца ри нар ни цу, осим 
ако не до би је по себ но одо бре ње од по то ње:

– Из воз из ………..... под ле же огра ни че њи ма или на кна да ма 
на осно ву Уред бе/Ди рек ти ве/Од лу ке бр. .. – 99204. 

17.4 На зив уго вор не стра не ове кон вен ци је и број пред мет ног 
прав ног ак та мо ра да се уне се, на је зи ку де кла ра ци је, у на по ме ну 
на ве де ну у прет ход ном ста ву.

18. По твр да при је ма
По твр да мо же да се са чи ни на по ле ђи ни при мер ка бр. 5 тран

зит не де кла ра ци је на је дин стве ном до ку мен ту, на за то пред ви ђе
ном ме сту.

19. Вра ћа ње при мер ка бр. 5
Над ле жни ор га ни зе мље од ре ди шта од мах вра ћа ју при ме рак 

бр. 5 тран зит не де кла ра ци је над ле жним ор га ни ма у по ла зној зе
мљи, а нај ка сни је у ро ку од осам да на од да ту ма ка да је по сту пак 
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окон чан. Ка да се ко ри сти ТПД, при ме рак под не те ис пра ве вра ћа се 
под истим усло ви ма као и при ме рак бр. 5.

20. Оба ве шта ва ње прин ци па ла и ал тер на тив ни до ка зи о за вр
шет ку по ступ ка

Уко ли ко се при ме рак бр. 5 тран зит не де кла ра ци је не вра ти 
над ле жним ор га ни ма у по ла зној зе мљи у ро ку од ме сец да на од ро
ка у ком ро ба мо ра да се пре да од ре ди шној ца ри нар ни ци, ти ор га
ни оба ве шта ва ју прин ци па ла и зах те ва ју од ње га да под не се до каз 
о за вр шет ку по ступ ка.

21. По сту пак про ве ре
21.1 Ако над ле жни ор га ни у по ла зној зе мљи не при ме до каз 

о за вр шет ку по ступ ка у ро ку од два ме се ца од ро ка у ком ро ба мо
ра да се пре да од ре ди шној ца ри нар ни ци, ти ор га ни од мах по кре ћу 
по сту пак про ве ре у ци љу до би ја ња по да та ка по треб них за окон ча
ње по ступ ка или, ако то ни је мо гу ће, да би: 

– уста но ви ли да ли је на стао ца рин ски дуг;
– иден ти фи ко ва ли ду жни ка;
– од ре ди ли над ле жне ор га не од го вор не за на пла ту.
21.2 Уко ли ко над ле жни ор га ни ра ни је до би ју ин фор ма ци је да 

тран зит ни по сту пак ни је за вр шен, или ако сум ња ју да је то слу чај, 
они од мах по кре ћу по сту пак про ве ре.

21.3 По сту пак про ве ре се та ко ђе по кре ће уко ли ко се на кнад
но утвр ди да је до каз о за вр шет ку по ступ ка био кри во тво рен, па је 
нео п ход но да се по ступ ком про ве ре оства ре ци ље ви из тач ке 21.1.

22. Га ран ци ја – ре фе рент ни из нос
22.1 За при ме ну пр вог под ста ва чла на 52. овог до дат ка об ра

чу на ва се из нос ду га ко ји мо же на ста ти за сва ку тран зит ну опе
ра ци ју прин ци па ла, а он обез бе ђу је да тај из нос не пре ла зи ре фе
рент ни из нос, има ју ћи у ви ду и све опе ра ци је за ко је по сту пак још 
увек ни је за вр шен. 

22.2 Прин ци пал оба ве шта ва га рант ну ца ри нар ни цу ка да ре
фе рент ни из нос пад не ис под ни воа ко ји је до во љан да се по кри ју 
ње го ве за јед нич ке тран зит не опе ра ци је.

23. Уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји и уве ре ња о осло бо ђе њу 
од по ла га ња га ран ци је

Ка да се одо бре ње да је на осно ву чла на 44. став 1. тач ка (а), 
уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји и уве ре ња о осло бо ђе њу од по ла
га ња га ран ци је ко ја из да ју над ле жни ор га ни под но се се по ла зној ца
ри нар ни ци. По да ци о уве ре њи ма уно се се у тран зит не де кла ра ци је.

24. По себ ни спи ско ви по шиљ ки
24.1 Над ле жни ор га ни мо гу да одо бре прин ци па ли ма ко ји ис

пу ња ва ју оп ште усло ве из чла на 45. да као спи ско ве по шиљ ки ко
ри сте спи ско ве ко ји не ис пу ња ва ју све усло ве из До дат ка III.

Ко ри шће ње та квих спи ско ва се одо бра ва са мо ако:
– их са чи ња ва ју пред у зе ћа ко ја за во ђе ње еви ден ци је ко ри сте 

ин те гри са ни елек трон ски или ауто мат ски си стем об ра де по да та ка; 
– су из ра ђе ни и по пу ње ни та ко да их над ле жни ор га ни мо гу 

без те шко ћа ко ри сти ти;
– укљу чу ју, за сва ку став ку, по дат ке ко ји се зах те ва ју у скла ду 

са При ло гом Б5 уз До да так III. 
24.2 Мо же, та ко ђе, да се одо бри да се опи сни ли сто ви, са чи

ње ни ра ди оба вља ња фор мал но сти у ве зи с от пре ма њем/из во зом, 
ко ри сте као спи ско ви по шиљ ки из тач ке 24.1, чак и ка да та кве ли
сто ве са чи ња ва ју пред у зе ћа ко ја не ко ри сте ин те гри са ни елек трон
ски или ауто мат ски си стем об ра де по да та ка за во ђе ње еви ден ци је.

24.3 Пред у зе ћи ма ко ја ко ри сте ин те гри са ни елек трон ски или 
ауто мат ски си стем об ра де по да та ка за во ђе ње еви ден ци је или ко
ји ма је већ одо бре но да у скла ду са тач. 24.1 и 2. ко ри сте по себ не 
спи ско ве по шиљ ки, мо же, та ко ђе, да се одо бри да ко ри сте те спи
ско ве и за за јед нич ке тран зит не опе ра ци је ко је под ра зу ме ва ју са мо 
јед ну вр сту ро бе, уко ли ко је ова олак ши ца нео п ход на због ком пју
тер ских про гра ма тих пред у зе ћа.

25. Упо тре ба по себ не вр сте плом би
Прин ци па ли, у ру бри ку „Д. Кон тро ла од стра не по ла зне ца

ри нар ни це” тран зит не де кла ра ци је, на су прот на сло ва „Ста вље не 
плом бе”, уно си вр сту, број и озна ку ста вље них плом би.

26. Из у зе ће од оба ве зног пла на пу та 
Ко ри сни ци та квих из у зе ћа упи су ју сле де ћу на по ме ну у од го

ва ра ју ћу ру бри ку 44. тран зит не де кла ра ци је:
– Из у зе то од оба ве зног пла на пу та  99205.

27. Овла шће ни по ши ља лац – прет ход на ове ра и фор мал но сти 
при ли ком от пре ме

27.1 За по тре бе при ме не тач. 4. и 6, одо бре њем се про пи су је 
да ру бри ка „Ц. По ла зна ца ри нар ни ца” обра за ца тран зит не де кла
ра ци је мо ра:

– да бу де уна пред ове ре на пе ча том по ла зне ца ри нар ни це и 
пот пи сом слу жбе ни ка те ца ри нар ни це; или

– да бу де ове ре на по себ ним ме тал ним пе ча том овла шће ног 
по ши ља о ца ко ји су одо бри ли над ле жни ор га ни и ко ји од го ва ра 
узор ку из При ло га Б9 уз До да так III. Пе чат мо же да се и уна пред 
од штам па на обра сци ма, ка да се штам па ње по ве ри за то овла шће
ној штам па ри ји. 

Овла шће ни по ши ља лац у ту ру бри ку уно си да тум ка да се ро
ба ша ље и до де љу је број тран зит ној де кла ра ци ји у скла ду са пра
ви ли ма утвр ђе ним у одо бре њу.

27.2 Над ле жни ор га ни мо гу да про пи шу упо тре бу обра за ца са 
пре по зна тљи вом озна ком, као сред ством иден ти фи ка ци је. 

28. Овла шће ни по ши ља лац – ме ре без бед но сти ко је се од но се 
на пе чат

28.1 Овла шће ни по ши ља лац пред у зи ма све нео п ход не ме ре 
ка ко би обез бе дио чу ва ње по себ них пе ча та од но сно обра за ца са 
ути сну тим пе ча том по ла зне ца ри нар ни це или по себ ним пе ча том. 

Он оба ве шта ва над ле жне ор га не о ме ра ма без бед но сти ко је је 
пред у зео у скла ду са прет ход ним под ста вом. 

28.2 У слу ча ју да не ко ли це зло у по тре би обра сце са уна пред 
од штам па ним пе ча том по ла зне ца ри нар ни це или по себ ним пе ча
том, овла шће ни по ши ља лац се сма тра од го вор ним, без об зи ра на 
мо гу ће кри вич не по ступ ке, за пла ћа ње да жби на и дру гих на кна да 
ко је се пла ћа ју у тој зе мљи за ро бу ко ја се пре во зи на осно ву тих 
обра за ца, осим уко ли ко мо же да до ка же над ле жним ор га ни ма ко
ји су га овла сти ли да је пред у зео ме ре ко је се од ње га зах те ва ју у 
скла ду са тач ком 28.1.

29. Овла шће ни по ши ља лац  по да ци ко ји се уно се у де кла ра ци је
29.1 Нај ка сни је до тре нут ка сла ња ро бе, овла шће ни по ши ља

лац, где је по треб но, упи су је у ру бри ку 44 тран зит не де кла ра ци је 
план пу та про пи сан у скла ду са чла ном 26. став 2, а у ру бри ку „Д. 
Кон тро ла од стра не по ла зне ца ри нар ни це” рок про пи сан у скла ду 
са чла ном 29. у ком ро ба мо ра да се пре да од ре ди шној ца ри нар ни
ци, ко је ме ре за иден ти фи ка ци ју су пред у зе те, као и јед ну од сле
де ћих на по ме на:

– Овла шће ни по ши ља лац – 99206.
29.2 Ка да над ле жни ор га ни у зе мљи от пре ме из вр ше кон тро

лу по шиљ ке пре ње не от пре ме, то еви ден ти ра ју на де кла ра ци ји, у 
ру бри ци „Д. Кон тро ла од стра не по ла зне ца ри нар ни це”.

29.3 На кон сла ња по шиљ ке, при ме рак бр. 1 тран зит не де кла
ра ци је се од мах ша ље по ла зној ца ри нар ни ци. Над ле жни ор га ни 
мо гу да у одо бре њу пред ви де да се при ме рак бр. 1 по ша ље над
ле жним ор га ни ма по ла зних зе ма ља, чим се по пу ни тран зит на де
кла ра ци ја. Оста ли при мер ци пра те ро бу у скла ду са тач ком 9. овог 
при ло га.

30. Овла шће ни по ши ља лац – из у зе ће од оба ве зе пот пи си ва ња
30.1 Овла шће ном по ши ља о цу мо же би ти одо бре но да не пот

пи су је тран зит не де кла ра ци је са по себ ним пе ча том на ве де ним у 
При ло гу Б9 уз До да так III, ка да су са чи ње не у ин те гри са ном елек
трон ском или ауто мат ском си сте му об ра де по да та ка. Услов за та
кво из у зе ће је пи са на из ја ва, ко ју је овла шће ни по ши ља лац прет
ход но дао тим ор га ни ма и ко јом по твр ђу је да је он прин ци пал за 
све тран зит не опе ра ци је ко је се спро во де на осно ву тран зит не де
кла ра ци је са по себ ним пе ча том.

30.2 Тран зит не де кла ра ци је са чи ње не у скла ду са тач ком 30.1 
са др же, у ру бри ци пред ви ђе ној за пот пис прин ци па ла, сле де ћу на
по ме ну:

– Осло бо ђе но пот пи са – 99207.
31. Овла шће ни при ма лац – оба ве зе
31.1 Ка да ро ба стиг не у ње го ве про сто ри је или на ме ста ко ја 

су на ве де на у одо бре њу, овла шће ни при ма лац без од ла га ња ша ље 
од ре ди шној ца ри нар ни ци ТПД или при мер ке бр. 4 и бр. 5 тран зит
не де кла ра ци је ко ји су пра ти ли ро бу, на во де ћи да тум при спе ћа ро бе 
и ста ње ста вље них плом би, као и све евен ту ал не не пра вил но сти.
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31.2 Од ре ди шна ца ри нар ни ца уно си на по ме не из тач ке 17. у 
на ве де при мер ке тран зит не де кла ра ци је.

32. При вре ме на за бра на ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је у 
ума ње ном из но су или за јед нич ке га ран ци је 

32.1 По ред од ред би о при ме ни чла на 54. став 7. на ве де них у 
При ло гу IV уз овај до да так, сле де ће ме ре се при ме њу ју на тран
зит не опе ра ци је ко је об у хва та ју ро бу ко ја је пред мет од лу ка о за
бра ни ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је:

– на све при мер ке тран зит не де кла ра ци је ди ја го нал но се ста
вља јед на од сле де ћих на по ме на, ве ли чи не нај ма ње 100 x 10 mm и 
штам па на ве ли ким сло ви ма у цр ве ној бо ји:

– ЗА БРА ЊЕ НА ЗА ЈЕД НИЧ КА ГА РАН ЦИ ЈА – 99208.
– од сту па ју ћи од тач ке 19. од ре ди шна ца ри нар ни ца вра ћа при

ме рак бр. 5 сва ке тран зит не де кла ра ци је са овом на по ме ном нај ка
сни је на ред ног рад ног да на од да на ка да су по шиљ ка и по треб ни 
при мер ци де кла ра ци је под не ти тој ца ри нар ни ци. Ка да се та ква по
шиљ ка ис по ру чу је овла шће ном при ма о цу у сми слу чла на 64, он 
при ме рак бр. 5 про сле ђу је сво јој ло кал ној од ре ди шној ца ри нар ни
ци нај ка сни је сле де ћег рад ног да на од да на при је ма по шиљ ке.

32.2 Ме ре за убла жа ва ње фи нан сиј ских по сле ди ца за бра не 
ко ри шће ња за јед нич ке га ран ци је

Ка да је ко ри шће ње за јед нич ке га ран ци је при вре ме но за бра
ње но за ро бу из При ло га I, но си о ци за јед нич ких га ран ци ја мо гу, на 
зах тев, да ко ри сте по је ди нач ну га ран ци ју. Ме ђу тим, при ме њу ју се 
сле де ћи по себ ни усло ви:

– по је ди нач на га ран ци ја мо же да се ко ри сти, у окви ру ре зер
вног по ступ ка, са мо уко ли ко се по ла зна ца ри нар ни ца на ве де у га
рант ној ис пра ви. 

33. Обра сци је дин стве ног до ку мен та – Фор мал но сти ко је се 
оба вља ју ко ри шће њем јав них или при ват них ком пју тер ских си сте ма

33.1 Ка да се фор мал но сти оба вља ју уз упо тре бу јав них или 
при ват них ком пју тер ских си сте ма, над ле жни ор га ни овла шћу ју 
ли ца, ко ја то зах те ва ју, да сво је руч ни пот пис за ме не не ким од го ва
ра ју ћим тех нич ким сред ством ко је мо же, где је то мо гу ће, да се за
сни ва на упо тре би ши фа ра и има исту прав ну сна гу као сво је руч ни 
пот пис. Ова мо гућ ност се одо бра ва са мо ако су ис пу ње ни тех нич
ки и ад ми ни стра тив ни усло ви ко је су про пи са ли над ле жни ор га ни.

33.2 Ка да се фор мал но сти оба вља ју уз упо тре бу јав них или 
при ват них ком пју тер ских си сте ма по мо ћу ко јих се штам па ју де
кла ра ци је, над ле жни ор га ни мо гу да обез бе де не по сред ну ове ру 
та ко са чи ње них де кла ра ци ја кроз те си сте ме, уме сто руч ног или 
ме ха нич ког ста вља ња оти ска пе ча та ца ри нар ни це и пот пи са над
ле жног слу жбе ни ка. 

ДОДАТАКII39

СТА ТУС РО БЕ ИЗ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ И ОД РЕД БЕ О ЕВРУ

Члан1.
Овим до дат ком утвр ђу ју се пра ви ла за при ме ну од ре да ба о 

ста ту су ро бе из За јед ни це и за упо тре бу евра у Кон вен ци ји и До
дат ку I.

НА СЛОВ I

СТА ТУС РО БЕ ИЗ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

ПОГЛАВЉЕI

Подручјепримене

Члан2.
1. У скла ду са овим на сло вом, до каз о ста ту су ро бе из За јед

ни це мо же да се пру жи са мо ако се ро ба на ко ју се до каз од но си 
не по сред но пре во зи од јед не уго вор не стра не до дру ге.
––––––––
39 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274, 

15.10.2008, стр. 1).

Не по сред ним пре во зом од јед не уго вор не стра не до дру ге 
сма тра се:

(а) пре воз ро бе без пре ла ска пре ко те ри то ри је не ке тре ће зе
мље;

(б) пре воз ро бе пре ко те ри то ри је јед не или ви ше тре ћих зе ма
ља, под усло вом да је он об у хва ћен са мо јед ном пре во зном ис пра
вом са чи ње ном у уго вор ној стра ни.

2. Овај на слов се не при ме њу је на ро бу:
(а) ко ја је на ме ње на за из воз из уго вор них стра на;
или
(б) ко ја се пре во зи у скла ду са по ступ ком за ме ђу на род ни 

пре воз ро бе под кар не ти ма ТИР, осим уко ли ко се:
– ро ба, ко ја тре ба да се ис то ва ри у уго вор ни ци стра ни, пре во

зи за јед но са ро бом ко ја тре ба да се ис то ва ри у тре ћој зе мљи; или
– ро ба пре во зи од јед не до дру ге уго вор не стра не, пре ко не ке 

тре ће зе мље.
3. Овај на слов се при ме њу је на ро бу ко ја се пре во зи у по

штан ском са о бра ћа ју (укљу чу ју ћи и по штан ске па ке те) од по штан
ске слу жбе у јед ној уго вор ној стра ни до по штан ске слу жбе у дру
гој уго вор ној стра ни. 

ПОГЛАВЉЕII

УтврђивањестатусаробеизЗаједнице

Члан3.

Над ле жна ца ри нар ни ца

У сми слу овог по гла вља „над ле жна ца ри нар ни ца” је ор ган 
над ле жан за по твр ђи ва ње ста ту са ро бе из За јед ни це.

Члан4.

Оп ште од ред бе

1. Ста тус ро бе из За јед ни це за ро бу ко ја се не пре во зи у окви
ру по ступ ка Т2 мо же да се до ка же под но ше њем јед ног од до ку ме
на та ко ји су пред ви ђе ни у овом по гла вљу.

2. До ку мент ко ји се ко ри сти за до ка зи ва ње ста ту са ро бе из 
За јед ни це мо же да се из да на кнад но, под усло вом да су ис пу ње ни 
усло ви за ње го во из да ва ње. У том слу ча ју на до ку мент се уно си 
јед на од сле де ћих на по ме на, у цр ве ној бо ји:

– Из дат на кнад но – 99210.

Оде љак 1

До ку мент Т2L 

Члан5.

Де фи ни ци ја

1. Ста тус ро бе по ре клом из За јед ни це до ка зу је се под но ше
њем до ку мен та Т2L, у скла ду са до ле на ве де ним усло ви ма. 

2. До ку мент Т2L је до ку мент са озна ком „Т2L” или „Т2LF”.

Члан6.

Обра зац

1. До ку мент Т2L се са чи ња ва на обра сцу ко ји од го ва ра јед ном 
од узо ра ка из Кон вен ци је о је дин стве ном до ку мен ту.

2. По по тре би, на ве де ни обра зац се до пу ња ва јед ним или ви
ше до дат них ли сто ва ко ји од го ва ра ју узор ци ма из Кон вен ци је о је
дин стве ном до ку мен ту, и ко ји су са став ни део до ку мен та Т2L.

3. Уме сто до дат них ли сто ва, мо гу да се ко ри сте спи ско ви по
шиљ ки са чи ње ни у скла ду са узор ком из До дат ка III, као опи сни 
део до ку мен та Т2L, чи ји су са став ни део. 

4. Обра сци на ко је се од но се ст. 1. до 3. по пу ња ва ју се у скла
ду са До дат ком III. Штам па ју се и по пу ња ва ју на јед ном од слу жбе
них је зи ка уго вор них стра на ко ји су при хва ти ли над ле жни ор га ни.
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Члан7.

По себ ни спи ско ви по шиљ ки

1. Над ле жни ор га ни мо гу да одо бре сва ком ли цу ко је ис пу
ња ва усло ве из чла на 45. До дат ка I да ко ри сти спи ско ве по шиљ ки 
ко ји ни су у скла ду са усло ви ма из До дат ка III.

2. Ко ри шће ње тих ли сто ва одо бра ва се са мо ако:
(а) их са чи ња ва ју пред у зе ћа ко ја за во ђе ње еви ден ци је ко ри

сте ин те гри са ни елек трон ски или ауто мат ски си стем об ра де по да
та ка; 

(б) су из ра ђе ни и по пу ње ни та ко да их над ле жни ор га ни мо гу 
без те шко ћа ко ри сти ти;

(в) за сва ку став ку об у хва та ју по дат ке ко ји се зах те ва ју у 
скла ду са При ло гом Б5 уз До да так III.

3. Мо же се, та ко ђе, одо бри ти упо тре ба опи сних ли сто ва, са
чи ње них ра ди оба вља ња фор мал но сти у ве зи с от пре ма њем/из во
зом, као спи ско ва по шиљ ки из ста ва 1, чак и ка да та кве ли сто ве са
чи ња ва ју пред у зе ћа ко ја не ко ри сте ин те гри са ни елек трон ски или 
ауто мат ски си стем об ра де по да та ка за во ђе ње еви ден ци је.

Члан8.

Са чи ња ва ње обра сца Т2L 

1. У скла ду са од ред ба ма чла на 19, до ку мент Т2L се са чи ња ва 
са мо у јед ном при мер ку.

2. На зах тев за ин те ре со ва ног ли ца, над ле жна ца ри нар ни ца 
ове ра ва до ку мент Т2L и, по по тре би, сва ки до дат ни лист или спи
сак по шиљ ки. Та ква ове ра са др жи сле де ће по дат ке, ко је би тре ба
ло, што је мо гу ће ви ше, уне ти у ру бри ку „Ц. По ла зна ца ри нар ни
ца” до ку ме на та: 

(а) у слу ча ју до ку мен та Т2L, на зив и пе чат над ле жне ца ри
нар ни це, пот пис јед ног од над ле жних слу жбе ни ка те ца ри нар ни це, 
да тум ове ре и еви ден ци о ни број или број де кла ра ци је по ко јој се 
ро ба от пре ма или из во зи, ако се зах те ва;

(б) у слу ча ју до пун ског обра сца или спи ско ва по шиљ ки, број 
ко ји се на ла зи на до ку мен ту Т2L. Тај број се уно си пе ча том ко
ји са др жи на зив над ле жне ца ри нар ни це или руч но. Ка да се уно си 
руч но уз ње га се ста вља и слу жбе ни пе чат те ца ри нар ни це.

Ис пра ве се вра ћа ју за ин те ре со ва ном ли цу, чим се за вр ше 
фор мал но сти за от пре му ро бе у зе мљу од ре ди шта.

Оде љак 2

Ко мер ци јал на до ку мен та

Члан9.

Фак ту ра и пре во зна ис пра ва

1. Ста тус ро бе по ре клом из За јед ни це мо же да се до ка же под
но ше њем фак ту ре или пре во зне ис пра ве ко је се од но се на ту ро бу 
и ис пу ња ва ју усло ве из овог чла на.

2. Фак ту ра или пре во зна ис пра ва из ста ва 1. мо ра ју да са др же 
ба рем пун на зив и адре су по ши ља о ца или из во зни ка или за ин те
ре со ва ног ли ца, уко ли ко оно ни је по ши ља лац или из во зник, број 
и вр сту, озна ке и ре фе рент не бро је ве па ко ва ња, опис ро бе, бру то 
ма су у ки ло гра ми ма и, по по тре би, бро је ве кон теј не ра.

За ин те ре со ва но ли це, ја сно озна ча ва пред мет ну ис пра ву 
озна ком „Т2L” или „Т2LF” и сво је руч но је пот пи су је.

3. Ка да се фор мал но сти оба вља ју уз упо тре бу јав них или 
при ват них си сте ма об ра де по да та ка, над ле жни ор га ни овла шћу ју 
ли ца, ко ја то зах те ва ју, да сво је руч ни пот пис, пред ви ђен у ста ву 2, 
за ме не не ким од го ва ра ју ћим тех нич ким сред ством ко је мо же, где 
је то мо гу ће, да се за сни ва на упо тре би ши фа ра и има исту прав ну 
сна гу као сво је руч ни пот пис. 

Ова мо гућ ност се одо бра ва са мо ако су ис пу ње ни тех нич ки и 
ад ми ни стра тив ни усло ви ко је су про пи са ли над ле жни ор га ни. 

4. На зах тев за ин те ре со ва ног ли ца, над ле жна ца ри нар ни ца 
ове ра ва фак ту ру или пре во зну ис пра ву ко је је то ли це на про пи сан 

на чин по пу ни ло и пот пи са ло. Ове ра са др жи на зив и пе чат над ле
жне ца ри нар ни це, пот пис јед ног од слу жбе ни ка те ца ри нар ни це, 
да тум ове ре и еви ден ци о ни број или број де кла ра ци је по ко јој се 
ро ба от пре ма или из во зи, где се то зах те ва.

5. Од ред бе овог чла на при ме њу ју се са мо ка да се фак ту ра или 
пре во зна ис пра ва од но се ис кљу чи во на ро бу из За јед ни це.

6. За по тре бе ове кон вен ци је, фак ту ра или пре во зна ис пра ва 
ко је ис пу ња ва ју усло ве и фор мал но сти пред ви ђе не ст. 2. до 5, сма
тра ју се јед на ким до ку мен ту Т2L.

7. За по тре бе чла на 9. став 4. Кон вен ци је, ца ри нар ни ца у зе
мљи ЕФ ТА на чи ју те ри то ри ју је ро ба ушла на осно ву фак ту ре или 
пре во зне ис пра ве јед на ке до ку мен ту Т2L, мо же да при ло жи уз до
ку мент Т2 или Т2L, ко ји из да је, и ове ре ни при ме рак или фо то ко пи
ју те фак ту ре или пре во зне ис пра ве. 

Члан10.

Ма ни фест брод ске ком па ни је

1. До каз о ста ту су ро бе по ре клом из За јед ни це пру жа се, у 
скла ду са до ле на ве де ним усло ви ма, под но ше њем ма ни фе ста 
брод ске ком па ни је ко ји се од но си на ро бу.

2. Ма ни фест мо ра да са др жи ба рем сле де ће по дат ке:
(а) на зив и пу ну адре су брод ске ком па ни је;
(б) на зив бро да;
(в) ме сто и да тум уто ва ра;
(г) ме сто ис то ва ра.
По ред то га, ма ни фест за сва ку по шиљ ку мо ра да са др жи и:
(а) по зив на брод ски то вар ни лист или дру ги ко мер ци јал ни 

до ку мент; 
(б) број и вр сту, озна ке и ре фе рент не бро је ве па ко ва ња;
(в) уоби ча јен тр го вач ки опис ро бе, укљу чу ју ћи и до вољ но по

да та ка за ње ну иден ти фи ка ци ју;
(г) бру то ма су у ки ло гра ми ма;
(д) по по тре би, иден ти фи ка ци о не бро је ве кон теј не ра;
(ђ) сле де ће по дат ке о ста ту су ро бе:
– сло во „Ц” (ко је од го ва ра „Т2L”) или „Ф” (ко је од го ва ра 

„Т2LF”), за ро бу чи ји ста тус ро бе из За јед ни це мо же да се до ка же; 
– сло во „Н” за сву дру гу ро бу.
3. На зах тев брод ске ком па ни је, над ле жни ор га ни ове ра ва ју 

ма ни фест ко ји је ком па ни ја на про пи сан на чин по пу ни ла и пот пи
са ла. Ове ра мо ра да са др жи на зив и пе чат над ле жне ца ри нар ни це, 
пот пис слу жбе ни ка те ца ри нар ни це и да тум ове ре. 

Члан11.

По је ди нач ни ма ни фест

Ка да се, у скла ду са чла ном 112. До дат ка I, ко ри сти по јед но
ста вље ни за јед нич ки тран зит ни по сту пак, ста тус ро бе из За јед ни
це се до ка зу је упи си ва њем сло ва „Ц” (ко је од го ва ра „Т2L”) или 
„Ф” (ко је од го ва ра „Т2LF”) упо ре до са од го ва ра ју ћим став ка ма на 
ма ни фе сту.

Оде љак 3

До каз спе ци фи чан за од ре ђе не опе ра ци је

Члан12.

Пре воз на осно ву ТИР или АТА кар не та

1. Ка да се ро ба у јед ном од слу ча је ва на ве де них у чла ну 2. 
став 2. тач ка (б) пре во зи на осно ву кар не та ТИР, или АТА кар не та, 
под но си лац де кла ра ци је мо же, с ци љем да до ка же ста тус ро бе из 
За јед ни це, чит ко да уне се озна ку „Т2L” или „Т2LF” у про стор ко ји 
је пред ви ђен за опис ро бе и ста ви свој пот пис на све од го ва ра ју
ће ку по не кар не та, пре не го што га под но се по ла зној ца ри нар ни ци 
ра ди ове ре. На свим ку по ни ма у ко је је уне та, озна ка „Т2L” или 
„Т2LF” се ове ра ва пе ча том по ла зне ца ри нар ни це и пот пи сом над
ле жног слу жбе ни ка,.
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2. Ка да је кар не том ТИР или АТА кар не том об у хва ће на и ро ба 
из За јед ни це и ро ба ко ја ни је из За јед ни це, те две ка те го ри је ро бе 
се при ка зу ју одво је но, а озна ка „Т2L” или „Т2LF” се уно си та ко да 
се ја сно ви ди да се од но си са мо на ро бу из За јед ни це.

Члан13.

Ро ба у пут нич ком пр тља гу

Уко ли ко је по треб но да се утвр ди да ли ро ба, ко ју пут ни ци 
но се са со бом или у свом пр тља гу, има ста тус ро бе из За јед ни це, 
сма тра се да та ро ба, под усло вом да ни је на ме ње на ко мер ци јал ној 
упо тре би, има ста тус ро бе из За јед ни це:

(а) ка да је при ја вље на као ро ба из За јед ни це и ка да не ма сум
ње у ве ро до стој ност при ја ве;

(б) или, у дру гим слу ча је ви ма, ка да се са њом по сту па у скла
ду са од ред ба ма овог по гла вља.

Оде љак 4

До каз о ста ту су ро бе из за јед ни це ко ји под но си овла шће ни 
по ши ља лац

Члан14.

Овла шће ни по ши ља лац 

1. Над ле жни ор га ни мо гу да одо бре сва ком ли цу, у да љем тек
сту „овла шће ни по ши ља лац”, ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 45. 
До дат ка I, и ко је пред ла же да се ста тус ро бе из За јед ни це утвр ди 
по мо ћу до ку мен та Т2L, у скла ду са чла ном 6, или по мо ћу јед ног 
од до ку ме на та ко ји су пред ви ђе ни у чл. 9. до 11, у да љем тек сту 
„ко мер ци јал на до ку мен та”, да ко ри сти та ква до ку мен та а да их не 
под не се над ле жној ца ри нар ни ци на ове ру.

2. У слу ча ју одо бре ња из ста ва 1, од ред бе чл. 46. до 51. До
дат ка I при ме њу ју се mutatismutandis.

Члан15.

Са др жи на одо бре ња

У из да том одо бре њу по себ но се на во ди:
(а) ца ри нар ни ца ко јој је да та над ле жност за прет ход ну про ве

ру обра за ца ко ји се ко ри сте за са чи ња ва ње пред мет них до ку ме на
та, ка ко је про пи са но чла ном 16. став 1. тач ка (а);

(б) у ко јим окол но сти ма овла шће ни по ши ља лац мо ра да 
оправ да упо тре бу обра за ца;

(в) за бра ње не ка те го ри је или кре та ња ро бе;
(г) рок у ком и по сту пак по ком овла шће ни по ши ља лац мо ра 

да оба ве сти над ле жну ца ри нар ни цу, ка ко би та ца ри нар ни ца мо гла 
да из вр ши све по треб не кон тро ле пре от пре ме ро бе.

Члан16.

Прет ход на ове ра и фор мал но сти у од ла ску

1. Одо бре њем се пред ви ђа да пр ва стра на пред мет них ко мер
ци јал них до ку ме на та или ру бри ка „Ц. По ла зна ца ри нар ни ца”, на 
пр вој стра ни обра за ца ко ји се ко ри сте за са чи ња ва ње до ку мен та 
Т2L и до дат ног ли ста од но сно ли сто ва мо ра да:

a) уна пред бу де ове ре на пе ча том ца ри нар ни це на ве де не у чла
ну 15. став 1. тач ка (а) и пот пи сом слу жбе ни ка те ца ри нар ни це; или

(б) има оти сак по себ ног ме тал ног пе ча та овла шће ног по ши
ља о ца, ко ји су одо бри ли над ле жни ор га ни и ко ји од го ва ра узор
ку из При ло га Б9 уз До да так III. Пе чат мо же и уна пред да се од
штам па на обра сци ма, ка да се штам па ње по ве ри за то овла шће ној 
штам па ри ји. 

2. Овла шће ни по ши ља лац пред у зи ма све нео п ход не ме ре ка
ко би обез бе дио чу ва ње по себ них пе ча та и/или обра за ца са ути
сну тим пе ча том по ла зне ца ри нар ни це или по себ ним пе ча том.

Он оба ве шта ва над ле жне ор га не о ме ра ма без бед но сти ко је је 
пред у зео у скла ду са прет ход ним под ста вом.

3. У слу ча ју да не ко ли це зло у по тре би обра сце са уна пред од
штам па ним пе ча том по ла зне ца ри нар ни це или по себ ним пе ча том, 
овла шће ни по ши ља лац се сма тра од го вор ним, без об зи ра на мо гу ће 
кри вич не по ступ ке, за пла ћа ње да жби на и дру гих на кна да ко је се пла
ћа ју у тој зе мљи за ро бу ко ја се пре во зи на осно ву тих обра за ца, осим 
уко ли ко мо же да до ка же над ле жним ор га ни ма ко ји су га овла сти ли да 
је пред у зео ме ре ко је се од ње га зах те ва ју у скла ду са ста вом 2.

4. Нај ка сни је до тре нут ка сла ња ро бе, овла шће ни по ши ља лац 
тре ба да по пу ни и пот пи ше обра зац. По ред то га, он на ја сно пре
по зна тљи вом ме сту на упо тре бље ном ко мер ци јал ном до ку мен ту 
или у ру бри ку до ку мен та Т2L ко ја је пред ви ђе на за кон тро лу по ла
зне ца ри нар ни це, ја сно уно си на зив над ле жне ца ри нар ни це, да тум 
по пу ња ва ња до ку мен та и јед ну од сле де ћих на по ме на:

– Овла шће ни по ши ља лац  99206

Члан17.

Из у зе ће од оба ве зе ста вља ња пот пи са

1. Над ле жни ор га ни мо гу да одо бре овла шће ном по ши ља о
цу да не пот пи су је до ку мен та Т2L или ко мер ци јал на до ку мен та са 
по себ ним пе ча том на ве де ним у у При ло гу Б9 уз До да так III ка да 
су са чи ње ни по мо ћу елек трон ског или ауто мат ског си сте ма об ра де 
по да та ка. Услов за та кво из у зе ће је пи са на из ја ва, ко ју је овла шће
ни по ши ља лац прет ход но дао тим ор га ни ма и ко јом по твр ђу је да 
је он од го во ран за све прав не по сле ди це ко је про ис тек ну из свих 
из да тих до ку ме на та Т2L или ко мер ци јал них до ку ме на та са по себ
ним пе ча том.

2. До ку мен та Т2L или ко мер ци јал на до ку мен та, ко ја су са чи
ње на у скла ду са ста вом 1, на ме сту за пот пис овла шће ног по ши
ља о ца, са др же сле де ћу на по ме ну: 

– Осло бо ђе но пот пи са – 99207. 

Члан18.

Елек трон ска раз ме на по да та ка из ма ни фе ста брод ске  
ком па ни је 

1. Над ле жни ор га ни сва ке зе мље мо гу да одо бре брод ским 
ком па ни ја ма да ма ни фест, ко ји слу жи као до каз ста ту са ро бе из За
јед ни це, са чи не нај ка сни је је дан дан по од ла ску пло ви ла и, у свим 
слу ча је ви ма, пре ње го вог до ла ска у од ре ди шну лу ку. 

2. Одо бре ње из ста ва 1. из да је се са мо ме ђу на род ним брод
ским ком па ни ја ма ко је:

(а) ис пу ња ва ју усло ве из чла на 45. До дат ка I, од сту па ју ћи од 
од ре да ба чла на 45. став 1. тач ка а) брод ске ком па ни је не мо ра ју да 
бу ду осно ва не у уго вор ној стра ни ако у њој има ју сво је ре ги о нал но 
пред став ни штво; и

(б) ко ри сте си сте ме елек трон ске раз ме не по да та ка за пре нос 
по да та ка из ме ђу лу ка от пре ме и од ре ди шних лу ка уго вор них стра
на; и

(в) оба вља ју зна ча јан број пло вид би из ме ђу зе ма ља на већ по
зна тим пут ним прав ци ма.

3. По што при ме зах тев, над ле жни ор га ни у зе мљи у ко јој је 
брод ска ком па ни ја осно ва на, оба ве шта ва ју ор га не у дру гим зе мља
ма на чи јим те ри то ри ја ма се на ла зе лу ке от пре ме и од ре ди шне лу ке.

Под усло вом да у ро ку од ше зде сет да на од да ту ма упу ћи ва ња 
оба ве ште ња не при ме ни ка кву при мед бу, над ле жни ор га ни из да ју 
одо бре ње за ко ри шће ње по јед но ста вље ног по ступ ка из ста ва 4.

Ово одо бре ње ва жи у свим за ин те ре со ва ним зе мља ма и при
ме њу је се са мо на опе ра ци је за јед нич ког тран зи та ко је се оба вља ју 
из ме ђу лу ка ко је су на ве де не у одо бре њу.

4. По јед но ста вље ње се спро во ди на сле де ћи на чин:
(а) ма ни фест за лу ку от пре ме про сле ђу је се си сте мом елек

трон ске раз ме не по да та ка од ре ди шној лу ци;
(б) брод ска ком па ни ја у ма ни фест уно си по дат ке из чла на 10. 

став 2;
(в) на зах тев, над ле жним ор га ни ма у лу ци от пре ме под но си 

се штам па ни текст ма ни фе ста ко ји је про сле ђен си сте мом елек
трон ске раз ме не по да та ка, нај ка сни је сле де ћег рад ног да на на кон 
од ла ска пло ви ла, а у сва ком слу ча ју пре ње го вог до ла ска у од ре
ди шну лу ку;
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(г) штам па ни текст ма ни фе ста про сле ђе ног елек трон ским си
сте мом раз ме не по да та ка под но си се над ле жним ор га ни ма у од ре
ди шној лу ци;

(д) над ле жни ор га ни у лу ци от пре ме вр ше кон тро ле на осно
ву ана ли зе ри зи ка;

(ђ) над ле жни ор га ни у од ре ди шној лу ци вр ше кон тро ле на 
осно ву ана ли зе ри зи ка и, по по тре би, про сле ђу ју их над ле жним 
ор га ни ма у лу ци от пре ме, ра ди про ве ре.

5. Не до во де ћи у пи та ње од ред бе На сло ва IV уз До да так I:
– брод ска ком па ни ја оба ве шта ва над ле жне ор га не о свим пре

кр ша ји ма и не пра вил но сти ма;
– над ле жни ор га ни у од ре ди шној лу ци, што пре је мо гу ће, 

оба ве шта ва ју над ле жне ор га не у лу ци от пре ме и ор ган ко ји је из
дао одо бре ње о свим пре кр ша ји ма и не пра вил но сти ма.

Члан19.
Оба ве за из ра де ко пи је 

Овла шће ни по ши ља лац пра ви ко пи ју сва ког ко мер ци јал ног до
ку мен та или сва ког до ку мен та Т2L из да тог у скла ду са овим одељ
ком. Над ле жни ор га ни од ре ђу ју усло ве под ко ји ма се ко пи ја до ку
мен та по ка зу је у свр хе кон тро ле и за др жа ва нај ма ње две го ди не.

Члан20.
Кон тро ле овла шће ног по ши ља о ца

Над ле жни ор га ни мо гу да из вр ше све кон тро ле овла шће них 
по ши ља ла ца, ко је сма тра ју по треб ним. По ши ља о ци тре ба да у те 
свр хе обез бе де све нео п ход не по дат ке и ре сур се.

ПОГЛАВЉЕIII

Административнапомоћ

Члан21.
Над ле жни ор га ни за ин те ре со ва них зе ма ља пру жа ју јед ни 

дру ги ма по моћ у ве зи са про ве ром ве ро до стој но сти и тач но сти ис
пра ва и про ве ром да ли су по ступ ци ко ји се, у скла ду са од ред ба ма 
овог по гла вља, ко ри сте за до ка зи ва ње ста ту са ро бе из За јед ни це 
спро ве де ни на про пи сан на чин.

НА СЛОВ II

ОД РЕД БЕ КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА ЕВРО

Члан22.
1. Про тив вред ност, у на ци о нал ној ва лу ти, из но са из ра же них 

у еври ма ко ји су на ве де ни у овој кон вен ци ји, об ра чу на ва се при ме
ном де ви зног кур са ко ји ва жи пр вог рад ног да на у ме се цу ок то бру 
и при ме њу је се од 1. ја ну а ра на ред не го ди не. 

Ако та кав курс не по сто ји за од ре ђе ну на ци о нал ну ва лу ту, за 
њу се при ме њу је курс ко ји је ва жио пр вог да на ка да је курс об ја
вљен по сле пр вог рад ног да на у ок то бру. Ако курс ни је био об ја
вљен по сле пр вог рад ног да на у ок то бру, при ме њу је се курс ко ји је 
ва жио по след њег да на пре да ту ма ка да је курс об ја вљен.

2. Де ви зни курс за евро, ко ји би тре ба ло да се ко ри сти ка да се 
при ме њу је став 1, је курс ко ји се при ме њи вао на дан ка да је би ла 
еви ден ти ра на де кла ра ци ја за за јед нич ки тран зит об у хва ће на ку по
ном или ку по ни ма по је ди нач не га ран ци је са гла сно чла ну 18. став 
5. До дат ка I.

ДОДАТАКIII40

ТРАН ЗИТ НЕ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈЕ, ТРАН ЗИТ НИ ПРА ТЕ ЋИ ДО-
КУ МЕН ТИ И ДРУ ГА ДО КУ МЕН ТА

Члан1.
Овај до да так об у хва та од ред бе, обра сце и узор ке за са чи ња ва

ње де кла ра ци ја и по пу ња ва ње пра те ћих тран зит них ис пра ва и дру
гих до ку ме на та ко ји се ко ри сте за за јед нич ки тран зит ни по сту пак, 
у скла ду са усло ви ма из До да та ка I и II.
––––––––
40 Из ме ње но и до пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист Л 274, 

15.10.2008, стр. 1).

НА СЛОВ I

ТРАН ЗИТ НА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА И ОБРА СЦИ КО ЈИ  
СЕ КО РИ СТЕ У ЕЛЕК ТРОН СКОЈ РАЗ МЕ НИ ПО ДА ТА КА

Члан2.

Тран зит на де кла ра ци ја

Тран зит на де кла ра ци ја де фи ни са на у чла ну 21. став 1. До дат
ка I тре ба да од го ва ра струк ту ри и по да ци ма из При ло га А1 уз ко
ри шће ње ши фа ра из При ло га А2.

Члан3.

Тран зит ни пра те ћи до ку мент

Тран зит ни пра те ћи до ку мент тре ба да од го ва ра узор ку и по
да ци ма из При ло га А3. Она се по пу ња ва и ко ри сти у скла ду са об
ја шње њи ма из При ло га А4.

Члан4.

Спи сак по шиљ ки

Спи сак по шиљ ки тре ба да од го ва ра узор ку и по да ци ма из 
При ло га А5. По пу ња ва се и ко ри сти у скла ду са об ја шње њи ма из 
При ло га А6.

НА СЛОВ II

ОБРА СЦИ КО ЈИ СЕ КО РИ СТЕ ЗА:

– ИС ПРА ВЕ КО ЈИ МА СЕ ДО КА ЗУ ЈЕ СТА ТУС РО БЕ  
ИЗ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ,

– ТРАН ЗИТ НУ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈУ ЗА ПУТ НИ КЕ,

– РЕ ЗЕР ВНИ ПО СТУ ПАК

Члан5.
1. Обра сци ко ји се ко ри сте као ис пра ве за до ка зи ва ње ста ту са 

ро бе из За јед ни це тре ба да од го ва ра ју узор ци ма из Кон вен ци је о 
је дин стве ном до ку мен ту, При лог I, До да ци 1. до 4.

2. Обра сци ко ји се ко ри сте као тран зит не де кла ра ци је за при
ме ну ре зер вног по ступ ка или тран зит не де кла ра ци је за пут ни ке 
тре ба да од го ва ра ју узор ци ма из Кон вен ци је о је дин стве ном до ку
мен ту, При ло га I, До да так 1. 

3. По треб ни по да ци тре ба да се са мо ко пи ра ју:
(а) у слу ча ју До да та ка 1 и 3, на при мер ци ма на ве де ним у Кон

вен ци ји о је дин стве ном до ку мен ту, При лог II, До да так 1;
(б) у слу ча ју До да та ка 2 и 4, на при мер ци ма на ве де ним у Кон

вен ци ји о је дин стве ном до ку мен ту, При лог II, До да так 2. 
4. Обра сци се по пу ња ва ју и ко ри сте:
(а) као ис пра ве за до ка зи ва ње ста ту са ро бе из За јед ни це, у 

скла ду са об ја шње њем из При ло га Б2; 
(б) као тран зит не де кла ра ци је за ре зер вни по сту пак или пут

ни ке, у скла ду са об ја шње њем из При ло га Б6.
У оба слу ча ја по треб но је, где је то од го ва ра ју ће, ко ри сти ти 

ши фре из При ло га А2, Б1, Б3 и Б6.

Члан6.
1. Обра сци се штам па ју у скла ду са Кон вен ци јом о је дин стве

ном до ку мен ту, При лог II, члан 2.
2. У ле вом гор њем углу обра сца сва ка уго вор на стра на мо

же да од штам па сво ју иден ти фи ка ци о ну озна ку. Она мо же, та ко ђе, 
уме сто ре чи „ТРАН ЗИТ У ЗА ЈЕД НИ ЦИ” да од штам па ре чи „ЗА
ЈЕД НИЧ КИ ТРАН ЗИТ”. До ку мен та са та квом озна ком или са дру
гом на по ме ном при хва та ју се ка да су под не та у дру гој уго вор ној 
стра ни. 
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НА СЛОВ III

ДРУ ГИ ОБРА СЦИ ИЗ У ЗЕВ ЈЕ ДИН СТВЕ НОГ  
АД МИ НИ СТРА ТИВ НОГ ДО КУ МЕН ТА И ТРАН ЗИТ НОГ 

ПРА ТЕ ЋЕГ ДО КУ МЕН ТА

Члан7.

Спи ско ви по шиљ ки

1. Обра сци ко ји се ко ри сте за са чи ња ва ње спи ско ва по шиљ ки 
од го ва ра ју узор ку у При ло гу Б4. По пу ња ва ју се у скла ду са об ја
шње њем у При ло гу Б5.

2. Обра сци се штам па ју на па пи ру пре ву че ном за пи са ње, те
жи не нај ма ње 40 г/м², ко ји је до вољ но чврст да се при ли ком нор
мал не упо тре бе не це па или гу жва. Из бор бо је је пре пу штен ко ри
сни ци ма.

3. Ди мен зи ја обра за ца је 210 × 297 ми ли ме та ра, до зво ље на 
то ле ран ци ја је до ми нус 5 или + 8 ми ли ме та ра по ду жи ни.

Члан8.

Оба ве ште ње о тран зи ту

1. Обра сци ко ји се ко ри сте за оба ве ште ња о тран зи ту у окви ру 
чла на 21. До дат ка I од го ва ра ју узор ку у При ло гу Б8 овог до дат ка.

2. За штам па ње обра за ца ко ри сти се па пир пре ву чен за пи са
ње, те жи не од нај ма ње 40 г/м², ко ји је до вољ но чврст да се при ли
ком нор мал не упо тре бе не це па или гу жва. Па пир је бе ле бо је.

3. Ди мен зи ја обра за ца је 210 × 148 ми ли ме та ра. 

Члан9.

По твр да при је ма

1. Обра сци ко ји се ко ри сте за са чи ња ва ње по твр да при је ма 
од го ва ра ју узор ку у При ло гу Б10.

2. Ко ри сти се па пир, ко ји је до вољ но чврст да се при ли ком 
нор мал не упо тре бе не це па или гу жва. Па пир је бе ле бо је.

3. Ди мен зи ја по твр де при је ма је 148 × 105 ми ли ме та ра.

Члан10.

По је ди нач на га ран ци ја

1. Обра сци за са чи ња ва ње ку по на за по је ди нач ну га ран ци ју 
од го ва ра ју узор ку у При ло гу В3.

2. За штам па ње обра за ца ко ри сти се па пир без ме ха нич ке 
пул пе, пре ву чен за пи са ње и те жи не од нај ма ње 55 g/m². Па пир 
има од штам па ну ис пре пле те ну ша ру (gu il loc he) цр ве не бо је у по за
ди ни, ко ја слу жи да се от кри је сва ки фал си фи кат ме ха нич ким или 
хе миј ским сред стви ма. Па пир је бе ле бо је.

3. Ди мен зи ја обра за ца је 148 × 105 mm.
4. На обра сци ма је на ве ден на зив и адре са штам па ри је или 

озна ка по ко јој штам па ри ја мо же да се пре по зна и се риј ски иден
ти фи ка ци о ни број.

5. Је зик ко ји се ко ри сти за ку пон за по је ди нач ну га ран ци ју 
од ре ђу ју над ле жни ор га ни у зе мљи у ко јој се на ла зи га рант на ца
ри нар ни ца.

Члан11.

Уве ре ње о за јед нич кој га ран ци ји и уве ре ње о осло бо ђе њу од 
по ла га ња га ран ци је

1. Обра сци за из ра ду уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји и уве
ре ња о осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је, у да љем тек сту „уве
ре ња”, од го ва ра ју узор ци ма у При ло гу В5 и В6. По пу ња ва ју се у 
скла ду са об ја шње њи ма у При ло гу В7.

2. Уве ре ња се штам па ју на бе лом па пи ру без ме ха нич ке пул пе 
и те жи не од нај ма ње 100 g/m². Са обе стра не на по за ди ни има ју од
штам па ну ис пре пле те ну ша ру (gu il loc he) цр ве не бо је, ко ја слу жи 

да се от кри је сва ки фал си фи кат ме ха нич ким или хе миј ским сред
ством. По за ди на је:

– зе ле не бо је за уве ре ње о за јед нич кој га ран ци ји;
– све тло пла ве бо је за уве ре ња о осло бо ђе њу од по ла га ња га

ран ци је.
3. Ди мен зи ја обра за ца је 210 x 148 ми ли ме та ра.
4. Уго вор не стра не су од го вор не за штам па ње обра за ца или за 

до ста ву обра за ца на штам па ње. Сва ко уве ре ње има се риј ски иден
ти фи ка ци о ни број.

Члан12.

За јед нич ке од ред бе за На слов III

1. Обра сци тре ба да бу ду по пу ње ни пи са ћом ма ши ном или 
не ким дру гим ме ха но граф ским или од го ва ра ју ћим по ступ ком. 
Обра сци из чл. 7. и 8. мо гу, та ко ђе, би ти по пу ње ни чит ко, ру ком, у 
ком слу ча ју се по пу ња ва ју ма сти лом и штам па ним сло ви ма.

2. Обра сци се по пу ња ва ју на јед ном од слу жбе них је зи ка уго
вор них стра на ко ји је при хва тљив за над ле жне ор га не у по ла зној 
зе мљи. Ова од ред ба се не од но си на ку пон за по је ди нач ну га ран
ци ју.

3. Над ле жни ор га ни дру ге зе мље у ко јој обра сци мо ра ју да се 
са чи не мо гу, по по тре би, да зах те ва ју да се до ста ви пре вод на слу
жбе ном је зи ку или на јед ном од слу жбе них је зи ка те зе мље.

4. Је зик ко ји се ко ри сти за уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји и 
уве ре ња о осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је, од ре ђу ју над ле жни 
ор га ни у зе мљи у чи јој је над ле жно сти га рант на ца ри нар ни ца.

5. Бри са ња или из ме не ни су до зво ље не. Из ме не се вр ше пре
цр та ва њем по гре шно уне тих по да та ка и, по по тре би, до да ва њем 
по треб них по да та ка. Сва ку та кву из ме ну па ра фи ра ли це ко је је из
ме ни ло обра зац, а над ле жни ор га ни га од мах ове ра ва ју. 

6. Уго вор на стра на мо же, у ци љу по ве ћа ња си гур но сти, да 
при ме ни спе ци јал не ме ре у по гле ду обра за ца на ко је се од но си 
овај на слов, под усло вом да до би је прет ход ну са гла сност дру ге 
уго вор не стра не и да то не до ве де у пи та ње пра вил но спро во ђе ње 
Кон вен ци је.

ПРИ ЛО ЗИ ДО ДАТ КУ III

А.ПРИЛОЗИ–КОМПЈУТЕРИЗОВАНИПОСТУПЦИ

ПРИЛОГА141

ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ У ВЕ ЗИ СА УПО ТРЕ БОМ ТРАН ЗИТ НИХ 
ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА ПУ ТЕМ РАЗ МЕ НЕ ЕДИ СТАН ДАРД НИХ 

ПО РУ КА (ЕДИ ТРАН ЗИТ НА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА)

НАСЛОВI

ОПШТЕ

Тран зит на де кла ра ци ја се под но си елек трон ским пу тем, из у
зев ако је Кон вен ци јом пред ви ђе но дру га чи је.

ЕДИ тран зит на де кла ра ци ја за сни ва се на по да ци ма на ве де
ним у Кон вен ци ји о по јед но ста вље њу фор мал но сти од 20. ма ја 
1987. го ди не и ко ји од го ва ра ју раз ли чи тим ру бри ка ма је дин стве
ног до ку мен та ка ко је де фи ни са но у овом при ло гу и При ло гу Б1, 
за јед но са ши фром, од но сно за ме ње ним са ши фром.

У овом при ло гу су да ти са мо основ ни по себ ни зах те ви, ко ји 
се при ме њу ју ка да се фор мал но сти оба вља ју раз ме ном ЕДИ стан
дард них по ру ка. По ред то га, при ме њу ју се до дат не ши фре, на ве
де не у При ло гу А2. При лог Б1 при ме њу је се за ЕДИ тран зит не де
кла ра ци је, осим ако ни је дру га чи је пред ви ђе но у овом при ло гу или 
у При ло гу А2.
––––––––
41 Из ме ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.06.2008. (Сл. лист Л 274 од 15.10.2008, 

стр.1)
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Де таљ на струк ту ра и са др жи на ЕДИ тран зит не де кла ра ци је 
у скла ду је са тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, ко је над ле жни ор га
ни до ста вља ју прин ци па лу да би обез бе ди ли пра ви лан рад си сте
ма. Те спе ци фи ка ци је се за сни ва ју на зах те ви ма ко ји су утвр ђе ни у 
овом при ло гу.

У овом при ло гу дат је опис струк ту ре раз ме не ин фор ма ци ја. 
Тран зит на де кла ра ци ја је по де ље на на гру пе по да та ка, ко је са др
же озна ке по да та ка. Озна ке су по ве за не у гру пе та ко да фор ми ра ју 
склад не ло гич ке бло ко ве у окви ру по ру ке. Увла че ње гру пе по да та
ка ука зу је на то да гру па по да та ка за ви си од уву че не гру пе по да та
ка, ко ја сле ди.

Уко ли ко по сто ји, на во ди се од го ва ра ју ћи број ру бри ке на је
дин стве ном до ку мен ту.

Из раз „број”, у об ја шње њу гру пе по да та ка, ука зу је на то ко
ли ко пу та гру па по да та ка мо же да се ко ри сти у тран зит ној де кла
ра ци ји.

Из раз „вр ста/ду жи на”, у об ја шње њу озна ке, ука зу је на зах те
ве у по гле ду вр сте и ду жи не по да та ка. Ши фре за вр сте по да та ка су 
сле де ће:

с слов не
б број ча не
сб слов но број ча не
Број иза ши фре озна ча ва до зво ље ну ду жи ну по да тка. При ме

њу је се сле де ће:
Нео ба ве зне две тач ке ис пред по ка за те ља ду жи не, озна ча ва ју 

да ду жи на по да та ка ни је утвр ђе на, већ да они мо гу да има ју нај
ви ше оно ли ко зна ко ва ко ли ко је утвр ђе но у по ка за те љу ду жи не. 
За пе та у ду жи ни по да тка зна чи да озна ке мо гу да има ју де ци мал
не бро је ве, ци фра ис пред за пе те озна ча ва укуп ну ду жи ну озна ке, 
ци фра иза за пе те озна ча ва нај ве ћи до зво ље ни број ци фа ра по сле 
де ци мал не за пе те.

НАСЛОВII

ПО ДА ЦИ КО ЈИ СЕ УНО СЕ У ТРАН ЗИТ НУ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈУ 
И СТРУК ТУ РА ЕДИ ТРАН ЗИТ НЕ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈЕ 

ПОГЛАВЉЕI

Потребниподаци

Овај при лог са др жи по дат ке ко је мо гу зах те ва ти раз ли чи те зе
мље, као што је на ве де но у Кон вен ци ји о је дин стве ном до ку мен ту.

ПОГЛАВЉЕII

Структура

А. Ли ста по да та ка

ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК 
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ по ши ља лац 
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ при ма лац
НА И МЕ НО ВА ЊЕ
– ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ по ши ља лац
– ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ при ма лац
– КОН ТЕЈ НЕ РИ
– ШИ ФРЕ ЗА ОСЕ ТЉИ ВУ РО БУ
– ПА КО ВА ЊА
– ПРЕТ ХОД НЕ ИС ПРА ВЕ
– ПОД НЕ ТА ДО КУ МЕН ТА/ПО ТВР ДЕ
– ПО СЕБ НЕ НА ПО МЕ НЕ
ПО ЛА ЗНА ЦА РИ НАР НИ ЦА
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ прин ци пал
ЗА СТУП НИК
ТРАН ЗИТ НА ЦА РИ НАР НИ ЦА
ОД РЕ ДИ ШНА ЦА РИ НАР НИ ЦА
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ овла шће ни при ма лац
РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА

ПО ДА ЦИ О ПЛОМ БА МА
– ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПЛОМ БИ
– ГА РАН ЦИ ЈА 
– БРОЈ ГА РАН ЦИ ЈЕ
– ВА ЖНОСТ ГА РАН ЦИ ЈЕ (ЕС)
– ВА ЖНОСТ ГА РАН ЦИ ЈЕ (NONEC)

Б. По је ди но сти о по да ци ма у тран зит ној де кла ра ци ји

ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК
Број: 1
Ко ри сти се гру па по да та ка.
LRN
Вр ста/ду жи на: сб ..22
Упо тре бља ва се ло кал ни ре фе рент ни број (LRN). Утвр ђу је се 

од стра не ко ри сни ка, ко ји га у до го во ру са над ле жним ца рин ским ор
га ном ко ри сти ра ди иден ти фи ка ци је сва ке по је ди нач не де кла ра ци је.

Врстадекларације(рубрика1)
Вр ста/ду жи на: сб ..5
Ко ри сти се озна ка.
Упи су је се сле де ће:
1) озна ка „Т2” или „Т2F”ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т2; 
2) озна ка „Т1” ако се ро ба кре ће у окви ру по ступ ка Т1; 
3) озна ка „Т”за по шиљ ке из чла на 23. До дат ка I.
Ко ри сти се озна ка.
Уку пан број на и ме но ва ња (ру бри ка 5)
Вр ста/ду жи на: б..5 
Ко ри сти се озна ка.
Укупанбројпаковања(рубрика6)
Вр ста/ду жи на: б .7 
Упо тре ба озна ке ни је оба ве зна. Уку пан број па ко ва ња јед нак 

је зби ру свих „Број па ко ва ња”, „Број ко ма да” и вред но сти „1” за 
сва ко на во ђе ње „ра су то”.

Земљаотпреме(рубрика15а)
Вр ста/ду жи на: с2
Зе мља из ко је се ро ба от пре ма/из во зи.
Озна ка се упо тре бља ва ако је при ја вље на са мо јед на зе мља 

от пре ме. Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мље из При ло га А2. У том 
слу ча ју не мо же да се упо тре би озна ка „Зе мља от пре ме” из гру пе 
по да та ка „НА И МЕ НО ВА ЊЕ”. Ако је при ја вље но ви ше зе ма ља от
пре ме, та озна ка из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК” не 
мо же да се упо тре би. У том слу ча ју упо тре бља ва се озна ка „Зе мља 
от пре ме” из гру пе по да та ка „НА И МЕ НО ВА ЊЕ”.

Земљаодредишта(рубрика17а)
Вр ста/ду жи на: с2
Уно си се на зив пред мет не зе мље.
Озна ка се упо тре бља ва ако је при ја вље на са мо јед на зе мља 

од ре ди шта. Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мље из При ло га А2. У 
том слу ча ју не мо же да се упо тре би озна ка „Зе мља од ре ди шта” из 
гру пе по да та ка „НА И МЕ НО ВА ЊЕ”. Ако је при ја вље но ви ше зе
ма ља од ре ди шта, та озна ка из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НИ ПО
СТУ ПАК” не мо же да се упо тре би. У том слу ча ју упо тре бља ва се 
озна ка „Зе мља од ре ди шта” из гру пе по да та ка „НА И МЕ НО ВА ЊЕ”.

Идентитеткодполаска(рубрика18)
Вр ста/ду жи на: сб ..27
Упи су ју се по да ци за иден ти фи ка ци ју, на при мер ре ги стар ски 

број (бро је ви) или на зив пре во зног сред ства (ка ми он, брод, же ле
знич ки ва гон, ва зду хо плов) на ко је је ро ба не по сред но на то ва ре
на на кон при ја вљи ва ња по ла зној ца ри нар ни ци, упо тре бом ши фа ра 
ко је су за то утвр ђе не. На при мер, ако се ко ри сти вуч но во зи ло и 
при ко ли ца са раз ли чи тим ре ги стар ским бро је ви ма, упи су је се ре
ги стар ски број вуч ног во зи ла и ре ги стар ски број при ко ли це.

Ме ђу тим, ка да се ро ба пре во зи у кон теј не ри ма ко ји се пре во
зе друм ским во зи ли ма, над ле жни ор га ни мо гу да до зво ле прин ци
па лу да ову ру бри ку оста ви пра зном ка да због ло ги стич ких раз ло
га у ме сту по ла ска ни је мо гу ће на ве сти иден ти тет и на ци о нал ност 
пре во зног сред ства у вре ме са чи ња ва ња тран зит не де кла ра ци је и 
ка да мо гу да обез бе де да се пра вил на ин фор ма ци ја у ве зи са пре во
зним сред ством на кнад но упи ше у ру бри ку 55.
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У слу ча ју пре во за фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма, у ову 
ру бри ку се не упи су је ре ги стар ски број. 

Идентитетјезикакодполаска(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
Националносткодполаска(рубрика18)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва се ши фра за зе мљу из При ло га А2.
Упи су је се на ци о нал ност пре во зног сред ства (ка ми он, брод, 

же ле знич ки ва гон, ва зду хо плов) на ко је је ро ба не по сред но на то
ва ре на на кон при ја вљи ва ња по ла зној ца ри нар ни ци (или пре во зног 
сред ства ко је по кре ће це лу ком би на ци ју, ако се ко ри сти ви ше пре
во зних сред ста ва), упо тре бом ши фа ра ко је су за то утвр ђе не. На 
при мер, ако се ко ри сти вуч но во зи ло и при ко ли ца са раз ли чи тим 
ре ги стар ским бро је ви ма, упи су је се ре ги стар ски број вуч ног во зи
ла, ре ги стар ски број при ко ли це и на ци о нал ност вуч ног во зи ла.

Ме ђу тим, ка да се ро ба пре во зи у кон теј не ри ма ко ји се пре во
зе друм ским во зи ли ма, над ле жни ор га ни мо гу да до зво ле прин ци
па лу да ову ру бри ку оста ви пра зном ка да због ло ги стич ких раз ло
га у ме сту по ла ска ни је мо гу ће на ве сти иден ти тет и на ци о нал ност 
пре во зног сред ства у вре ме са чи ња ва ња тран зит не де кла ра ци је и 
ка да мо гу да обез бе де да се пра вил на ин фор ма ци ја у ве зи са пре во
зним сред ством на кнад но упи ше у ру бри ку 55.

У слу ча ју пре во за фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма или 
же ле зни цом, у ову ру бри ку се не упи су је на ци о нал ност. 

У оста лим слу ча је ви ма при ја ва на ци о нал но сти ни је оба ве зна 
за уго вор не стра не. 

Контејнер(рубрика19)
Вр ста/ду жи на: б1
Ко ри сте ћи за то пред ви ђе не ши фре, упи су ју се по да ци о пред

ви ђе ном ста њу на гра ни ци уго вор не стра не на чи јој те ри то ри ји се 
на ла зи по ла зна ца ри нар ни ца, ко ји су би ли по зна ти у вре ме ка да је 
ро ба би ла ста вље на у за јед нич ки тран зит ни по сту пак.

Упо тре бља ва ју се сле де ће ши фре:
0: не
1: да.
На ци о нал ност пре во зног сред ства код пре ла ска гра ни це (ру

бри ка 21)
Вр ста/ду жи на: с2
У ру бри ку се оба ве зно упи су је на ци о нал ност.
Ме ђу тим, у слу ча ју пре во за ро бе же ле зни цом или фик сним 

пре во зним ин ста ла ци ја ма, у ову ру бри ку се не упи су је ре ги стар
ски број или на ци о нал ност.

Упо тре бља ва се ши фра зе мље из При ло га А2. 
Идентитеткодпреласкагранице(рубрика21)
Вр ста/ду жи на: сб ..27
Упи су је се вр ста (ка ми он, брод, же ле знич ки ва гон, ва зду хо

плов итд.) и по да ци за иден ти фи ка ци ју (нпр. ре ги стар ски број или 
на зив) ак тив ног пре во зног сред ства (тј. по гон ског пре во зног сред
ства) за ко је се прет по ста вља да ће се ко ри сти ти на ме сту пре ла за 
пре ко гра ни це при ли ком из ла за из уго вор не стра не у ко јој се на ла
зи по ла зна ца ри нар ни ца, за тим ши фра за на ци о нал ност пре во зног 
сред ства, ко ји су би ли по зна ти у вре ме ка да је ро ба би ла ста вље на 
у за јед нич ки тран зит ни по сту пак, упо тре бом од го ва ра ју ће ши фре.

У слу ча ју ком би но ва ног пре во за или ако се ко ри сти ви ше 
пре во зних сред ста ва, ак тив но пре во зно сред ство је оно ко је по
кре ће це лу ком би на ци ју. На при мер, ако је ка ми он на по мор ском 
бро ду, ак тив но пре во зно сред ство је брод, а ако се ко ри сти ком би
на ци ја вуч ног во зи ла и при ко ли це, ак тив но пре во зно сред ство је 
вуч но во зи ло.

У слу ча ју пре во за фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма или 
же ле зни цом, у ову ру бри ку се не упи су је ре ги стар ски број.

Упо тре ба ове озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Идентитеткодпреласкагранице(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.

Врстасаобраћајанаграници(рубрика21)
Вр ста/ду жи на: б ..2
Упо тре ба ове озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Врстапревозногсредстванаграници(рубрика25)
Вр ста/ду жи на: б ..2
Ко ри сте ћи за то пред ви ђе не ши фре, упи су је се вр ста са о бра

ћа ја ко ја од го ва ра пред ви ђе ном ак тив ном пре во зном сред ству на 
ком ро ба на пу шта те ри то ри ју уго вор не стра не у ко јој се на ла зи по
ла зна ца ри нар ни ца.

Упо тре ба ове озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Врстасаобраћајауунутрашњости(рубрика26)
Вр ста/ду жи на: б ..2
Упо тре ба ове озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не. Упо

тре бља ва се у скла ду са об ја шње њем ко је се од но си на ру бри ку 25 
из При ло га А2.

Местоутовара(рубрика27)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Упо тре ба ове озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Шифрадоговоренелокације(рубрика30)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Озна ка не мо же да се упо тре би уко ли ко се упо тре бља ва гру па 

по да та ка „РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА”. Ако се та гру па по да та ка не 
упо тре бља ва, упо тре ба озна ке ни је оба ве зна. Ако је озна ка упо тре
бље на, по треб но је, у об ли ку ши фре, тач но на ве сти ме сто где је 
мо гу ће, по по тре би, из вр ши ти пре глед ро бе. Озна ке „До го во ре на 
ло ка ци ја ро бе”/„Ши фра до го во ре не ло ка ци је ро бе”, „Одо бре на ло
ка ци ја ро бе” и „Дру ги ца рин ски про стор” не мо гу да се упо тре бе 
исто вре ме но.

Договореналокацијаробе(рубрика30)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Озна ка не мо же да се упо тре би, уко ли ко се упо тре бља ва гру

па по да та ка „РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА”. Ако се та гру па по да та ка 
не упо тре бља ва, упо тре ба озна ке ни је оба ве зна. Ако је озна ка упо
тре бље на, по треб но је, у об ли ку ши фре, тач но на ве сти ме сто где је 
мо гу ће, по по тре би, из вр ши ти пре глед ро бе. Озна ке „До го во ре на 
ло ка ци ја ро бе”/„Ши фра до го во ре не ло ка ци је ро бе”, „Одо бре на ло
ка ци ја ро бе” и „Дру ги ца рин ски про стор” не мо гу да се упо тре бе 
исто вре ме но.

Језикдоговоренелокацијеробе(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
Одобреналокацијаробе(рубрика30)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Озна ка ни је оба ве зна уко ли ко се упо тре бља ва гру па по да та ка 

„РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА”. Ако је озна ка упо тре бље на, по треб но 
је, у об ли ку ши фре, тач но на ве сти ме сто где је мо гу ће, по по тре
би, из вр ши ти пре глед ро бе. Ако се не упо тре бља ва гру па по да
та ка „РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА”, озна ка не мо же да се упо тре би. 
Озна ке „До го во ре на ло ка ци ја ро бе”/„Ши фра до го во ре не ло ка ци је 
ро бе”, „Одо бре на ло ка ци ја ро бе” и „Дру ги ца рин ски про стор” не 
мо гу да се упо тре бе исто вре ме но.

Другицаринскипростор(рубрика30)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Озна ка не мо же да се упо тре би, ако се упо тре бља ва гру па 

по да та ка „РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА”. Ако се та гру па по да та ка не 
упо тре бља ва, упо тре ба озна ке ни је оба ве зна. Ако је озна ка упо тре
бље на, по треб но је, у об ли ку ши фре, тач но на ве сти ме сто где је 
мо гу ће, по по тре би, из вр ши ти пре глед ро бе. Озна ке „До го во ре на 
ло ка ци ја ро бе”/„Ши фра до го во ре не ло ка ци је ро бе”, „Одо бре на ло
ка ци ја ро бе” и „Дру ги ца рин ски про стор” не мо гу да се упо тре бе 
исто вре ме но.

Укупнабрутомаса(рубрика35)
Вр ста/ду жи на: б ..11,3
Упо тре бља ва се озна ка.
Језичкашифрапратећетранзитнеисправе
Вр ста/ду жи на: с2
За утвр ђи ва ње је зи ка пра те ће тран зит не ис пра ве упо тре бља

ва ју се је зич ке ши фре из При ло га А2.



26. јун 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 13 – Страна 111 

Индикаторкомуникационогјезикакодполаска
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре ба је зич ке ши фре из При ло га А2 ни је оба ве зна. Ако 

се не упо тре бља ва та озна ка, си стем упо тре бља ва под ра зу ме ва ни 
је зик по ла зне ца ри нар ни це.

Датумдекларације(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: б8
Упо тре бља ва се озна ка.
Местодекларације(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Језикместадекларације(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ по ши ља лац (ру бри ка 2)
Број: 1
Ова гру па по да та ка се упо тре бља ва ако је при ја вљен са мо је

дан по ши ља лац. У том слу ча ју не мо же да се упо тре би гру па по
да та ка „ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ по ши ља лац” из гру пе по да та ка 
„НА И МЕ НО ВА ЊЕ”.

Име/Назив(рубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Улицаиброј(рубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Земља(рубрика2)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мље из При ло га А2.
Поштанскиброј(рубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..9
Упо тре бља ва се озна ка.
Град(рубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
ЈЕЗИКИМЕНА/НАЗИВАИАДРЕСЕ/СЕДИШТА(NADLNG)
Вр ста/ду жи на: с2
За утвр ђи ва ње је зи ка име на/на зи ва и адре се/се ди шта (NAD 

LNG) упо тре бља ва ју се је зич ке ши фре из При ло га А2.
Идентификационибројпривредногсубјекта(ТIN)(рубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Упо тре ба озна ке за унос иден ти фи ка ци о ног бро ја при вред ног 

су бјек та (TIN) ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ при ма лац (ру бри ка 8)
Број: 1
Упо тре бља ва се гру па по да та ка, ако је при ја вљен са мо је дан 

при ма лац, и озна ка „Зе мља од ре ди шта” из гру пе по да та ка „ТРАН
ЗИТ НА ОПЕ РА ЦИ ЈА” са др жи „зе мљу” ка ко је де фи ни са на у Кон
вен ци ји. У том слу ча ју не мо же да се упо тре би гру па по да та ка 
„ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ при ма лац” из гру пе по да та ка „НА И
МЕ НО ВА ЊЕ”.

Име/Назив(рубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Улицаиброј(рубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Земља(рубрика8)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мљу из При ло га А2.
Поштанскиброј(рубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..9
Упо тре бља ва се озна ка.
Град(рубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
ЈЕЗИКИМЕНА/НАЗИВАИАДРЕСЕ/СЕДИШТА(NADLNG)
Вр ста/ду жи на: с2

За утвр ђи ва ње је зи ка име на/на зи ва и адре се/се ди шта (NAD 
LNG) упо тре бља ва ју се је зич ке ши фре из При ло га А2.

Идентификационибројпривредногсубјекта(TIN)(рубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Упо тре ба озна ке за унос иден ти фи ка ци о ног бро ја при вред ног 

су бјек та (TIN) ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
НА И МЕ НО ВА ЊЕ
Број: 999
Упо тре бља ва се гру па по да та ка.
Врстадекларације(еxрубрика1)
Вр ста/ду жи на: сб ..5
Упо тре бља ва се озна ка, ако је ши фра „Т” би ла упо тре бље

на за озна ку „Вр ста де кла ра ци је” из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НА 
ОПЕ РА ЦИ ЈА”. У дру гим слу ча је ви ма ова озна ка не мо же да се 
упо тре би. 

Земљаотпреме(еxрубрика15а)
Вр ста/ду жи на: с2
Зе мља из ко је се ро ба от пре ма/из во зи. 
Озна ка се упо тре бља ва ако је пријављенo ви ше од једнe 

земљe от пре ме. Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мљу из При ло га А2. 
У том слу ча ју не мо же да се упо тре би озна ка „Зе мља от пре ме” из 
гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НА ОПЕ РА ЦИ ЈА”. Ако је при ја вље на 
са мо јед на зе мља от пре ме, упо тре бља ва се од го ва ра ју ћа озна ка из 
гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НА ОПЕ РА ЦИ ЈА”.

Зе мља од ре ди шта (еx ру бри ка 17а)
Вр ста/ду жи на: с2
Озна ка се упо тре бља ва ако је при ја вље но ви ше од јед не зе

мље од ре ди шта. Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мљу из При ло га А2. 
У том слу ча ју не мо же да се упо тре би озна ка „Зе мља од ре ди шта” 
из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК”. Ако је при ја вље на 
са мо јед на зе мља од ре ди шта, упо тре бља ва се од го ва ра ју ћа озна ка 
из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК”.

Текстуалниопис(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: сб ..140
Упо тре бља ва се озна ка.
У свим слу ча је ви ма мо ра да се уне се уоби ча јен тр го вач ки 

опис. Опис мо ра да са др жи све по треб не по дат ке за утвр ђи ва ње 
исто вет но сти ро бе. Ка да се по пу ња ва ру бри ка 33 (Ши фра ро бе) 
опис мо ра да бу де до вољ но пре ци зан да омо гу ћи свр ста ва ње ро
бе. Ова ру бри ка мо ра да са др жи и по дат ке ко је зах те ва ју по себ ни 
про пи си (нпр. о ак ци зним да жби на ма). Ако се ко ри сте кон теј не ри, 
у ову ру бри ку би тре ба ло да се уне су и иден ти фи ка ци о не озна ке 
кон теј не ра.

Језиктекстуалногописа(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
Реднибројнаименовања(рубрика32)
Вр ста/ду жи на: б ..5
Упи су је се број на и ме но ва ња са спи ска по шиљ ки да тих у ру

бри ци „Уку пан број на и ме но ва ња”. 
Озна ка се упо тре бља ва чак и ако је број „1” био упо тре бљен 

за озна ку „Уку пан број став ки” из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НИ 
ПО СТУ ПАК”. У том слу ча ју, за озна ку се упо тре бља ва број „1”. 
Сва ки ред ни број став ке је је дин ствен кроз це лу де кла ра ци ју.

Шифраробе(рубрика33)
Вр ста/ду жи на: б ..8
Озна ка се упо тре бља ва са нај ма ње 4 и нај ви ше 8 ци фа ра.
Ова ру бри ка мо ра да се по пу ни:
– ка да исто ли це са чи ња ва тран зит ну де кла ра ци ју у исто вре

ме или по сле ца рин ске де кла ра ци је ко ја укљу чу је ши фру ро бе; 
или
– ка да тран зит на де кла ра ци ја об у хва та ро бу са спи ска у скла

ду са чла ном 1. став 3. До дат ка I.
Упи су је се ши фра ро бе.
Ова ру бри ка се не по пу ња ва у тран зит ној де кла ра ци ји Т2 и 

Т2F ко ја је са чи ње на у зе мљи ЕФ ТА, осим ако на прет ход ној тран
зит ној де кла ра ци ји ни је на ве де на ши фра ро бе.
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Ако је на ве де на, упи су је се ши фра ко ја је уне та у од го ва ра ју
ћој де кла ра ци ји.

У свим дру гим слу ча је ви ма, упо тре ба ове ру бри ке ни је оба
ве зна.

Брутомаса(рубрика35)
Вр ста/ду жи на: б ..11,3
Упи су је се бру то ма са ро бе опи са не у од го ва ра ју ћој ру бри ци 

31, из ра же на у ки ло гра ми ма. Бру то ма са је укуп на ма са ро бе са 
свим па ко ва њем, из у зев кон теј не ра и дру ге пре во зне опре ме.

Ова озна ка ни је оба ве зна ако је ро ба раз ли чи те вр сте об у хва
ће на са мо јед ном де кла ра ци јом, па ко ва на за јед но, та ко да је не мо
гу ће утвр ди ти бру то ма су за сва ку вр сту ро бе.

Нетомаса(рубрика38)
Вр ста/ду жи на: б ..11,3
Упи су је се не то ма са ро бе опи са не у од го ва ра ју ћој ру бри ци, 

из ра же на у ки ло гра ми ма. Не то ма са је ма са са ме ро бе, из у зев свих 
па ко ва ња.

Упо тре ба озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
– ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ по ши ља лац (еx ру бри ка 2)
Број: 1
Гру па по да та ка „ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ по ши ља лац” не 

мо же да се упо тре би ако је при ја вљен са мо је дан по ши ља лац. У 
том слу ча ју се упо тре бља ва гру па по да та ка „ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ
КАТ по ши ља лац” на ни воу „ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК”.

Име/Назив(еxрубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Улицаиброј(еxрубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Земља(еxрубрика2)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мљу из При ло га А2.
Поштанскиброј(еxрубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..9
Упо тре бља ва се озна ка.
Град(еxрубрика2)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
ЈЕЗИКИМЕНА/НАЗИВАИАДРЕСЕ/СЕДИШТА(NADLNG)
Вр ста/ду жи на: с2
За утвр ђи ва ње је зи ка име на/на зи ва и адре се/се ди шта (NAD 

LNG) упо тре бља ва ју се је зич ке ши фре из При ло га А2.
Идентификационибројпривредногсубјекта(TIN)(еxрубри

ка8)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Упо тре ба озна ке за унос иден ти фи ка ци о ног бро ја при вред ног 

су бјек та (TIN) ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
– ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ при ма лац (еx ру бри ка 8)
Број: 1
Упо тре бља ва се гру па по да та ка, ако је при ја вље но ви ше од 

јед ног при ма о ца и озна ка „Зе мља од ре ди шта” из гру пе по да та ка 
„НА И МЕ НО ВА ЊЕ” са др жи „зе мљу” ка ко је де фи ни са на у Кон
вен ци ји. Ако је при ја вљен са мо је дан при ма лац, не мо же да се 
упо тре би гру па по да та ка „ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ при ма лац” из 
гру пе по да та ка „НА И МЕ НО ВА ЊЕ”.

Име/Назив(еxрубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Улицаиброј(еxрубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Земља(еxрубрика8)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мљу из При ло га А2.
Поштанскиброј(еxрубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..9
Упо тре бља ва се озна ка.

Град(еxрубрика8)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
ЈЕЗИКИМЕНА/НАЗИВАИАДРЕСЕ/СЕДИШТА(NADLNG)
Вр ста/ду жи на: с2
За утвр ђи ва ње је зи ка име на/на зи ва и адре се/се ди шта (NAD 

LNG) упо тре бља ва ју се је зич ке ши фре из При ло га А2.
Идентификационибројпривредногсубјекта(ТIN)(еxрубри

ка8)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Упо тре ба озна ке за унос иден ти фи ка ци о ног бро ја при вред ног 

су бјек та (TIN) ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
– КОН ТЕЈ НЕ РИ (ру бри ка 31)
Број: 99
Ако озна ка „Кон теј нер” из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НА 

ОПЕ РА ЦИ ЈА” са др жи ши фру „1” упо тре бља ва се та гру па по да
та ка.

Бро је ви кон теј не ра (ру бри ка 31)
Вр ста/ду жи на: сб ..11
Упо тре бља ва се озна ка.
– ШИ ФРЕ ЗА ОСЕ ТЉИ ВУ РО БУ (SGI) (ру бри ка 31)
Број: 9
Упо тре бља ва се гру па по да та ка за унос ши фре за осе тљи ву 

ро бу (SGI) ако се тран зит на де кла ра ци ја од но си на ро бу из При ло
га I До дат ка I.

Шифреосетљиверобе(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: б ..2
Упо тре бља ва ју се ши фре из При ло га А2 ако ши фра ро бе ни је 

до вољ на за тач но утвр ђи ва ње иден ти те та ро бе из При ло га I До
дат ка I.

Количинаосетљиверобе(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: б ..11,3
Упо тре бља ва се озна ка ако се тран зит на де кла ра ци ја од но си 

на ро бу из При ло га I До дат ка I.
– ПА КО ВА ЊА (ру бри ка 31)
Број: 99
Упо тре бља ва се гру па по да та ка.
Ознакеибројевипаковања(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: сб ..42
Озна ка се упо тре бља ва, ако озна ка „Вр сте па ко ва ња” са др жи 

дру ге ши фре из При ло га А2, из у зев оних за ра су ти те рет (VQ, VG, 
VL, VY, VP или VО) или за „не у па ко ва но”(NE, NF, NG). Ни је оба
ве зна, ако озна ка „Вр сте па ко ва ња” са др жи јед ну од прет ход но на
ве де них ши фа ра.

Језикознакаибројевапаковања(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
Врстепаковања(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: сб242

Упо тре бља ва ју се ши фре за па ко ва ња из При ло га А2.
Бројпаковања(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: б ..5
Озна ка се упо тре бља ва, ако озна ка „Вр сте па ко ва ња” са др жи 

дру ге ши фре из При ло га А2, из у зев оних за ра су ти те рет (VQ, VG, 
VL, VY, VP или VО) или за „не у па ко ва но”( NE, NF, NG). Не мо же 
да се упо тре би, ако озна ка „Вр сте па ко ва ња” са др жи јед ну од прет
ход но на ве де них ши фа ра.

Бројкомада(рубрика31)
Вр ста/ду жи на: б ..5
Озна ка се упо тре бља ва, ако озна ка „Вр сте па ко ва ња” са др жи 

ши фру из При ло га А2 за „не у па ко ва но”(NE). У дру гим слу ча је ви
ма ова озна ка не мо же да се упо тре би.

– ПРЕТ ХОД НА ДО КУ МЕН ТА (ру бри ка 40)
Број: 9
Упи су је се упу ћи ва ње на прет ход ни ца рин ски одо брен по сту

пак или упо тре бу, или на би ло ко ји од го ва ра ју ћи ца рин ску ис пра ву.
––––––––
42 Из ме ње но Од лу ком бр. 2/2013 од 7.11.2013. (Сл. лист Л 315 од 26.11.2013, 

стр.106)
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Упо тре бља ва се гру па по да та ка, ако озна ка „Вр ста де кла ра
ци је” из гру пе по да та ка „ТРАН ЗИТ НИ ПО СТУ ПАК” или „НА И
МЕ НО ВА ЊЕ” са др жи ши фру „Т2” или „Т2F”, а зе мља по ла зне ца
ри нар ни це је зе мља ЕФ ТА ка ко је де фи ни са но у Кон вен ци ји.

Врстапретходнеисправе(рубрика40)
Вр ста/ду жи на: сб ..6
Ако је по треб но да се упо тре би гру па по да та ка, упо тре бља ва 

се ба рем јед на ши фра прет ход не ис пра ве из При ло га А2.
Упућивањенапретходнеисправе(рубрика40)
Вр ста/ду жи на: сб ..20
Упо тре бља ва се упу ћи ва ње на прет ход ну ис пра ву.
Језикупућивањанапретходнеисправе(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је са је зич ком ши фром из При ло га А2, 

ако је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
Додатниподаци(рубрика40)
Вр ста/ду жи на: сб ..26
Упо тре ба озна ке ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Језикдодатнихподатака(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је са је зич ком ши фром из При ло га А2, 

ако је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
– ПОД НЕ ТА ДО КУ МЕН ТА/ПО ТВР ДЕ (ру бри ка 44)
Број: 99
Упи су ју се по да ци ко је зах те ва ју по себ ни про пи си при мен

љи ви у зе мљи от пре ме/из во за, за јед но са ре фе рент ним бро је ви ма 
ис пра ва, под не тих уз де кла ра ци ју (нпр. се риј ски број кон трол ног 
при мер ка Т5, број из во зне до зво ле, по да ци о ве те ри нар ским и фи
то са ни тар ним про пи си ма или број то вар ног ли ста). 

Упо тре ба гру пе по да та ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не. 
Ако је упо тре бље на гру па по да та ка, упо тре бља ва се ба рем јед на 
од сле де ћих озна ка.

Врстаисправе(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: сб ..3
Упо тре бља ва се ши фра из При ло га А2.
Референцаисправе(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: сб ..20
Језикреференцеисправе(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
Додатниподаци(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: сб ..26
Језикдодатнихподатака(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
– ПО СЕБ НЕ НА ПО МЕ НЕ (ру бри ка 44)
Број: 99
Упо тре ба гру пе по да та ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не. 

Ако је упо тре бље на гру па по да та ка, упо тре бља ва се озна ка „Иден
ти фи ка ци ја до дат них по да та ка” или „Текст”.

Идентификацијадодатнихподатака(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: сб ..3
За унос иден ти фи ка ци је (ид) до дат них по да та ка упо тре бља ва 

се ши фра из При ло га А2.
ИзвозизЕЗ(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: б1
Ако озна ка „Иден ти фи ка ци ја до дат них по да та ка” са др жи ши

фру „DG0” или „ DG1”, упо тре бља ва се озна ка „Из воз из ЕЗ” или 
„Из воз из зе мље”. Озна ке не мо гу да се упо тре бе исто вре ме но. Ова 
озна ка не мо же да се упо тре би у дру гим слу ча је ви ма. Ако се упо
тре бља ва ова озна ка, упо тре бља ва ју се сле де ће ши фре:

0= не
1= да.
Извозизземље(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: с2
Ако озна ка „Иден ти фи ка ци ја до дат них по да та ка” са др жи ши

фру „ DG0” или „ DG1”, упо тре бља ва се озна ка „Из воз из ЕЗ” или 

„Из воз из зе мље”. Озна ке не мо гу да се упо тре бе исто вре ме но. Ова 
озна ка не мо же да се упо тре би у дру гим слу ча је ви ма. Ако се упо
тре бља ва ова озна ка, упо тре бља ва се ши фра зе мље из При ло га А2.

Текст(рубрика44)
Вр ста/ду жи на: сб ..70
Језиктекста(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
ПО ЛА ЗНА ЦА РИ НАР НИ ЦА (ру бри ка Ц)
Број: 1
Упо тре бља ва се гру па по да та ка.
Референтниброј(рубрикаЦ)
Вр ста/ду жи на: сб8
Упо тре бља ва ју се ши фре из При ло га А2.
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ ПРИН ЦИ ПАЛ (ру бри ка 50)
Број: 1
Упо тре бља ва се гру па по да та ка.
Идентификационибројпривредногсубјекта(TIN)(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Озна ка се упо тре бља ва ако гру па по да та ка „РЕ ЗУЛ ТА ТИ 

ПРЕ ГЛЕ ДА” са др жи ши фру А3 или ка да се упо тре бља ва озна ка 
„GRN”.

Име/Назив(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Озна ка се упо тре бља ва ако се упо тре бља ва озна ка „Иден ти

фи ка ци о ни број при вред ног су бјек та” и ако си стем још не по зна је 
дру ге озна ке из ове гру пе по да та ка.

Улицаиброј(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Озна ка се упо тре бља ва ако се упо тре бља ва озна ка „Иден ти

фи ка ци о ни број при вред ног су бјек та” и ако си стем још не по зна је 
дру ге озна ке из ове гру пе по да та ка.

Земља(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва ју се ши фре за зе мљу из При ло га А2 ако се упо

тре бља ва озна ка „Иден ти фи ка ци о ни број при вред ног су бјек та” и 
ако си стем још не по зна је дру ге озна ке из ове гру пе по да та ка.

Поштанскиброј(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..9
Озна ка се упо тре бља ва ако се упо тре бља ва озна ка „Иден ти

фи ка ци о ни број при вред ног су бјек та” и ако си стем још не по зна је 
дру ге озна ке из ове гру пе по да та ка.

Град(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Озна ка се упо тре бља ва ако се упо тре бља ва озна ка „Иден ти

фи ка ци о ни број при вред ног су бјек та” и ако си стем још не по зна је 
дру ге озна ке из ове гру пе по да та ка.

ЈЕЗИКИМЕНА/НАЗИВАИАДРЕСЕ/СЕДИШТА(NADLNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва се је зич ка ши фра из При ло га А2 за утвр ђи ва ње 

је зи ка име на/на зи ва и адре се/се ди шта (NAD LNG), ако се упо тре
бља ва ју од го ва ра ју ћа по ља за сло бо дан текст.

ЗА СТУП НИК (ру бри ка 50)
Број: 1
Упо тре бља ва се гру па по да та ка ако прин ци пал ко ри сти овла

шће ног за ступ ни ка.
Име/Назив(рубрика50)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Упо тре бља ва се озна ка.
Над ле жност за ступ ни ка (ру бри ка 50)
Вр ста/ду жи на: с ..35
Упо тре ба ове озна ке ни је оба ве зна.
ЈезикнадлежностизаступникаLNG
Вр ста/ду жи на: с2
Је зик (LNG) се утвр ђу је је зич ком ши фром из При ло га А2, ако 

је упо тре бљен про стор за сло бо дан текст.
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ТРАН ЗИТ НА ЦА РИ НАР НИ ЦА (ру бри ка 51)
Број: 9
Упи су је се пред ви ђе на ца ри нар ни ца ула за у сва ку стра ну уго

вор ни цу пре ко чи је те ри то ри је је пред ви ђе но да се пре ђе у то ку 
пре во за или, ако у то ку пре во за тре ба да се про ђе пре ко дру ге те
ри то ри је, а не те ри то ри је стра на уго вор ни ца, упи су је се из ла зна 
ца ри нар ни ца пре ко ко је пре во зно сред ство на пу шта те ри то ри ју 
стра на уго вор ни ца. 

По треб но је да се гру па по да та ка упо тре би ба рем је дан пут 
ако су раз ли чи те уго вор не стра не при ја вље не за по ла зак и од ре
ди ште.

Референтниброј(рубрика51)
Вр ста/ду жи на: сб8
Упо тре бља ва ју се ши фре из При ло га А2.
ОД РЕ ДИ ШНА ЦА РИ НАР НИ ЦА (ру бри ка 53)
Број: 1
Упо тре бља ва се гру па по да та ка.
Референтниброј(рубрика53)
Вр ста/ду жи на: сб8
У При ло гу А2 је на ве де на са мо струк ту ра ши фре, а од ре ди

шне ца ри нар ни це су на ве де не у спи ску ца ри нар ни ца над ле жних за 
за јед нич ке тран зит не по ступ ке (COL на сај ту EURO PA).

Упо тре бља ва ју се ши фре из При ло га А2.
ПРИ ВРЕД НИ СУ БЈЕ КАТ овла шће ни при ма лац (ру бри ка 53)
Број: 1
Мо же да се упо тре би гру па по да та ка за на зна ча ва ње да ће ро

ба да се ис по ру чи овла шће ном при ма о цу.
Идентификационибројовлашћеногпримаоца(TIN)(рубрика53)
Вр ста/ду жи на: сб ..17
Озна ка се упо тре бља ва за унос иден ти фи ка ци о ног бро ја при

вред ног су бјек та (TIN).
РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРЕ ГЛЕ ДА (ру бри ка Д)
Број: 1
Гру па по да та ка се упо тре бља ва ако де кла ра ци ју под не се 

овла шће ни по ши ља лац.
Шифрарезултатапрегледа(рубрикаД)
Вр ста/ду жи на: сб2
Упо тре бља ва се ши фра А3.
Крајњирок(рубрикаД)
Вр ста/ду жи на: б8
Упо тре бља ва се озна ка.
ПО ДА ЦИ О ЦА РИН СКИМ ОБЕ ЛЕЖ ЈИ МА (ру бри ка Д)
Број: 1
Гру па по да та ка се упо тре бља ва ако де кла ра ци ју под не се 

овла шће ни по ши ља лац, за ко ју ње го во одо бре ње зах те ва упо тре
бу ца рин ских обе леж ја или ако је прин ци па лу до зво ље на упо тре ба 
по себ них ца рин ских обе леж ја.

Бројцаринскихобележја(рубрикаД)
Вр ста/ду жи на: б ..4
Упо тре бља ва се озна ка.
– ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НИ БРОЈ ЦА РИН СКОГ ОБЕ-

ЛЕЖ ЈА (ру бри ка Д)
Број: 99
Гру па по да та ка се упо тре бља ва за иден ти фи ка ци ју ца рин ских 

обе леж ја.
Идентитетцаринскихобележја(рубрикаД)
Вр ста/ду жи на: сб ..20
Упо тре бља ва се озна ка.
Језикидентитетацаринскихобележја(LNG)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва се је зич ка ши фра (LNG) из При ло га А2.
ГА РАН ЦИ ЈА 
Број: 9
Упо тре бља ва се гру па по да та ка.
Обликгаранције(рубрика52)
Вр ста/ду жи на: сб1
Упо тре бља ва ју се ши фре из При ло га А2.

– ПО ЗИ ВА ЊЕ НА ГА РАН ЦИ ЈУ
Број: 99
Гру па по да та ка се упо тре бља ва ако озна ка „Об ли ци га ран ци

је” са др жи ши фру „0”, „1”, „2”, „4” или „9”.
GRN(рубрика52)
Вр ста/ду жи на: сб ..24
Озна ка се упо тре бља ва за упи си ва ње ре фе рент ног бро ја га

ран ци је (GRN), ако озна ка „Об лик га ран ци је” са др жи ши фру „0”, 
„1”, „2”, „4” или „9”. У овом слу ча ју озна ка „Оста ле на по ме не га
ран ци је” не мо же да се упо тре би.

„Ре фе рент ни број га ран ци је” (GRN) до де љу је га рант на ца ри
нар ни ца ра ди пре по зна ва ња сва ке по је ди нач не га ран ци је и сле де ће 
је струк ту ре:

По ље Са др жај Вр ста по ља При ме ри

1 По след ње две озна ке го ди не у ко јој 
је га ран ци ја при хва ће на (ГГ)

Број ча но 2 97

2 Иден ти фи ка ци о на озна ка др жа ве 
где је по ло же на га ран ци ја (ши фра за 
зе мљу ISO alp ha2 )

Слов но 2 IT

3 Је дин стве на иден ти фи ка ци о на озна
ка о при хва та њу ко ју да је га рант на 
ца ри нар ни ца за го ди ну и зе мљу

Слов но број ча но12 1234АB788966

4 Кон трол ни број Слов но 1 8
5 Иден ти фи ка ци о на озна ка за по је

ди нач ну га ран ци ју у об ли ку ку по на 
(1 сло во + 6 ци фа ра) или НУ ЛА за 
дру ге об ли ке га ран ци је

Слов но број ча но 7 А001017

По ља 1 и 2 ка ко је на пред об ја шње но.
По ље 3 се мо ра по пу ни ти са је дин стве ном идентификациo

ном озна ком за го ди ну и др жа ву у ко јој је при хва ће на га ран ци ја 
од стра не га рант не ца ри нар ни це. На ци о нал не ад ми ни стра ци је ко је 
же ле да има ју ре фе рент ни број га рант не ца ри нар ни це укљу чен у 
GRN, мо гу да упо тре бе до пр вих шест ци фа ра за унос на ци о нал
ног бро ја га рант не ца ри нар ни це.

У по ље 4 се мо ра упи са ти вред ност, ко ја је кон трол на ци фра 
за по ља 1 до 3 GRN. Ово по ље омо гу ћа ва да се от кри ју гре шке ка
да се за у зму пр ва че ти ри по ља GRN.

По ље 5 упо тре бља ва се са мо ка да се GRN од но си на по је ди
нач ну га ран ци ју у об ли ку ку по на ре ги стро ва них у ком пју тер ском 
тран зит ном си сте му. У том слу ча ју, у то по ље тре ба упи са ти иден
ти фи ка ци о ни број ку по на.

Осталивидовигаранције(рубрика52)
Вр ста/ду жи на: сб ..35
Озна ка се упо тре бља ва ако „Об лик га ран ци је” са др жи дру ге 

ши фре, а не „0”, „1”, „2”, „4” или „9”. У том слу ча ју озна ка „GRN” 
се не упо тре бља ва.

Приступнашифра
Вр ста/ду жи на: сб4
Озна ка се упо тре бља ва ако се упо тре бља ва ши фра „GRN”, 

ина че ова ши фра ни је оба ве зна за зе мље. У за ви сно сти од об ли ка 
га ран ци је, из да је је га рант на ца ри нар ни ца, је мац или прин ци пал и 
упо тре бља ва се за за шти ту кон крет не га ран ци је.

– ОГРА НИ ЧЕ ЊЕ ВА ЖНО СТИ (ЕЗ)
Број: 1
НеважизаЕУ(рубрика52)
Вр ста/ду жи на: б1
Упо тре бља ва ју се сле де ће ши фре:
0= не
1= да.
– ОГРА НИ ЧЕ ЊЕ ВА ЖНО СТИ (НЕ ЕЗ)
Број: 99
Неважизадругеуговорнестране(рубрика52)
Вр ста/ду жи на: с2
Упо тре бља ва се ши фра зе мље из При ло га А2 за на во ђе ње 

уго вор не стра не. Ши фра др жа ве чла ни це Европ ске за јед ни це не 
мо же да се упо тре би.
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ПРИЛОГА243

ДО ДАТ НЕ ШИ ФРЕ ЗА КОМ ПЈУ ТЕ РИ ЗО ВА НИ  
ТРАН ЗИТ НИ СИ СТЕМ

1. ШИ ФРА ЗЕ МЉЕ (CNT) 

По ље Са др жај Вр ста по ља При мер
1 ISО alp ha 2 ши фра зе мље. Слов но 2 IT

При ме њу је се „ISO alp ha 2 ши фра зе мље” ка ко је на ве де но у 
стан дар ду ISО – 3166 – 1 из 1997. и на кнад ним из ме на ма.

2. ШИ ФРА ЈЕ ЗИ КА 
При ме њу је се „ISO alp ha 2” ко ди фи ка ци ја на ве де на у ISO – 

639: 1988. 
3. ТА РИФ НА ОЗНА КА РО БЕ (COM) 

По ље Са др жај Вр ста по ља При ме ри
1 6 ци фа ра Хар мо ни зо ва ног Си сте ма Број ча но 6 010290

 (ХС6) (ле во по рав на ње)

По треб но је уне ти 6 ци фа ра Хар мо ни зо ва ног Си сте ма (ХС6). 
Ши фра ро бе мо же би ти про ши ре на на 8 ци фа ра за на ци о нал ну 
упо тре бу.

4. ШИ ФРА ОСЕ ТЉИ ВЕ РО БЕ

По ље Са др жај Вр ста по ља При ме ри
1 До дат на иден ти фи ка ци ја осе тљи ве ро бе Број ча но ..2 2

Ши фра се ко ри сти као про ши ре ње ХС6, ка ко је при ка за но у 
При ло гу I До дат ка I, ка да се осе тљи ва ро ба не мо же у пот пу но сти 
иден ти фи ко ва ти са ХС6.

5. ШИ ФРА ПА КО ВА ЊА44 
––––––––
43 До пу њен Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр.1)
44 До пу њен Од лу ком бр. 2/2013 од 7.11.2013. (Сл. лист 315, 26.11.2013, стр. 106)

(Пре по ру ка UN/ECE бр. 21/Рев. 8.1 од 12. Ју ла 2010.) 
Аеро сол (Спреј) AE
Ам пу ла, не за шти ће на AM
Ам пу ла, за шти ће на AP
Рас пр ши вач AT
Вре ћа BG
Вре ћа , флек си бил на ам ба ла жа FX
Вре ћа, ју те на GY
Вре ћа , џам бо JB
Вре ћа, ве ли ка ZB
Вре ћа, ви ше стру ка MB
Вре ћа, па пир на 5M
Вре ћа, па пир на, ви ше слој на XJ
Вре ћа, па пир на, ви ше слој на, во до от пор на XK
Вре ћа, пла стич на EC
Вре ћа, пла стич на фо ли ја XD
Вре ћа за ве ли ку ко ли чи ну ро бе у рин фу зи 44
Вре ћа за ве ли ку ко ли чи ну ро бе у рин фу зи 43
Вре ћа, тек стил на 5L
Вре ћа, тек стил на, не про пу сна XG
Вре ћа , тек стил на, во до от пор на XH
Вре ћа, тек стил на, без уну тра шње по ста ве XF
Вре ћа, са руч ка ма TT
Вре ћа, тка на пла сти ка 5H
Вре ћа, тка на пла сти ка, не про пу сна XB
Вре ћа , тка на пла сти ка, во до от пор на XC
Вре ћа, тка на пла сти ка, без уну тра шње пре свла ке/по ста ве XA
Ба ла, ком при мо ва на BL
Ба ла, не ком при мо ва на BN
Лоп та AL

Ба лон, не за шти ће ни BF
Ба лон, за шти ће ни BP
Шип ка BR
Бу ре BA
Бу ре, др ве но 2C
Бу ре, др ве но, са че пом QH
Бу ре, др ве но, са одво ји вим по клоп цем QJ
Шип ке, у сно пу/све жњу/ BZ
Ба зен BM
Кор па BK
Кор па, са руч ком, кар тон ска HC
Кор па, са руч ком, пла стич на HA
Кор па, са руч ком, др ве на HB
Ре мен B4
Кош BI
Бал ван OK
Та бла BD
Та бла, у сно пу/све жњу/па ке ту BY
Ка лем BB
Рол на (тек стил) BT
Бо ца, гас GB
Бо ца, не за шти ће на, лоп та ста BS
Бо ца, не за шти ће на, ци лин дрич на BO
Бо ца, за шти ће на, лоп та ста BV
Бо ца, за шти ће на, ци лин дрич на BQ
Сан дук за бо це / ста лак за бо це BC
Ку ти ја BX
Ку ти ја, алу ми ни јум ска 4B
Ку ти ја, Com mon we alth Han dling Equ ip ment Pool (CHEP), Euro box DH
Ку ти ја, ле со нит 4G
Ку ти ја, за теч но сти BW
Ку ти ја, од при род ног др ве та 4C
Ку ти ја, пла стич на 4H
Ку ти ја, пла стич на, по де си ва QR
Ку ти ја, пла стич на, чвр ста QS
Ку ти ја, шпер пло ча 4D
Ку ти ја, ре кон сти ту и са но др во 4F
Ку ти ја, че лич на 4A
Ку ти ја, др ве на, од при род ног др ве та, обич на QP
Ку ти ја, др ве на, од при род ног др ве та, са не про пу сним зи до ви ма QQ
Кан та BJ
Ра су то, гас (при 1031 mbar и 15°С) VG
Ра су то, теч ни гас (при аб нор мал ној тем пе ра ту ри/при ти ску) VQ
Ра су то, теч но сти VL
Ра су то, ме тал ни от па ци VS
Ра су то, чвр сто, фи не че сти це (”пра шак”) VY
Ра су то, кру ти ма те ри ја ли, зр на сте че сти це (”гра ну лат”) VR
Ра су то, кру ти ма те ри ја ли, круп ни је че сти це (”гру мен”) VO
Све жањ BH
Сноп BE
Сноп, од др ве та 8C
Бу ре BU
Ка вез CG
Ка вез, Com mon we alth Han dling Equ ip ment Pool (CHEP) DG
Ка вез, ваљ ка сти CW
Ли мен ка, ци лин дрич на CX
Ли мен ка, че твр та ста CA
Ли мен ка, са др шком и лев ком CD
Ка ни стер CI
Плат но CZ
Кап су ла AV
Ста кле ни ба лон за др жа ње ко ро зи ва, не за шти ћен CO
Ста кле ни ба лон за др жа ње ко ро зи ва, за шти ћен CP
Тан ки кар тон CM
Ко ли ца, са рав ном по вр ши ном FW
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Кар тон CT
Па тро на CQ
Сан дук CS
Сан дук, за ауто мо би ле 7A
Сан дук, изо тер мич ки EI
Сан дук, ко стур ни SK
Сан дук, че лич ни SS
Сан дук, са па лет ним дном ED
Сан дук, са па лет ним дном, кар тон EF
Сан дук, са па лет ним дном, ме тал EH
Сан дук, са па лет ним дном, пла сти ка EG
Сан дук, са па лет ним дном, др во EE
Сан дук, др ве ни 7B
Бу ре CK
Ков чег CH
По су да за мле ко CC
Ку ти ја са по клоп цем на пре гиб AI
Ка се та CF
Мр твач ки сан дук CJ
Спи ра ла CL
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да 6P
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у алу ми ни јум ском сан ду ку YR
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у алу ми ни јум ском буб њу YQ
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у про ши ри вом пла стич ном 
па ко ва њу

YY

Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у влак на стом буб њу YW
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у ку ти ји од влак на стих 
пло ча

YX

Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у буб њу од шпер пло че YT
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у чвр стом пла стич ном па
ко ва њу

YZ

Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у че лич ној ку ти ји YP
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у че лич ном буб њу YN
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у кор пи од пру ћа YV
Ком би но ва но па ко ва ње, ста кле на по су да у др ве ној ку ти ји YS
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да 6H
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у алу ми ни јум ском сан ду ку YD
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у алу ми ни јум ском буб њу YC
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у влак на стом буб њу YJ
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у ку ти ји од влак на стих 
пло ча

YK

Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у пла стич ном буб њу YL
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у ку ти ји од шпер пло че YH
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у буб њу од шпер пло че YG
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у чвр стој пла стич ној ку
ти ји

YM

Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у че лич ној ку ти ји YB
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у че лич ном буб њу YA
Ком би но ва но па ко ва ње, пла стич на по су да у др ве ној ку ти ји YF
Кор нет AJ
Кон теј нер, флек си бил ни 1F
Ка ни стер, га лон GL
Кон теј нер, ме тал ME
Кон теј нер, ни је дру га чи је озна чен као тран спорт на опре ма CN
Кон теј нер, спо ља шњи OU
По кри вач CV
Сан дук CR
Сан дук, пив ски CB
Сан дук, за ра су ти те рет, кар тон ски DK
Сан друк, за ра су ти те рет, пла стич ни DL
Сан дук, за ра су ти те рет, др ве ни DM
Сан дук, ура мље ни FD
Сан дук, во ће FC
Сан дук, ме тал MA
Сан дук, мле ко MC
Сан дук, ви ше слој ни, кар тон ски DC
Сан дук, ви ше слој ни, пла стич ни DA

Сан дук, ви ше слој ни, др ве ни DB
Сан дук, плит ки SC
Сан дук, др ве ни 8B
Пле те на кор па CE
По су да CU
Ци лин дар CY
Пле те на бо ца, не за шти ће на DJ
Пле те на бо ца, за шти ће на DP
До за тор DN
Бу бањ DR
Бу бањ, алу ми ни јум ски 1B
Бу бањ, алу ми ни јум ски, не у кло њи ви по кло пац QC
Бу бањ, алу ми ни јум ски, укло њи ви по кло пац QD
Бу бањ, влак на сти 1G
Бу бањ, гво зде ни DI
Бу бањ, пла стич ни IH
Бу бањ, пла стич ни, не у кло њи ви по кло пац QF
Бу бањ, пла стич ни, укло њи ви по кло пац QG
Бу бањ, шпер пло ча 1D
Бу бањ, че лич ни 1A
Бу бањ, че лич ни, не у кло њи ви по кло пац QA
Бу бањ, че лич ни, укло њи ви по кло пац QB
Бу бањ, др ве ни 1W
Омот EN
Омот, че лич ни SV
Ку ти ја за филм FP
Ба чви ца FI
Чу ту ри ца FL
Па ко ва ње, флек си бил но, за пре воз теч но сти FB
Ка ни стер, флек си бил ни FE
Па ко ва ње за хра ну FT
Ков чег (вој нич ки) FO
Оквир FR
Но сач GI
Но са чи, у сно пу/све жњу/ GZ
Кор па са по клоп цем HR
Ве ша ли ца HN
По су да HG
Ин гот IN
Ин го ти, у сно пу/све жњу/ IZ
Ка ни стер за те рет WA
Ка ни стер за те рет, алу ми ни јум ски WD
Ка ни стер за те рет, алу ми ни јум ски, теч но сти WL
Ка ни стер за те рет, алу ми ни јум ски, под при ти ском > 10 кpа WH
Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни ZS
Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни, флек си бил на пла сти ка, теч но сти ZR
Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни, флек си бил на пла сти ка, под при ти
ском

ZP

Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни, флек си бил на пла сти ка, твр ди ма те
ри ја ли

ZM

Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни, твр да пла сти ка, теч но сти ZQ
Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни, твр да пла сти ка, под при ти ском ZN
Ка ни стер за те рет, ком би но ва ни, твр да пла сти ка, твр ди ма те ри ја ли ZL
Ка ни стер за те рет, влак на ста пло ча ZT
Ка ни стер за те рет, флек си бил ни ZU
Ка ни стер за те рет, ме тал ни WF
Ка ни стер за те рет, ме тал ни, теч ност WM
Ка ни стер за те рет, ме тал ни, осим че ли ка ZV
Ка ни стер за те рет, ме тал ни, под при ти ском 10 кpа WJ
Ка ни стер за те рет, при род но др во ZW
Ка ни стер за те рет, при род но др во, са уну тра шњом пре свла ком WU
Ка ни стер за те рет, па пир ни, ви ше слој ни ZA
Ка ни стер за те рет, па пир ни, ви ше слој ни, во до от пор ни ZC
Ка ни стер за те рет, пла стич ни филм WS
Ка ни стер за те рет, шпер пло ча ZX
Ка ни стер за те рет, шпер пло ча, са уну тра шњом пре свла ком WY
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Ка ни стер за те рет, ре кон сти ту и са но др во ZY
Ка ни стер за те рет, ре кон сти ту и са но др во, са уну тра шњом пре свла ком WZ
Ка ни стер за те рет , твр да пла сти ка АА
Ка ни стер за те рет , твр да пла сти ка, са мо сто је ћи, теч но сти ZK
Ка ни стер за те рет , твр да пла сти ка, са мо сто је ћи, под при ти ском ZH
Ка ни стер за те рет, твр да пла сти ка, са мо сто је ћи, твр ди ма те ри ја ли ZF
Ка ни стер за те рет , твр да пла сти ка, са струк ту рал ном опре мом, теч но
сти

ZJ

Ка ни стер за те рет , твр да пла сти ка, са струк ту рал ном опре мом, под 
при ти ском

ZG

Ка ни стер за те рет, твр да пла сти ка, са струк ту рал ном опре мом, твр ди 
ма те ри ја ли 

ZD

Ка ни стер за те рет, че лич ни WC
Ка ни стер за те рет , че лич ни, теч но сти WК
Ка ни стер за те рет , че лич ни, под при ти ском > 10 кpа WG
Ка ни стер за те рет , тек стил ни без пре свла ке WТ
Ка ни стер за те рет , тек стил ни, пре сву чен WV
Ка ни стер за те рет , тек стил ни, пре сву чен и об ло жен WX
Ка ни стер за те рет , тек стил ни, об ло жен WW
Ка ни стер за те рет , тка на пла сти ка, пре сву чен WP
Ка ни стер за те рет , тка на пла сти ка, пре сву чен и об ло жен WR
Ка ни стер за те рет , тка на пла сти ка, об ло жен WQ
Ка ни стер за те рет , тка на пла сти ка, без пре свла ке WN
Те гла JR
Ка ни стер,ци лин дрич ни JY
Ка ни стер, пла стич ни 3H
Ка ни стер, пла стич ни, не у кло њи ви по кло пац QМ
Ка ни стер, пла стич ни, укло њи ви по кло пац QN
Ка ни стер, че твр та сти JC
Ка ни стер, че лич ни 3А
Ка ни стер, че лич ни, не у кло њи ви по кло пац QК
Ка ни стер, че лич ни, укло њи ви по кло пац QL
Врч JG
Ју те на вре ћа JT
Бу рен це KG
Сан дук за алат KI
По крет ни кон теј нер др ве ни (”лифт ван”) LV
Кла да LG
Кла де, у сно пу/све жњу/ LZ
Ве ли ка ко ли чи на, го ми ла LT
Гај би це LU
Пр тљаг LE
Вре ћа од ро го зи не (асу ра) MT
Ку ти ја за ши би це MX
Уза јам но од ре ђе но ZZ
Гне здо NS
Мре жа NT
Мре жа, це ва ста, пла стич на NU
Мре жа, це ва ста, тек стил на NV
Не до ступ но NA
Осмо у га о но па ко ва ње OT
Па ко ва ње PK
Па ко ва ње, кар тон ско, са отво ри ма за др жа ње IK
Па ко ва ње, из ло жбе но, кар тон ско IB
Па ко ва ње, из ло жбе но, ме тал но ID
Па ко ва ње, из ло жбе но, пла стич но IC
Па ко ва ње, из ло жбе но, др ве но IA
Па ко ва ње, про точ но IF
Па ко ва ње, умо та но у па пир IG
Па ко ва ње, из ло жбе но IE
Па кет PA
Ко фа (ве дро) PL
Па ле та PX
Па ле та, 100 cm * 110 cm AH
Па ле та, АС 40681993 OD
Па ле та, ку ти ја, ком би но ва на отво ре на ку ти ја и па ле та PB

Па ле та, CHEP100 cm x 120 cm OC
Па ле та, CHEP 40 cm x 60 cm OA
Па ле та, CHEP 80 cm x 120 cm OB
Па ле та, ISO Т11 OE
Па ле та, мо ду лар на, пр сте ни 80cms * 100cms PD
Па ле та, мо ду лар на, пр сте ни 80cms * 120cms PE
Па ле та, мо ду лар на, пр сте ни 80cms * 60cms AF
Па ле та, у за штит ном пла стич ном омо ту AG
Па ле та, тро слој на TW
Па ле та, др ве на 8A
Ко тао P2
По шиљ ка PC
Тор за жи во ти ње PF
Ко мад PP
Цев PI
Це ви, у сно пу/све жњу/ PV
Кр чаг (бо кал) PH
Да ска PN
Да ске, у сно пу/све жњу/ PZ
Пло ча PG
Пло че, у сно пу/све жњу/ PY
Плат фор ма, нео д ре ђе не те жи не или ди мен зи ја OF
Ло нац PT
Тор ба PO
Кор пи ца за во ће PJ
По сто ље RK
По сто ље, ве ша ли ца за оде ћу RJ
По су да, влак на ста AB
По су да, ста кле на GR
По су да, ме тал на MR
По су да, па пир на AC
По су да, пла стич на PR
По су да, об ло же на пла сти ком MW
По су да, др ве на AD
Мре жи ца за па ко ва ње во ћа RT
На мот RL
Пр стен RG
Шип ка RD
Шип ке, у сно пу/све жњу RZ
Рол на RO
Ке си ца, са ми ри шља вим пра хом SH
Вре ћа SA
Вре ћа, ви ше слој на MS
Мор нар ски сан дук SE
Сет SX
Пло ча ST
Пло ча, омо та на пла сти ком SP
Ме тал на пло ча SM
Пло че, у сно пу/све жњу/ SZ
У за штит ном, пла стич ном омо ту SW
Кли зна шип ка SI
Пло ча SB
На гла вак SY
Кли зни под ме тач SL
Вре те но SD
Ка лем (шпул на) SO
Ко фер SU
Пло чи ца T1
Ци стер на ре зер во ар, уни вер зал на TG
Ци стер на, ци лин дрич на TY
Ци стер на, че тво ро у га о на TK
Сан дук за чај TC
Бу ре (158,99 л) TI
Ли мен ка TN
Пла то PU
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Пла то, са др жи хо ри зон тал но сло же не став ке GU
Пла то, јед но сло јан без по клоп ца, кар тон ски DV
Пла то, јед но слој ни без по клоп ца, пла стич ни DS
Пла то, јед но слој ни без по клоп ца, по ли сти рен ски DU
Пла то, јед но слој ни без по клоп ца, др ве ни DT
Пла то, крут, пре кри вен, на сло жен (CEN TS 14482:2002) IL
Пла то, дво слој ни без по клоп ца, кар тон ски DY
Пла то, дво слој ни без по клоп ца, пла стич ни DW
Пла то, дво слој ни без по клоп ца, др ве ни DX
Сан дук TR
Но сач TS
Ка да TB
Ка да, са по клоп цем TL
Цев TU
Цев, скло пи ва TD
Цев, са мла зни цом TV
Це ви, у сно пу/све жњу/ TZ
Ба чва TO
Гу ма (за точ ко ве) TE
Ни је у ка ве зу UC
Је ди ни ца (ко мад) UN
Рас па ко ван или не у па ко ван NE
Рас па ко ван или не у па ко ван, ви ше је ди ни ца NG
Рас па ко ван или не у па ко ван, јед на је ди ни ца NF
Ва ку у ми ра но VP
Кон теј нер за пре воз ком би јем (”van pack”) VK
Ба чва (ка ца) VA
Во зи ло VN
Бо чи ца VI
Пле те на бо ца WB

6. ШИ ФРЕ ПРЕТ ХОД НИХ ДО КУ МЕ НА ТА
Ши фре ко је се при ме њу ју су сле де ће:
Т2 = Тран зит на де кла ра ци ја за за јед нич ки по сту пак тран зи та, 

ко ја об у хва та ро бу ко ја има ста тус ро бе За јед ни це.
Т2F = Тран зит на де кла ра ци ја за за јед нич ки по сту пак тран зи

та, ко ја об у хва та ро бу ко ја има ста тус ро бе За јед ни це, ко ја до ла зи 
из или иде у део ца рин ског под руч ја За јед ни це, где се не при ме њу
ју пра ви ла За јед ни це о по ре зу на до да ту вред ност.

T2CIM = Ро ба ко ја има ста тус ро ба За јед ни це, а пре во зи се уз 
упо тре бу то вар ног ли ста ЦИМ или пре дај ног ли ста ТР.

T2TIR = Ро ба ко ја има ста тус ро ба За јед ни це и пре во зи се по 
ТИР кар не ту.

T2ATA = Ро ба ко ја има ста тус ро бе За јед ни це и пре во зи се по 
АТА кар не ту.

T2L = Је дин стве ни до ку мент ко ји до ка зу је да ро ба има ста тус 
ро бе За јед ни це.

T2LF = Је дин стве ни до ку мент ко ји до ка зу је да ро ба има ста
тус ро бе За јед ни це у раз ме ни из ме ђу де ло ва ца рин ског под руч ја 
За јед ни це, где се пра ви ла За јед ни це о по ре зу на до да ту вред ност 
при ме њу ју и де ло ва овог под руч ја где се ова пра ви ла не при ме
њу ју.

T1 = Де кла ра ци ја за по сту пак тран зи та ко ја об у хва та по сту
пак за јед нич ког тран зи та ро бе ко ја не ма ста тус ро бе За јед ни це.

* = ……………………………………………………………….
* би ло ка ква дру га прет ход на ис пра ва (ан..5)
7. ШИ ФРЕ ПОД НЕ ТИХ ДО КУ МЕ НА ТА/ПО ТВР ДА 
(Ну ме рич ке ши фре пре у зе те су из УНових адре са ра за елек

трон ску раз ме ну по да та ка за ад ми ни стра ци ју, тр го ви ну и тран
спорт 1997б: Ли ста озна ка за еле мент по да та ка 1001, Ис пра ва/име 
по ру ке, са озна ком) 
По твр да о ускла ђе но сти 2
По твр да о ква ли те ту 3
По твр да о кре та њу ро бе А.ТР.1 18
Спи сак кон теј не ра 235
Спи сак па ке та 271

Про фак ту ра 325
Фак ту ра 380
Ин тер ни то вар ни лист 703
Глав ни то вар ни лист 704
По мор ски то вар ни лист 705
Ин тер ни то вар ни лист 714
ЦИМ то вар ни лист (же ле зни ца) 720
Друм ски листSMGS 722
Друм ски то вар ни лист 730
Ва зду хо плов ни то вар ни лист 740
Глав ни ва зду хо плов ни то вар ни лист 741
По штан ска от прем ни ца (по штан ски па ке ти) 750
Ис пра ва за мул ти мо дал ни/ком би но ва ни тран спорт (оп шти) 760
Роб ни ма ни фест 785
Бор де ре ау (спе ци фи ка ци ја спи ска по шиљ ки) 787
Обра зац от прем ни це Т 820
Обра зац от прем ни це Т1 821
Обра зац от прем ни це Т2 822
Кон трол на ис пра ва Т5 823
Обра зац от прем ни це Т2L 825
Де кла ра ци ја за из воз ро бе 830
Фи то са ни тар но уве ре ње 851
Са ни тар но уве ре ње 852
Ве те ри нар ско уве ре ње 853
По твр да о по ре клу 861
Де кла ра ци ја о по ре клу 862
Уве ре ње о пре фе рен ци јал ном по ре клу 864
Уве ре ње о по ре клу, обра зац GSP 865
До зво ла за увоз 911
Де кла ра ци ја о те ре ту (до ла зак) 933
До зво ла за из воз 941
Обра зац ТИФ 951
ТИР кар нет 952
Уве ре ње о по ре клу ЕУР 1 954
АТА кар нет 955
Оста ло zzz

8. ШИ ФРЕ ВР СТЕ ТРАН СПОР ТА, ПО ШТАН СКИХ И ДРУ
ГИХ ПО ШИ ЉА КА 

A. Јед но ци фре на ши фра (оба ве зно); 
B. Дво ци фре на ши фра (дру га ци фра за ви си од из бо ра уго вор

них стра на). 

А Б Зна че ње
1 10 По мор ски тран спорт

12 Же ле знич ки ва гон на бро ду мор ске пло вид бе
16 Друм ско мо тор но во зи ло на бро ду мор ске пло вид бе
17 При кључ но во зи ло или по лу при ко ли ца на бро ду мор ске пло вид бе
18 Брод уну тра шње пло вид бе на бро ду мор ске пло вид бе

2 20 Же ле знич ки тран спорт
23 Друм ско во зи ло на же ле знич ком ва го ну

3 30 Друм ски тран спорт
 4 40 Ва зду шни тран спорт
5 50 По штан ске по шиљ ке
 7 70 Фик сна пре во зна ин ста ла ци ја 
 8 80 Тран спорт уну тра шњим плов ним пу те ви ма
 9 90 Соп стве ни по гон

9. ДО ДАТ НИ ПО ДА ЦИ/ПО СЕБ НЕ ШИ ФРЕ
При ме њи ве ши фре су сле де ће: 
DG0 = Из воз из јед не зе мље чла ни це ЕФ ТА под ло жан огра

ни че њи ма или из воз из ЕЗ под ло жан огра ни че њи ма.
DG1 = Из воз из јед не зе мље чла ни це ЕФ ТА под ло жан да жби

на ма или из воз из ЕЗ под ло жан да жби на ма.
DG2 = Из воз.
До дат не по себ не ши фре мо гу се та ко ђе де фи ни са ти на ни воу 

на ци о нал ног до ме на.
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10. ШИ ФРЕ ГА РАН ЦИ ЈА
При ме њи ве ши фре су:

Си ту а ци ја Ши фра До дат не ин фор ма ци је
За осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је  
(Члан 53. из До дат ка I)

0  број уве ре ња о осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је

За за јед нич ку га ран ци ју 1  број уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји
 гарантна царинарница

За по је ди нач ну га ран ци ју ко ју по ла же га рант 2  ре фе рен ца за пре у зи ма ње га ран ци је
- гарантна царинарница

За по је ди нач ну га ран ци ју у го то ви ни 3
За по је ди нач ну га ран ци ју у об ли ку ку по на 4  број ку по на за по је ди нач ну га ран ци ју
За осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је 
(Члан 11. из До дат ка I)

6

За спо ра зум но осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је 
(Члан 10.(2)(а) Кон вен ци је)

А

За осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је за пу то ва ње из ме ђу по ла зне ца ри нар ни це 
и тран зит не ца ри нар ни це 
(Члан 10.(2)(б) Кон вен ци је)

7

За по је ди нач ну га ран ци ју ти па на ве де ног под тач ком 3. При ло га IV. До дат ка I. 9  ре фе рен ца за пре у зи ма ње га ран ци је
- гарантна царинарница

Ши фре зе ма ља
При ме њу је се усво је не ши фре за по ље 51
11. РЕ ФЕ РЕНТ НИ БРОЈ ЦА РИ НАР НИ ЦЕ (COR) 

По ље Са др жај Вр ста по ља При мер
1 Озна ка зе мље ко јој при па да ца ри нар ни ца

 (видети CNT)
Слов но 2 IТ

2 Национална ознака царинарнице Словнобројчано 6 0830AB

Поље 1, како је објашњено изнад.
Поље 2 мора бити слободно попуњено шифром са 6 словнобројчаних карактера. Тих 6 карактера омогућава националним админи

страцијама, ако је потребно, утврђивање хијерархије царинарница.
Одредишне царинарнице наведене су на листи царинарница (COL на интернет страници EUROPA) за заједничке транзитне поступке.
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ПРИЛОГА446

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА И ПО ДА ЦИ ЗА ТРАН ЗИТ НИ ПРА ТЕ ЋИ  
ДО КУ МЕНТ

Об ја шње ња за по пу ња ва ње тран зит ног пра те ћег до ку мен та

Па пир ко ји се ко ри сти за Тран зит ни пра те ћи до ку мент мо же 
би ти зе ле не бо је.

Тран зит ни пра те ћи до ку мент штам па се на осно ву по да та ка 
из тран зит не де кла ра ци је, ко је, пре ма по тре би, ме ња прин ци пал и/
или их про ве ра ва по ла зна ца ри нар ни ца, и по пу ња ва се: 

1. МRN (ре фе рент ни број кре та ња):
По да ци су у слов но број ча ном об ли ку са 18 ка рак те ра пре ма 

сле де ћем при ме ру:
По ље Са др жај Вр ста по ља При ме ри

1 По след ње две озна ке го ди не 
фор мал ног при хва та ња тран зит не 
де кла ра ци је (ГГ)

Број ча но 2 97

2 Иден ти фи ка ци о на озна ка др жа ве 
из ко је је за по чео тран зит (ISO alp
ha 2 озна ка др жа ве)

Слов но 2 IT

3 Је дин стве на иден ти фи ка ци о на 
озна ка за кре та ње у тран зи ту по 
го ди ни и зе мљи

 Слов но број ча на 13 9876АB8890123

4 Кон трол на озна ка  Слов но број ча на 1 5

По ља 1 и 2 као што је об ја шње но.
По ље 3 се по пу ња ва иден ти фи ка ци о ном озна ком за тран зит. 

На чин на ко ји се по ље ко ри сти је у над ле жно сти на ци о нал них ад
ми ни стра ци ја, али сва ка тран зит на тран сак ци ја ко ја се об ра ди у 
то ку јед не го ди не у од ре ђе ној зе мљи мо ра има ти је дин ствен број. 
На ци о нал не ад ми ни стра ци је ко је же ле да има ју ре фе рент ни број 
над ле жних ор га на укљу чен у MRN мо гу ко ри сти ти мак си мал но 
шест пр вих озна ка ка ко би уне ле на ци о нал ни број ца ри нар ни це.

По ље 4 по пу ња ва се вред но шћу ко ја је кон трол на озна ка за 
цео МRN. Ово по ље омо гу ћа ва от кри ва ње гре ша ка при ли ком пре
у зи ма ња це лог МRNа. 

МRN се та ко ђе штам па као бар код ко ри шће њем стан дард ног 
„ко да 128”, вр ста сло ва „Б”.

2. Ру бри ка 3:
– пр ва по де ла: ред ни број штам па ног ли ста,
– дру га по де ла: уку пан број штам па них ли сто ва (укљу чу ју ћи 

и спи сак на и ме но ва ња),
– не по пу ња ва се ка да се ра ди са мо о јед ном на и ме но ва њу.
3. У про сто ру са де сне стра не ру бри ке 8:
На зив и адре са ца ри нар ни це ко јој се вра ћа по врат ни при ме

рак Тран зит ног пра те ћег до ку мен та ка да се при ме њу је ре зер вни 
по сту пак. 

4. Ру бри ка Ц:
– на зив по ла зне ца ри нар ни це,

––––––––
46 До пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)

– ре фе рент ни број по ла зне ца ри нар ни це,
– да тум при хва та ња тран зит не де кла ра ци је,
– на зив и број одо бре ња овла шће ног по ши ља о ца (ако по сто ји).
5. Ру бри ка Д:
– ре зул та ти кон тро ле,
– ста вље не плом бе или озна ка „ ” ко ја озна ча ва „Осло бо ђе

но – 99201”,
– на по ме на „оба ве зу ју ћи план пу та”, пре ма по тре би.
Тран зит ни пра те ћи до ку мент се не мо же ме ња ти ни ти се мо

гу до да ва ти или бри са ти по да ци у ње му, осим ако ни је дру га чи је 
пред ви ђе но овом Кон вен ци јом.

6. Фор мал но сти на пу ту
Од мо мен та ка да ро ба на пу сти по ла зну ца ри нар ни цу до мо

мен та ње ног до ла ска у од ре ди шну ца ри нар ни цу, мо же се до го
ди ти да се од ре ђе ни по да ци мо ра ју упи са ти у Тран зит ни пра те ћи 
до ку мент. Ти по да ци се од но се на пре воз и упи су је их пре во зник 
од го во ран за пре во зно сред ство у ко је је ро ба уто ва ре на, док се и 
ка да се оба вља ју про пи са не рад ње. Ти по да ци мо гу се до да ти руч
но, под усло вом да су ја сно и чит ко упи са ни ма сти лом и ве ли ким 
сло ви ма.

Ро ба се мо же пре то ва ри ти са мо уз одо бре ње над ле жних ор га
на на чи јем под руч ју тре ба да се оба ви пре то вар.

Ка да над ле жни ор ган сма тра да се кон кре тан тран зит мо же 
на ста ви ти на уоби ча јен на чин, он ове ра ва Тран зит ни пра те ћи до
ку мент по сле пред у зи ма ња свих нео п ход них ме ра. 

У за ви сно сти од слу ча ја, над ле жна тран зит на или од ре ди шна 
ца ри нар ни ца има оба ве зу да у си стем уне се по дат ке ко ји су до да ти 
у Тран зит ни пра те ћи до ку мент. Те по дат ке мо же уне ти и овла шће
ни по ши ља лац.

Ови на во ди се од но се на сле де ће ру бри ке и ак тив но сти:
– Пре то вар: ко ри сти се ру бри ка 55.
Ру бри ка 55: Пре то вар
Пре во зник мо ра да по пу ни пр ва три ре да ру бри ке ка да се 

пре то вар ро бе вр ши из јед ног пре во зног сред ства у дру го или из 
јед ног кон теј не ра у дру ги, у то ку пре во за.

Ме ђу тим, ако се ро ба пре во зи у кон теј не ру на друм ском пре
во зном сред ству, над ле жни ца рин ски ор ган мо же до зво ли ти прин
ци па лу да не по пу ња ва ру бри ку 18 ка да због ло ги стич ких раз ло га 
у ме сту от пре ме ни је мо гу ће на ве сти иден ти тет и на ци о нал ност 
пре во зног сред ства у тре нут ку под но ше ња тран зит не де кла ра ци је, 
и ако мо же га ран то ва ти да ће на кнад но би ти уне ти тач ни по да ци 
ко ји се од но се на вр сту тран спор та из ру бри ке 55.

– Дру ге не зго де: ко ри сти се ру бри ка 56.
Ру бри ка 56: Дру ге не зго де у то ку пре во за
Ру бри ка се по пу ња ва у скла ду са оба ве за ма ко је се од но се на 

тран зит.
До дат но, ако је ро ба уто ва ре на у по лу при ко ли цу, а вуч но во

зи ло је про ме ње но у то ку пу та (без ру ко ва ња ро бом или пре то ва ра 
ро бе), у ову ру бри ку се уно се ре ги стар ске озна ке и на ци о нал ност 
но вог вуч ног во зи ла. У том слу ча ју ни је по треб на ове ра над ле
жних ор га на.
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ПРИЛОГА648

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА И ПО ДА ЦИ ЗА СПИ САК НА И МЕ НО ВА ЊА

Ка да тран зит има ви ше од јед ног на и ме но ва ња, стра ни ца А 
из спи ска на и ме но ва ња увек се штам па из ком пју тер ског си сте ма и 
при ла же уз Тран зит ни пра те ћи до ку мент. Ру бри ке у Спи ску на и ме
но ва ња мо гу се вер ти кал но про ши ри ти.

По да ци се мо ра ју штам па ти на сле де ћи на чин:
1. У ру бри ку за иден ти фи ка ци ју (гор њи ле ви угао):
(а) спи сак на и ме но ва ња,
(б) се риј ски број стра ни це и уку пан број стра ни ца (укљу чу ју

ћи и Тран зит ни пра те ћи до ку мент).
2. По ла зна ца ри нар ни ца– на зив по ла зне ца ри нар ни це.
3. Да тум – да тум при хва та ња тран зит не де кла ра ци је.
4. MRN – ре фе рент ни број кре та ња ка ко је про пи са но у При

ло гу А4. 
5. По да ци у раз ли чи тим ру бри ка ма у ни воу став ки мо ра ју се 

штам па ти на сле де ћи на чин:
(а) број на и ме но ва ња – се риј ски број на и ме но ва ња;
(б) ре жим – ако је ста тус ро бе за це лу де кла ра ци ју исти, ова 

ру бри ка се не по пу ња ва; 
(в) ако је по шиљ ка ме шо ви та, штам па се ствар ни ста тус, Т1, 

Т2 или Т2F .

Б. ПРИ ЛО ЗИ РЕ ЗЕР ВНОГ ПО СТУП КА

ПРИЛОГБ149

ШИ ФРЕ КО ЈЕ СЕ КО РИ СТЕ ПРИ ПО ПУ ЊА ВА ЊУ  
ОБРА ЗА ЦА ТРАН ЗИТ НЕ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈЕ 

А. По да ци ко ји се упи су ју у раз ли чи те ру бри ке

Ру бри ка 19: Кон теј нер
При ме њи ве ши фре су:
0: ро ба се не пре во зи у кон теј не ри ма;
1: ро ба се пре во зи у кон теј не ри ма.
Ру бри ка 27: Ме сто уто ва ра/ис то ва ра 
Ши фре ко је усво је уго вор не стра не.
Ру бри ка 33: Ши фра ро бе 
Пр ва по де ла
Упи су је се ши фра ро бе ко ја се са сто ји од нај ма ње 6 ци фа ра 

Хар мо ни зо ва ног си сте ма. Ме ђу тим, у За јед ни ци се упи су је 8 ци
фа ра Ком би но ва не но мен кла ту ре ако од ред бе За јед ни це та ко на
ла жу.

Дру ге по де ле
По пу ња ва ју се по мо ћу би ло ко јих дру гих по себ них ши фри 

уго вор них стра на (та кве озна ке тре ба уно си ти по чев ши од мах по
сле пр ве ру бри ке).

Ру бри ка 51: Пла ни ра не тран зит не ца ри нар ни це50

Ши фре зе ма ља
Ова ши фра зе мље је ISO alp ha2 ши фра (ISO 31661).
Ши фре ко је се при ме њу ју су:
АТ Аустри ја
BЕ Бел ги ја
BG Бу гар ска
CH Швај цар ска
CY Ки пар
CZ Че шка Ре пу бли ка
DE Не мач ка
DK Дан ска
EE Есто ни ја
ES Шпа ни ја
FI Фин ска

––––––––
48 До пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
49 До пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
50 До пу ње но Од лу ком бр. 1/2013 од 01.7.2013. (Сл. лист 277, 18.10.2013, стр. 14)

FR Фран цу ска
GB Ве ли ка Бри та ни ја
GR Грч ка
HR Хр ват ска
HU Mађарска
IE Ир ска
IS Исланд
IT Ита ли ја
LT Ли тва ни ја
LU Лук сем бург
LV Ле то ни ја
MT Мал та
NL Хо лан ди ја
NO Нор ве шка
PL Пољ ска
PT Пор ту гал
RO Ру му ни ја
SE Швед ска
SI Сло ве ни ја
SK Сло вач ка
TR Тур ска
Ру бри ка 53: Од ре ди шна ца ри нар ни ца (и зе мља)
Ко ри сте се ши фре при ка за не за ру бри ку 51.

Б. Ши фре је зич ких ре фе рен ци

Ви де ти При лог Б6, Гла ва III

ПРИЛОГБ251

УПУТ СТВО ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА ЗА ЦА КО ЈИ  
СЕ КО РИ СТЕ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ СТА ТУ СА РО БЕ  

ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

А. Оп шти опис

1. Ако се ста тус ро бе За јед ни це мо ра утвр ди ти за по тре бе 
Кон вен ци је, мо ра ју се ко ри сти ти обра сци ускла ђе ни са при мер ком 
бр. 4 обра сца из Кон вен ци је о је дин стве ном до ку мен ту, При лог 
1, До да так I или при ме рак бр. 4/5 обра сца у Кон вен ци ји о је дин
стве ном до ку мен ту, При лог 1, До да так II. Ако је по треб но мо ра се 
упо тре би ти је дан или ви ше до дат них при ме ра ка у скла ду са при
мер ком бр. 4 или при мер ком бр. 4/5 обра сца у Кон вен ци ји о је дин
стве ном до ку мен ту, При лог I, До да ци 3 и 4 ре до сле дом на во ђе ња. 

2. Ли це на ко је се од но си тре ба да по пу ни са мо по ља на ве де
на на вр ху обра сца под на сло вом „Ва жна на по ме на”. 

3. Обра сци се мо ра ју по пу ни ти по мо ћу пи са ће ма ши не или 
ме ха но граф ског или слич ног по ступ ка. Та ко ђе, мо гу се по пу ни ти 
и ру ком, под усло вом да су ис пи са ни чит ко, ма сти лом, и ве ли ким 
сло ви ма. 

4. Ни су до зво ље на бри са ња или из ме не. Би ло ка кве из ме не 
мо ра ју се оба ви ти та ко да се пре цр та ју не тач ни по да ци и, ако је по
треб но, до да ју они ко ји су по треб ни. Би ло ка кве из ме не из вр ше не 
на тај на чин мо ра па ра фи ра ти ли це ко је их је из вр ши ло и мо ра ју их 
ове ри ти над ле жна те ла. Ако је по треб но, на кнад но се мо же зах те
ва ти и под но ше ње но ве де кла ра ци је. 

5. Не ис ко ри шћен про стор у по љи ма ко је је за ин те ре со ва но 
ли це по пу ни ло мо ра се пре цр та ти, та ко да се оне мо гу ћи на кнад но 
упи си ва ње. 

Б. По да ци ко ји се упи су ју у раз ли чи те ру бри ке

Ру бри ка 1: Де кла ра ци ја
Упи су је се „Т2L” или „Т2LF” у тре ћу по де лу.
Ако се ко ри сте до дат ни при мер ци, упи су је се „Т2Lbis” или 

„Т2LFbis”, на од го ва ра ју ћи на чин, у тре ћу по де лу ру бри ке 1 обра
за ца ко ри шће них у ту свр ху.
––––––––
51 До пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
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Ру бри ка 2: По ши ља лац/Из во зник
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не. Упи су је се пун 

на зив и адре са по ши ља о ца/из во зни ка. За ин те ре со ва не зе мље мо гу 
до да ти у об ја шње ње зах тев за до да ва ње по да та ка у иден ти фи ка ци
о ни број ко ји су до де ли ли над ле жни ор га ни за по ре ске, ста ти стич
ке или дру ге свр хе. Ако су по шиљ ке гру пи са не, на ве де не зе мље 
мо гу до зво ли ти унос сле де ћих по да та ка у то по ље и при ла га ње ли
сте по ши ља ла ца уз де кла ра ци ју:

– Ра зни – 99211 
Ру бри ка 3: Обра сци
На ве сти број обра сца и уку пан број ко ри шће них обра за ца.
На при мер, ако се ис пра ва Т2L под но си на јед ном обра сцу, 

упи су је се 1/1; ако ис пра ва Т2L има до дат ни при ме рак Т2Lbis, упи
су је се 1/2 на ис пра ви Т2L и 2/2 на до дат ном при мер ку; ако ис пра
ва Т2L има два до дат на при мер ка Т2Lbis, упи су је се 1/3 на ис пра ви 
Т2L, 2/3 на пр вом до дат ном при мер ку Т2Lbis и 3/3 на дру гом до
дат ном при мер ку Т2Lbis.

Ру бри ка 4: То вар ни лист
Упи су је се број при ло же них то вар них ли сто ва
Ру бри ка 5: На и ме но ва ња
Упи су је се уку пан број став ки на ве де них у ис пра ви Т2L.
Ру бри ка 14: Де кла рант/За ступ ник
Упи су је се пун на зив и адре са де кла ран та/за ступ ни ка у скла

ду са ва же ћим од ред ба ма. Ако су до тич но ли це и по ши ља лац упи
сан у по ље 2 иста ли ца, упи су је се јед но од сле де ћег:

По ши ља лац – 99213
Пред мет не зе мље мо гу до да ти по ја шње њу зах тев за до да ва ње 

иден ти фи ка ци о ног бро ја, ко ји су до де ли ла над ле жна те ла за по ре
ске, ста ти стич ке или дру ге свр хе.

Ру бри ка 31: Па ко ва ње и опис ро бе, озна ке и бро је ви, број 
кон теј не ра, број и вр ста

Упи су ју се озна ке, бро је ви, број и вр ста па ко ва ња или, у слу
ча ју не за па ко ва не ро бе, упи су је се број та кве ро бе об у хва ће не ис
пра вом или сле де ће:

– Ра су то – 99212 
У сва ком слу ча ју, мо ра се упи са ти уоби ча је ни тр го вач ки 

опис. Тај опис мо ра да укљу чи све де та ље по треб не за омо гу ћа ва
ње иден ти фи ка ци је ро бе. Ако се мо ра по пу ни ти ру бри ка 33 (ши
фра ро бе), опис се мо ра из ра зи ти до вољ но пре ци зним пој мо ви ма, 
ка ко би се омо гу ћи ло раз вр ста ва ње ро бе. Ово по ље, та ко ђе, мо ра 
при ка за ти по дат ке по треб не по би ло ко јим по себ ним про пи си ма 
(нпр. о ак ци за ма). Ако се ко ри сте кон теј не ри, у то по ље се, та ко ђе, 
упи су је иден ти фи ка ци о на озна ка кон теј не ра.

Ру бри ка 32: Број на и ме но ва ња
На во ди се број став ке при ка зан на ли сти у ру бри ци 5 пра те ће 

Т2L ис пра ве, до дат них при ме ра ка или спи сак по ши ља ка.
Ако ис пра ва Т2L об у хва та са мо јед ну став ку, уго вор не стра не 

не тре ба да зах те ва ју по пу ња ва ње овог по ља, по што је озна ка „1” 
већ тре ба ло да бу де упи са на у ру бри ци 5.

Ру бри ка 33: Ши фра ро бе
У ис пра ва ма Т2L ко је се под но се у зе мљи чла ни ци ЕФ ТА, 

ово по ље се мо ра по пу ни ти са мо ако тран зит на де кла ра ци ја или 
прет ход не ис пра ве укљу чу ју ши фру ро бе.

Ру бри ка 35: Бру то ма са
Упи су је се бру то ма са, у ки ло гра ми ма, ро бе опи са не у при па

да ју ћем по љу 31. Бру то ма са је укуп на ма са ро бе, укљу чу ју ћи сва 
па ко ва ња, али ис кљу чу ју ћи кон теј не ре и дру гу тран спорт ну опре му.

Ако ис пра ва Т2L об у хва та не ко ли ко вр ста ро бе, до вољ но је 
упи са ти укуп ну бру то ма су у пр ву по де лу ру бри ке 35 и оста ви ти 
пра зне пре о ста ла по де ле ру бри ке 35.

Ру бри ка 38: Не то ма са
У зе мља ма чла ни ца ма ЕФ ТА ово по ље се мо ра по пу ни ти са мо 

ако тран зит на де кла ра ци ја или прет ход на ис пра ва пред ви ђа ју упис 
не то ма се. Упи су је се не то ма са, у ки ло гра ми ма, ро бе опи са не у 
при па да ју ћем по љу 31. Не то ма са је ма са са ме ро бе, без ам ба ла же.

Ру бри ка 40: Са же та де кла ра ци ја/прет ход не ис пра ве
Упи су је се вр ста, број, да тум и ца ри нар ни ца из да ва ња де кла

ра ци је или прет ход не ис пра ве ко ри шће не као основ за са ста вља ње 
ис пра ве Т2L.

Ру бри ка 44: До дат не ин фор ма ци је, под не та до ку мен та, по
твр де и одо бре ња

У зе мља ма чла ни ца ма ЕФ ТА ова ру бри ка се мо ра по пу ни ти 
са мо ако је из вр шен упис у исто вет ном по љу тран зит не де кла ра ци
је или прет ход не ис пра ве. Сви та кви по да ци мо ра ју да се по но ве у 
ис пра ви Т2L.

Ру бри ка 54: Ме сто и да тум, пот пис и на зив де кла ран та или 
ње го вог за ступ ни ка

За ви сно од би ло ко јих по себ них од ре да ба о ко ри шће њу ра чу
нар ског си сте ма, пот пис до тич ног ли ца, пра ћен ње го вим име ном и 
пре зи ме ном мо ра се на ла зи ти на ис пра ви Т2L. Ако је то ли це прав
но ли це, пот пи сник по сле свог пот пи са и име на тре ба да упи ше 
свој ство у ко ме пот пи су је ис пра ву.

Ц. Ши фре је зич ких ре фе рен ци

Ви де ти При лог Б6, Гла ва III

ПРИЛОГБ352

ШИ ФРЕ ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА ЗА ЦА ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ 
СТА ТУ СА РО БЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

А. По да ци ко ји се упи су ју у раз ли чи те ру бри ке

Ру бри ка 33: Ши фра ро бе
Пр ва по де ла
Упи су је се ши фра ро бе ко ју чи ни нај ма ње 6 ци фа ра Хар мо ни

зо ва ног си сте ма. Ме ђу тим, у За јед ни ци се упи су је 8 ци фа ра Ком
би но ва не но мен кла ту ре, ако та ко на ла жу од ред бе За јед ни це.

Дру ге по де ле
По пу ња ва ју се ко ри шће њем би ло ко јих дру гих по себ них ши

фа ра уго вор них стра на (та кве ши фре тре ба да се упи шу по чев од
мах по сле пр ве по де ле).

Б. Ши фре је зич ких ре фе рен ци

Ви де ти До да так Б6, Гла ва III
––––––––
52 До пу ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1)
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ПРИЛОГБ554

ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ СПИ СКА ПО ШИЉ КИ

НАСЛОВI

ОП ШТЕ

1. Де фи ни ци ја
Спи сак по шиљ ки про пи сан у чла ну 7. До дат ка III озна ча ва 

ис пра ву ко ја се по пу ња ва на на чин опи сан у овом при ло гу.
2. Обра зац спи ска по шиљ ки
2.1 Као спи сак по шиљ ки мо же се ко ри сти ти са мо пред ња 

стра на обра сца.
2.2 Спи сак по шиљ ки са др жи:
(a) на зив „Спи сак по шиљ ки”;
(б) ру бри ку ве ли чи не 70 x 55 mm ко ја је по де ље на на гор њи 

део ве ли чи не 70 x 15 mm и до њи део ве ли чи не 70 x 40 mm ;
(в) ко ло не са сле де ћим на зи ви ма и ре до сле дом:
– ред ни број,
– озна ке, бро је ви, број и вр ста па ко ва ња, опис ро бе,
– зе мља от пре ме/из во за,
– бру то ма са у ки ло гра ми ма,
– ре зер ви са но за слу жбе ну упо тре бу.
Ко ри сни ци мо гу при ла го ди ти ши ри ну ко ло на сво јим по тре

ба ма. Ме ђу тим, ко ло на под на зи вом „ре зер ви са но за слу жбе ну 
упо тре бу” увек мо ра да бу де ши ро ка нај ма ње 30 mm. Ко ри сни ци 
та ко ђе мо гу са ми да од лу че ка ко ће ко ри сти ти пра зне ру бри ке, 
осим оних на ве де них у тач. а, б и в.

2.3 Во до рав на ли ни ја мо ра да се по ву че од мах иза по след ње 
став ке, а не ис ко ри шће ни пра зни про сто ри мо ра ју да се пре цр та ју 
ка ко би се спре чи ло на кнад но упи си ва ње.

НАСЛОВII

ПО ДА ЦИ КО ЈИ СЕ УНО СЕ У РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ РУ БРИ КЕ

1. Ру бри ка
1.1 Горњидео
Ако спи сак по шиљ ки пра ти тран зит ну де кла ра ци ју, прин ци

пал ће упи са ти”T1”, „T2” или „T2F” у гор њем де лу ру бри ке.
Ако спи сак по шиљ ки пра ти T2L до ку мент, ли це на ко је се од

но си ће упи са ти”T2L” или „T2LF” у гор њем де лу ру бри ке.
1.2Доњидео
У овај део мо ра ју се упи са ти де та љи на ве де ни у тач ки 4. Гла

ве III.
2. Ко ло не
2.1Редниброј
Пре сва ке став ке озна че не на спи ску по шиљ ки мо ра се на ла

зи ти се риј ски број.
2.2Ознаке,бројеви,бројиврстапаковања,описробе
Ако спи сак по шиљ ки пра ти тран зит ну де кла ра ци ју, де та љи 

ће се уне ти у скла ду са При ло зи ма Б1 и Б6 Гла ве III. У спи сак мо
ра ју би ти уне ти по да ци из ру бри ке 31 (Па ко ва ња и опис ро бе), 44 
(До дат ни по да ци, при ло же на до ку мен та, по твр де и одо бре ња) и 
ако је по треб но из ру бри ке 33 (Ши фра ро бе) и 38 (Не то ма са) тран
зит не де кла ра ци је.

Ако спи сак по шиљ ки пра ти T2L до ку мент, де та љи се мо ра ју 
уне ти у скла ду са При ло зи ма Б2 и Б3 Гла ве III.

2.3Земљаоптреме/извоза
Уно си се на зив зе мље из ко је се ро бе от пре ма или из во зи. Ова 

ко ло на се не ко ри сти ако спи сак по шиљ ки пра ти T2L до ку мент.
2.4Брутомаса(kg)
Уно се се де та љи из ру бри ке 35 је дин стве ног до ку мен та (по

гле да ти При ло ге Б2 и Б6 ове гла ве ).

––––––––
54 Про ме ње но Од лу ком бр. 1/2008, 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1).

НАСЛОВIII

УПО ТРЕ БА СПИ СКА ПО ШИЉ КИ

1. Тран зит ну де кла ра ци ју не мо гу да пра те и спи сак по шиљ ки 
и је дан до дат ни при ме рак или ви ше њих.

2. Ка да се ко ри сти спи сак по шиљ ки, ру бри ке 15 (Зе мља от
пре ме/из во за), 32 (број на и ме но ва ња), 33 (та риф ни број), 35 (бру
то ма са (kg)) и, ако је по треб но, 44 (До дат ни по да ци, при ло же на 
до ку мен та, по твр де и одо бре ња) мо ра ју се пре цр та ти у тран зит ној 
де кла ра ци ји, а ру бри ка 31 (Па ко ва ње и опис ро бе) не мо же се ко
ри сти ти за упи си ва ње озна ка, бро је ва, бро ја и вр ста па ко ва ња или 
опи са ро бе. Ре фе рен ца се риј ског бро ја и озна ка раз ли чи тих спи
ско ва по шиљ ки уно си се у ру бри ку 31 (Па ко ва ње и опис ро бе) ко
ри шће ног обра сца тран зит не де кла ра ци је.

3. Спи сак по шиљ ки под но си се у истом бро ју при ме ра ка као 
и обра зац на ко ји се од но си.

4. Ка да је тран зит на де кла ра ци ја еви ден ти ра на, спи сак по
шиљ ки мо ра има ти исти еви ден ци о ни број као и обра зац на ко ји се 
од но си. Тај број се уно си пе ча том ко ји има на зив по ла зне ца ри нар
ни це или руч но. Ако се упи су је руч но, мо ра да се ове ри слу жбе
ним пе ча том по ла зне ца ри нар ни це. Слу жбе ник по ла зне ца ри нар
ни це не мо ра да пот пи су је обра сце. 

5. Ако је не ко ли ко спи ско ва по шиљ ки при ло же но уз је дан 
обра зац ко ји се ко ри сти за по сту пак T1 или T2, спи ско ви мо ра ју 
има ти се риј ски број ко ји је од ре ђен од стра не прин ци па ла, а број 
при ло же них ис пра ва мо ра да се уне се у ру бри ку 4 (Спи сак по
шиљ ки) на ве де ног обра сца.

6. Од ред бе ст. 1. до 5. при ме њу ју се, пре ма по тре би, ка да је 
спи сак по шиљ ки при ло жен уз T2L до ку мент.

ПРИЛОГБ655

ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ОБРА СЦА ТРАН ЗИТ НЕ 
ДЕ КЛА РА ЦИ ЈЕ

НАСЛОВI

ОП ШТЕ

Оп шти опис

Ка да се при ме њу је члан 22. До дат ка I, обра зац на ве ден у 
При ло гу I, До дат ку 1 Кон вен ци је о Је дин стве ном до ку мен ту ко ри
сти се за ста вља ње ро бе у тран зит ни по сту пак у скла ду са При ло
гом II, До да так 3, Гла ва 1 Кон вен ци је о је дин стве ном до ку мен ту.

Ка да про пи си (по себ но од ред бе чла на 12 (1) ове Кон вен ци је 
и члан 37 (4) До дат ка I) зах те ва ју под но ше ње до дат них при ме ра ка 
тран зит не де кла ра ци је, прин ци пал мо же да ко ри сти до дат не при
мер ке или фо то ко пи је, ако је то по треб но.

Та ко ђе, прин ци пал мо ра да их пот пи ше и да их под не се над
ле жним ор га ни ма, ко ји их мо ра ју ове ри ти на исти на чин као што 
се ове ра ва и је дин стве ни до ку мент. Са мо уко ли ко је дру га чи је про
пи са но, ове ис пра ве мо ра ју би ти озна че ни на по ме ном „фо то ко пи
ја” и над ле жни ор га ни их мо ра ју при хва ти ти као ори ги на ле, под 
усло вом да их на ве де ни над ле жни ор га ни при хва та ју као аутен тич
не и чит ке.

НАСЛОВII

ПО ДА ЦИ КО ЈИ СЕ УНО СЕ У ОД РЕ ЂЕ НЕ РУ БРИ КЕ

I. Фор мал но сти у по ла зној зе мљи 

Ру бри ка 1: Де кла ра ци ја
У тре ћи под о де љак мо ра се уне ти сле де ће:
(1) ка да ро ба мо ра да се кре ће у окви ру по ступ ка T2 : T2 или T2F;

––––––––
55 Из ме ње но Од лу ком бр. 1/2008, 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1).
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(2) ка да ро ба мо ра да се кре ће у окви ру по ступ ка T1 : T1;
(3) за по шиљ ке на ве де не у чла ну 23 До дат ка I:T.
У том слу ча ју по треб но је пре цр та ти про стор по сле сло ва T.
Ру бри ка 2: По ши ља лац/Из во зник
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Уно си се пу но име и адре са по ши ља о ца/из во зни ка. Уго вор не 

стра не мо гу да у об ја шње ње до да ју зах тев за укљу чи ва ње ре фе
рен це на иден ти фи ка ци о ни број ко ји је до де љен од стра не над ле
жних ор га на за по ре зе, ста ти стич ке или дру ге на ме не. 

Ако су по шиљ ке гру пи са не, уго вор не стра не мо гу да од ре де 
да се у ову ру бри ку упи ше сле де ћа на по ме на и да се пот пис по ши
ља о ца при ло жи уз де кла ра ци ју.

– Ра зни – 99211
Ру бри ка 3: Обра сци
Упи су је се се риј ски број се та и уку пан број ко ри шће них се

то ва обра за ца и до дат них при ме ра ка. На при мер, ако по сто ји је дан 
обра зац и два до дат на при мер ка, уно си се 1/3 на обра зац, 2/3 на 
пр ви до дат ни при ме рак и 3/3 на дру ги до дат ни при ме рак.

Ако де кла ра ци ја об у хва та са мо јед ну став ку тј. ако је по треб
но по пу ни ти са мо јед ну ру бри ку за „опис ро бе”, ру бри ка се оста
вља пра зна, а уме сто то га у ру бри ку 5 упи су је се број „1”.

Ако се ко ри сте два се та од че ти ри при мер ка уме сто јед ног се
та од осам при ме ра ка, два се та се тре ти ра ју као је дан.

Ру бри ка 4: Број спи ско ва по шиљ ки
Бро је ви ма се упи су је број при ло же них спи ско ва по шиљ ки, 

ако по сто је, или број опи сних ко мер ци јал них ис пра ва, ако по сто је, 
ко је су одо бри ли над ле жни ор га ни. 

Ру бри ка 5: На и ме но ва ња
Упи су је се уку пан број на и ме но ва ња на ве де них у тран зит ној 

де кла ра ци ји.
Ру бри ка 6: Уку пан број па ке та
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не. Упи су је се 

уку пан број па ке та ко ји чи не по шиљ ку.
Ру бри ка 8: При ма лац
Упи су је се пу но име и адре са ли ца (или ви ше ли ца) или пред

у зе ћа (или ви ше пред у зе ћа) ко ји ма се ро ба ис по ру чу је. Ка да су 
по шиљ ке гру пи са не, уго вор не стра не мо гу да од ре де да се у ову 
ру бри ку упи ше јед на од на по ме на из ру бри ке 2 и да се спи сак при
ма ла ца при ло жи уз тран зит ну де кла ра ци ју. 

Уго вор не стра не мо гу да омо гу ће да се ова ру бри ка не по пу
ња ва, ако при ма лац има се ди ште ван ме ста уго вор них стра на.

У овој фа зи ни је по треб но на во ди ти иден ти фи ка ци о ни број.
Ру бри ка 15: Зе мља от пре ме/из во за
Ру бри ка 15a
Уно си се на зив зе мље из ко је се ро ба от пре ма/из во зи.
Ру бри ка 17: Зе мља од ре ди шта
Ру бри ка 17a
Уно си се зе мља од ре ди шта.
Ру бри ка 18: Иден ти тет и на ци о нал ност пре во зног сред ства у 

од ла ску
Упи су је се сред ство иден ти фи ка ци је, на при мер ре ги стар

ски број (или ре ги стар ски бро је ви) или на зив пре во зног сред ства 
(ка ми он, брод, же ле знич ки ва гон, ави он) на ко је је ро ба ди рект
но уто ва ре на при ли ком под но ше ња по ла зној ца ри нар ни ци, за тим 
на ци о нал ност пре во зног сред ства (или пре во зног сред ства ко је 
обез бе ђу је по гон за сва во зи ла уко ли ко их има ви ше) при че му се 
ко ри сте ши фре од ре ђе не за ту на ме ну. На при мер, ако се ко ри сте 
те гљач и при ко ли ца са раз ли чи тим ре ги стар ским бро је ви ма, упи
су ју се ре ги стар ски бро је ви оба во зи ла и на ци о нал ност те гља ча.

Ме ђу тим, ако се ро ба пре во зи у кон теј не ри ма пред ви ђе ним за 
пре воз на друм ским во зи ли ма, над ле жни ор га ни мо гу до зво ли ти 
прин ци па лу да ову ру бри ку оста ви пра зну ка да ло ги сти ка у ме сту 
от пре ме мо же да оне мо гу ћи на во ђе ње на ци о нал но сти пре во зног 
сред ства у тре нут ку по пу ња ва ња тран зит не де кла ра ци је и ако мо гу 
да оси гу ра ју да ће ис прав ни по да ци о пре во зном сред ству би ти на
кнад но упи са ни у ру бри ку 55.

Ако се ро ба пре во зи фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма или 
же ле зни цом, не упи су је се ре ги стар ски број или на ци о нал ност. 
Ако се ро ба пре во зи же ле зни цом, не упи су је се на ци о нал ност. 

У дру гим слу ча је ви ма де кла ри са ње на ци о нал но сти ни је оба
ве зно за уго вор не стра не.

Ру бри ка 19: Кон теј нер (Ктр)
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Ко ри сте се ши фре пред ви ђе не за по тре бе уно ше ња де та ља о 

прет по ста вље ном ста њу на гра ни ци уго вор не стра не на чи јем се 
под руч ју на ла зи по ла зна ца ри нар ни ца у вре ме ста вља ња ро бе у за
јед нич ки тран зит ни по сту пак. 

Ру бри ка 21: Иден ти тет и на ци о нал ност ак тив ног пре во зног 
сред ства при ли ком пре ла ска гра ни це 

Упи си ва ње сред ства иден ти фи ка ци је у ову ру бри ку ни је оба
ве зно за уго вор не стра не.

На ци о нал ност се оба ве зно упи су је.
Ме ђу тим, ка да се ро ба пре во зи же ле зни цом или фик сном ин

ста ла ци јом, не упи су је се ре ги стар ски број или на ци о нал ност.
Упо тре бом од го ва ра ју ће ши фре, уно си се вр ста (ка ми он, 

брод, же ле знич ки ва гон, ави он итд.) и сред ство иден ти фи ка ци је ( 
на пр. ре ги стар ски број или на зив) ак тив ног пре во зног сред ства (тј. 
пре во зног сред ства ко је обез бе ђу је по гон) за ко је се прет по ста вља 
да ће се ко ри сти ти на ме сту пре ла ска гра ни це на из ла зу из уго
вор не стра не у ко јој се на ла зи по ла зна ца ри нар ни ца, по сле че га се 
уно си ши фра на ци о нал но сти пре во зног сред ства у вре ме ста вља
ња ро бе и за јед нич ки тран зит ни по сту пак.

Ако се ко ри сти ком би но ва ни пре воз или не ко ли ко пре во зних 
сред ста ва, ак тив но пре во зно сред ство је оно ко је обез бе ђу је по гон 
за це лу ком по зи ци ју. На при мер, ка да се ка ми он на ла зи на мор ском 
пло ви лу, ак тив но пре во зно сред ство је пло ви ло, а ка да се ко ри сти 
ком би на ци ја вуч ног во зи ла и при ко ли це, ак тив но пре во зно сред
ство је вуч но во зи ло. 

Ру бри ка 25: Вр ста са о бра ћа ја на гра ни ци
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Ко ри сте се ши фре пред ви ђе не за по тре бе упи си ва ња на чи на 

пре во за за ко ји се прет по ста вља да ће се оси гу ра ти ак тив ним пре
во зним сред стви ма на ко ји ма ће ро ба на пу сти ти под руч је уго вор не 
стра не у ко јој се на ла зи по ла зна ца ри нар ни ца.

Ру бри ка 27: Ме сто уто ва ра
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не.
Ако је да та ши фра, она се ко ри сти за упи си ва ње ме ста где се 

ро ба уто ва ру је на ак тив но пре во зно сред ство на ко ме тре ба пре
ћи гра ни цу уго вор не стра не на чи јем се под руч ју на ла зи по ла зна 
ца ри нар ни ца у вре ме ста вља ња ро бе у за јед нич ки тран зит ни по
сту пак.

Ру бри ка 31: Па ко ва ње и опис ро бе, озна ке и бро је ви, број 
(бро је ви)кон теј не ра, број и вр ста

Упи су ју се озна ке, бро је ви, број и вр ста па ке та или у слу ча ју 
не у па ко ва не ро бе, број та кве ро бе на ко ју се од но си де кла ра ци ја 
или 

– Ра су то – 99212
Уоби ча је ни тр го вач ки опис уно си се у свим слу ча је ви ма. Овај 

опис мо ра да са др жи све де та ље ко ји су по треб ни за иден ти фи
ка ци ју ро бе. Ка да је по треб но по пу ни ти ру бри ку 33 (ши фра ро бе) 
опис се из ра жа ва до вољ но пре ци зним из ра зи ма да би се омо гу ћи
ло раз вр ста ва ње ро бе. У овој ру бри ци та ко ђе се при ка зу ју де та љи 
про пи са ни по себ ним про пи си ма (нпр. ак ци за). У слу ча ју ко ри шће
ња кон теј не ра, иден ти фи ка ци о не озна ке кон теј не ра та ко ђе се уно
се у на ве де ну ру бри ку.

Ру бри ка 32: Број на и ме но ва ња
Упи су је се број на и ме но ва ња ко ји је при ка зан у спи ску на и

ме но ва ња де кла ри са них у ру бри ци 5.
Ка да се де кла ра ци ја од но си са мо на јед но на и ме но ва ње, уго

вор не стра не не по пу ња ва ју на ве де ну ру бри ку, с об зи ром да је број 
„1” већ тре бао да бу де унет у ру бри ку 5.

Ру бри ка 33: Ши фра ро бе
Ова ру бри ка се по пу ња ва ако:
– исто ли це по пу ња ва тран зит ну де кла ра ци ју у исто вре ме 

или по сле по пу ња ва ња ца рин ске де кла ра ци је у ко јој се на ла зи ши
фра ро бе, или

– ако се тран зит на де кла ра ци ја од но си на ро бу ко ја је на ве
де на у спи ску ко ји је об ја вљен у скла ду са чла ном 1(3) До дат ка I.
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Уно си се ши фра ро бе.
У T2 и T2F тран зит ним де кла ра ци ја ма ко је су по пу ње не у не

кој од зе ма ља ЕФ ТА на ве де на ру бри ка се не по пу ња ва, осим ако 
прет ход на тран зит на де кла ра ци ја не ма ши фру ро бе.

У том слу ча ју тре ба на ве сти ши фру уне ту у од го ва ра ју ћу 
тран зит ну де кла ра ци ју.

У свим оста лим слу ча је ви ма по пу ња ва ње на ве де не ру бри ке 
ни је оба ве зно.

Ру бри ка 35: Бру то ма са
Упи су је се бру то ма са, из ра же на у ки ло гра ми ма ро бе ко ја је 

опи са на у ру бри ци 31. Бру то ма са је укуп на ма са са па ко ва њем, 
осим кон теј не ра и оста ле пре во зне опре ме.

Ка да се ца рин ска де кла ра ци ја од но си на не ко ли ко вр ста ро бе, 
до вољ но је да се упи ше укуп на бру то ма са у пр во по ље 35, а пре о
ста ла по ља ру бри ке оста ви ти пра зна.

Ру бри ка 38: Не то ма са
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за уго вор не стра не. Упи су је се не

то ма са, из ра же на у ки ло гра ми ма ро бе ко ја је опи са на у од го ва ра
ју ћој ру бри ци 31.

Не то ма са је ма са ро бе без па ко ва ња.
Ру бри ка 40: Са же та де кла ра ци ја/прет ход на до ку мен та
Упи су је се ре фе рен ца прет ход но ца рин ски до зво ље ног по

сту па ња или упо тре бе или упо тре бе би ло ког ца рин ског до ку мен
та. Ка да је по треб но на ве сти ви ше од јед не ре фе рен це, уго вор не 
стра не мо гу да од ре де да се на кнад не ре фе рен це уне су у на ве де ну 
ру бри ку, као и да се спи сак од го ва ра ју ћих ре фе рен ци при ло жи уз 
тран зит ну де кла ра ци ју:

– Ра зни – 99211
Ру бри ка 44: До дат не ин фор ма ци је, под не та до ку мен та, по

твр де и одо бре ња
Упи су ју се по да ци про пи са ни би ло ко јим по себ ним пра ви лом 

ко је се при ме њу је у зе мљи от пре ме/из во за за јед но са ре фе рент ним 
бро је ви ма ис пра ва ко је су под не те уз ца рин ску де кла ра ци ју (нпр. 
се риј ски број кон трол ног при мер ка Т5, број из во зне до зво ле или 
одо бре ња, по да ци ко је зах те ва ју ве те ри нар ски или фи то са ни тар ни 
про пи си, број то вар ног ли ста). Под о де љак, „ши фра до дат них по да
та ка (AI)” се не по пу ња ва.

Ру бри ка 50: Прин ци пал и овла шће ни за ступ ник, ме сто, да тум 
и пот пис

Упи су је се пу но име (ли ца или пред у зе ћа) и адре са прин ци
па ла, и ако по сто ји, иден ти фи ка ци о ни број ко ји да је над ле жни ор
ган. Ако по сто ји мо гућ ност, упи су је се пу но име (ли ца или пред
у зе ћа) овла шће ног за ступ ни ка ко ји пот пи су је де кла ра ци ју у име 
прин ци па ла.

По што не под ле же ни ка квим по себ ним од ред ба ма о ко ри шће
њу ком пју тер ског си сте ма, ори ги нал пот пи сан од стра не ли ца на 
ко ји се од но си, мо ра би ти на при мер ку ко ји за др жа ва по ла зна ца
ри нар ни ца. Ка да је на ве де но ли це исто вре ме но и прав но ли це, пот
пи сник по сле свог пот пи са до да је сво је пу но име и свој ство у ком 
се пот пи су је. 

Ру бри ка 51: Пла ни ра не тран зит не ца ри нар ни це (и зе мље)
Упи су је се пред ви ђе на ула зна ца ри нар ни ца за сва ку уго вор

ну стра ну пре ко ко је се пре ла зи у то ку пре во за или, ако по сту пак 
укљу чу је пре ла зак под руч ја ко је не при па да са мо уго вор ним стра
на ма, из ла зну ца ри нар ни цу на ко јој пре во зна сред ства на пу шта ју 
под руч је уго вор них стра на. Тран зит не ца ри нар ни це пред ста вље не 
су у спи ску ца ри нар ни ца овла шће них за за јед нич ки тран зит ни по
сту пак. По сле име на ца ри нар ни ца, упи су је се ши фра зе мље о ко јој 
је реч.

Ру бри ка 52: Га ран ци ја
Ко ри сте се ши фре пред ви ђе не за ову на ме ну да би се упи са ла 

вр ста га ран ци је или осло бо ђе ње од по ла га ња га ран ци је за по ступ
ке и, по по тре би, број уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји, уве ре ња 
о осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је или уве ре ња о по је ди нач ној 
га ран ци ји, као и га рант ну ца ри нар ни цу. 

Ка да се за јед нич ка га ран ци ја, осло бо ђе ње од по ла га ња га ран
ци је или по је ди нач на га ран ци ја ко ју је га рант до ста вио, не од но си 
на све уго вор не стра не, упи су је се „не ва же ће” уз ши фре уго вор не 
стра не или стра на на ко је се од но си. 

Ру бри ка 53: Од ре ди шна ца ри нар ни ца (и зе мља)
Упи су је се име ца ри нар ни це ко јој се мо ра до пре ми ти ро ба 

ка ко би се окон чао тран зит ни по сту пак. Од ре ди шне ца ри нар ни це 
пред ста вље не су у спи ску ца ри нар ни ца овла шће них за за јед нич ки 
тран зит ни по сту пак (COL на сај ту EURO PA).

По сле на зи ва ца ри нар ни це, упи су је се ши фра зе мље.

II. Фор мал но сти на пу ту

Од мо мен та ка да ро ба на пу сти по ла зну ца ри нар ни цу и до мо
мен та ка да се ро ба до пре ми у од ре ди шну ца ри нар ни цу, у при мер ке 
4 и 5 тран зит не де кла ра ци је ко ја пра ти ро бу мо гу се уне ти до дат ни 
по да ци. До дат ни по да ци се од но се на пре воз и уно си их пре во зник 
ко ји је од го во ран за пре во зна сред ства на ко ја је ро ба уто ва ре на, 
ако и ка да се из вр ше од го ва ра ју ће рад ње. До дат ни по да ци мо гу се 
до да ти чит ким ру ко пи сом, али у том слу ча ју упи су ју се ма сти лом 
ве ли ким сло ви ма.

Ру бри ка и рад ње су:
– Пре то вар: ко ри сти се ру бри ка 55
Ру бри ка 55: Пре то вар
Ка да се вр ши пре то вар с јед ног пре во зног сред ства на дру го 

или из јед ног кон теј не ра у дру ги, у то ку по ступ ка пре во зник мо ра 
да по пу ни пр ва три ре да ове ру бри ке.

Тре ба под се ти ти пре во зни ка да се пре то вар ро бе мо же вр ши
ти ис кљу чи во уз одо бре ње над ле жних ор га на зе мље на чи јој ће се 
те ри то ри ји оба вља ти пре то вар.

Ако над ле жни ор га ни сма тра ју да се за јед нич ки тран зит мо же 
на ста ви ти на уоби ча јен на чин, по сле пред у зи ма ња по треб них ме
ра, ове ра ва ју при мер ке 4 и 5 тран зит не де кла ра ци је. 

– Дру ге не зго де: ко ри сти се ру бри ка 56.
Ру бри ка 56: Дру ге не зго де у то ку пре во за
Ру бри ка се по пу ња ва у скла ду са тре нут ним оба ве за ма ко је се 

од но се на тран зит.
Та ко ђе, ако је ро ба уто ва ре на на по лу при ко ли цу, а те гљач 

про ме њен у то ку пу то ва ња(без при сту па или пре то ва ра ро бе), у 
ову ру бри ку се упи су је ре ги стар ски број и на ци о нал ност но вог те
гља ча. У овом слу ча ју ни је по треб на ове ра над ле жних ор га на.

НАСЛОВIII56

––––––––
56 Из ме ње но Од лу ком бр. 1/2013, 1.7.2013. (Сл. лист 277, 18.10.2013,стр. 14).

СПИ САК ЈЕ ЗИЧ КИХ РЕ ФЕ РЕН ЦИ И ЊИ ХО ВЕ ШИ ФРЕ

ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
BG Огра ни че на ва лид ност
CS Omezená plat nost
DA Be græ nset gyldig hed
DE Beschränkte Gel tung
EE Pi i ra tud keh ti vus
EL Περιορισμένη ισχύς
ES Va li dez li mi ta da
FR Va li dité li mitée
HR Va lja nost ogra ni če na
IT Validità li mi ta ta
LV Iero be žots de rī gums
LT Ga li o ji mas apri bo tas
HU Korlátozott érvényű
MT Validità li mi ta ta
NL Be perk te gel dig heid
PL Ogra nic zo na wa ż no ść
PT Va li da de li mi ta da
RO Va li di ta te li mi ta tă
SL Ome je na ve ljav nost
SK Obmedzená plat no sť
FI Vo i mas sa ra jo i te tu sti
SV Begränsad gil tig het
EN Li mi ted va li dity
IS Tak mar kað gil dis svið
NO Be gren set gyldig het
TR Sinirli Geçerli

Ва жност огра ни че на99200
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ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
BG Осво бо де но
CS Osvobození
DA Fri ta get
DE Be fre i ung
EE Lo o bu mi ne
EL Απαλλαγή
ES Dis pen sa
FR Dis pen se
HR Oslo bo đe no
IT Dis pen sa
LV De rīgs bez zī mo ga
LT Le i sta ne plom bu o ti
HU Men tesség
MT Tne ħ ħ i ja
NL Vrij stel ling
PL Zwol ni e nie
PT Dis pen sa
RO Dis pen să
SL Opu sti tev
SK Oslo bo de nie
FI Va pa u tet tu
SV Be fri el se
EN Wa i ver
IS Un danþegið
NO Fri tak
TR Vazgeçme

Осло бо ђе но99201

BG Ал тер на тив но до ка за тел ство
CS Alternativní dů kaz
DA Al ter na tivt be vis
DE Al ter na tiv nac hwe is
EE Al ter na ti iv sed tõendid
EL Εναλλακτική απόδειξη
ES Pru e ba al ter na ti va
FR Pre u ve al ter na ti ve
HR Al ter na tiv ni do kaz
IT Pro va al ter na ti va
LV Al ter na tīvs pi e rā dī jums
LT Al ter natyvu sis įrodymas
HU Alternatív igazolás
MT Pro va al ter nat ti va
NL Al ter na ti ef be wijs
PL Al ter natywny dowód
PT Pro va al ter na ti va
RO Pro bă al ter na ti vă
SL Al ter na tiv no do ka zi lo
SK Alternatívny dôkaz
FI Va ih to eh to i nen to di ste
SV Al ter na tivt be vis
EN Al ter na ti ve pro of
IS Önnur sönnun
NO Al ter na tivt be vis
TR Alternatif Kanit

Ал тер на тив ни до каз99202

BG Раз ли чия: мит ни че ско уч ре жде ние, къ де то сто ки
те са пред ста ве ни (на и ме но ва ние и стра на
CS Ne srov na lo sti: úřad, kterému bylo zboží př e dlo že no 
…..(název a ze mě)
DA For skel le: det sted, hvor va rer ne blev frem budt …… 
(navn og land)
DE Un stim mig ke i ten: Stel le, bei der die Ge stel lung er
folg te …… (Na me und Land)
EE Eri ne vu sed: asu tus, ku hu ka up esi ta ti………….(ni mi 
ja ri ik)
EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο 
τελωνείο …… (΄Ονομα και χώρα)
ES Di fe ren ci as: mercancías pre sen ta das en la ofi ci na 
…… (nom bre y país)
FR Différen ces: mar chan di ses présentées au bu re au …… 
(nom et pays)
HR Raz li ke: Ca ri nar ni ca ko joj je ro ba pod ne se na ...... 
(na ziv i ze mlja)
IT Dif fe ren ze: uf fi cio al qu a le so no sta te pre sen ta te le 
mer ci …… (no me e pa e se)
LV At šķ i rī bas: mu i tas iestā de, ku rā pre ces ti ka uz rā dī tas 
(no sa u kums un valsts)
LT Skir tu mai: įsta i ga, ku ri ai pa te ik tos pre kės (pa va di ni
mas ir valstybė)
HU Eltérések: hi va tal, ahol az áruk bemutatása 
megtörtént …… (név és ország)
MT Dif fe ren zi: uf fi ċ ċ ju fejn loġġet ti ki e nu ppre ż en ta ti 
(isem u paj jiż)
NL Ver schil len: kan to or wa ar de go e de ren zijn aan ge
bracht …… (na am en land)
PL Ni e zgod no ś ci: ur ząd w którym pr zed sta wi o no to war 
…… (na zwa i kraj)

Раз ли ке: ца ри нар ни це ко
ји ма је пре да та ро ба (на зив 
и зе мља) 99203

ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
PT Diferenças: mer ca do ri as apre sen ta das na estãncia 
…… (no me e país)
RO Di fe re nţe: măr fu ri pre zen ta te la bi roul va mal …..(nu
me şi ţara)ò
SL Raz li ke: urad, pri ka te rem je bi lo bla go pred lo že no … 
(na ziv in ze mlja)
SK Ne zrov na lo sti: úrad, ktorému bol to var do daný …… 
(názov a kra ji na).
FI Mu u tos: to i mi pa ik ka, jos sa ta va rat esi tetty …… (ni mi 
ja maa)
SV Av vi kel se: tull kon tor där va ror na anmäldes …… 
(namn och land)
EN Dif fe ren ces: of fi ce whe re go ods we re pre sen ted …… 
(na me and co un try) 
IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var 
framvísað …… (nafn og land)
NO For skjell: det tolls ted hvor va re ne ble fre mlagt …… 
(navn og land)
TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…....(adı ve 
ülkesi).
BG Из ли за не то от ............... под ле жи на огра ни че ния 
или так си съ гла сно Ре гла мент/Ди рек ти ва/Ре ше ние 
№ …,
CS Výstup ze …………… podléhá omezením ne bo 
dávkám pod le nařízení/směr ni ce/rozhodnutí č …
DA Ud pas sa ge fra …………….. un der gi vet re strik ti o ner 
el ler af gif ter i hen hold til fo rord ning/di rek tiv/afgørelse 
nr. ...
DE Aus gang aus ……………..– gemäß Ve rord nung/Ric
htli nie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Ab ga ben 
un ter wor fen.
EE Väljumine .................. on alu seks pi i ran gu te le ja/või 
mak su de le vas ta valt määrusele/di rek ti i vi le/ot su se le nr..
EL Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε 
περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/
την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …
ES Sa li da de…………….. so me ti da a re stric ci o nes o 
im po si ci o nes en vir tud del (de la) Re gla men to/Di rec ti va/
Decisión no ...
FR Sor tie de ……………….. so u mi se à des re stric ti ons 
ou à des im po si ti ons par le rè gle ment ou la di rec ti ve/
déci sion n° ...
HR Iz laz iz ................. pod li je že ogra ni če nji ma ili pri stoj
ba ma te me ljem Ured be/Di rek ti ve/Od lu ke br ...
IT Us ci ta dal la ………………… sog get ta a re stri zi o ni 
o ad im po si zi o ni a nor ma del(la) re go la men to/di ret ti va/
de ci si o ne n. ...
LV Iz ve ša na no ……………., pi e mē ro jot iero be žo ju mus 
vai mak sā ju mus sa ska ņā ar Re gu lu/Di rek tī vu/Lē mu mu 
No…,
LT Išve ži mui iš ................. ta i ko mi apri bo ji mai ar ba mo
kes či ai, nus tatyti Re gla men tu/Di rektyva/Spren di mu Nr.…,
HU A kilépés………. területéről a ...ren de let /irányelv/
határozat sze rin ti korlátozás vagy te her meg fi zetésének 
kötelezettsége alá esik 
MT Ħruġ mill................... su ġ ġ ett għ allre striz zjo ni ji et 
jew ħla si ji et ta ħt Re go la/Di ret ti va/De ċ i ż jo ni Nru…
NL Bij uit gang uit de ………………zijn de be per kin gen 
of hef fin gen van Ve ror de ning/Ric htlijn/Be slu it nr. ... van 
to e pas sing.
PL Wypro wad ze nie z…………………. pod le ga ogra
nic ze ni om lub opł a tom zgod nie z roz por ząd ze ni em/
dyrektywą/decyzją nr …
PT Saída da ……………….. su je i ta a restrições ou a 
imposições pe lo(a) Re gu la men to/Di rec ti va/Decisão n.º ...
RO Ieşire din....... su pu să re stri cţ i i lor sau im pu ne ri lor în 
te me iul Re gu la men tu lui/Di rec ti vei/De ci zi ei nr …
SL Iz nos iz ……………….. za ve zan ome ji tvam ali ob ve
znim da ja tvam na pod la gi ured be/di rek ti ve/od loč be št …
SK 
Výstup z........................... pod li e ha ob med ze ni am ale bo 
platbám po dľa na ri a de nia/smer ni ce/roz hod nu tia č ….”
FI …………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin 
./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja
SV Utförsel från ………………… un der ka stad re strik
ti o ner el ler av gif ter i en lig het med förordning/di rek tiv/
be slut nr ... 
EN Exit from ………………… su bject to re stric ti ons or 
char ges un der Re gu la tion/Di rec ti ve/De ci sion No ... 
IS Útflut nin gur frá …………………háð takmörkunum 
eða gjöldum samkvæmt re glu gerð/fyrir mælum/ákvörðun 
nr. …….
NO Utførsel fra …………. un der lagt re strik sjo ner el ler 
av gif ter i hen hold til fo rord ning/di rek tiv/ved tak nr. 
TR Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/
Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali 
yükümlülüklere tabidir

Из лаз из ... под ле же огра
ни че њи ма или тро шко ви
ма на осно ву Од лу ке бр. 
... – 99204
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ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
BG Осво бо де но от за дъл жи те лен мар шрут,
CS Osvobození od sta no vené trasy
DA fri ta get for bin den de tran spor tru te
DE Be fre i ung von der ver bin dlic hen Beförderungsroute
EE Ettenähtud mar sru u dist lo o bu tud
EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης 
συγκεκριμένης διαδρομής
ES Dis pen sa de iti ne ra rio obli ga to rio
FR Dis pen se d‘itinéra i re con tra ig nant
HR Oslo bo đe no od pro pi sa nog pla na pu ta
IT Dis pen sa dall‘iti ne ra rio vin co lan te
LV Atļ a uts no vir zī ti es no no te ik tā mar šru ta
LT Le i sta ne nu statyti mar šru to
HU Előírt útvo nal alól mentesítve
MT Tne ħ ħ i ja ta` liti ne rar ju pre skitt
NL Geen ver plic hte ro u te
PL Zwol ni ony z wi ą ż ą cej trasy pr ze wo zu
PT Dis pen sa de itinerário vin cu la ti vo
RO Dis pen să de la iti ne ra rul obli ga to riu
SL Opu sti tev pred pi sa ne po ti
SK Oslo bo de nie od predpísanej trasy
FI Va pa u tet tu si to van ku lje tu sre i tin no u dat ta mi se sta
SV Be fri el se från bin dan de färdväg
EN Pre scri bed iti ne rary wa i ved
IS Un danþága frá bin dan di flut ningsle ið
NO Fri tak for bin den de re i se ru te
TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme.

Осло бо ђе но про пи са ног 
пла на пу та  99205

BG Одо брен из пра щ ач
CS Schválený odesílatel
DA God kendt af sen der
DE Zu ge las se ner Ver sen der
EE Vo li ta tud ka u ba sa a tja
EL Εγκεκριμένος αποστολέας
ES Ex pe di dor auto ri za do
FR Expédi te ur agréé
HR Ovla šte ni po ši lja telj
IT Spe di to re auto riz za to
LV At zī ta is no sū tī tājs
LT Įga li o tas si un tė jas
HU En gedélyezett feladó
MT Aw to riz zat li jib għ at
NL To e ge la ten af zen der
PL Upo wa ż ni ony na daw ca
PT Ex pe di dor auto ri za do
RO Ex pe di tor agre at
SL Po o bla šče ni po ši lja telj
SK Schválený odo si e la teľ
FI Val tu u tet tu lähettäjä
SV Godkänd avsändare
EN Aut ho ri sed con sig nor
IS Vi ður ken ndur sen dan di
NO Auto ri sert av sen der
TR İzinli Gönderici.

Овла шће ни по ши ља лац 
99206

BG Осво бо ден от под пис
CS Pod pis se nevyža du je
DA Fri ta get for un der skrift
DE Fre i stel lung von der Un terschrift sle i stung
EE Allkirjanõudest lo o bu tud
EL Δεν απαιτείται υπογραφή
ES Dis pen sa de fir ma
FR Dis pen se de sig na tu re
HR Oslo bo đe no pot pi sa
IT Dis pen sa dal la fir ma
LV De rīgs bez pa rak sta
LT Le i sta ne pa si rašyti
HU Aláírás alól mentesítve
MT Fir ma mhux me ħ ti e ġa
NL Van on der te ke ning vrij ge steld
PL Zwol ni ony ze skł a da nia pod pi su
PT Dis pen sa da a as si na tu ra
RO Dis pen să de sem nă tu ră
SL Opu sti tev pod pi sa
SK Oslo bo de nie od pod pi su
FI Va pa u tet tu al le kir jo i tuk se sta
SV Be fri el se från un der skrift
EN Sig na tu re wa i ved
IS Un danþegið un dir skrift
NO Fri tatt for un der skrift
TR İmzadan Vazgeçme

Осло бо ђе но пот пи са 
99207

ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
BG ЗА БРА НЕ НО ОБЩО ОБЕЗ ПЕ ЧЕ НИЕ
CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY
DA FOR BUD MOD SA MLET KA U TION
DE GE SAMTBÜRGSCHAFT UN TER SAGT
EE ÜLDTA GA TI SE KA SU TA MI NE KE E LA TUD
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ES GARANTÍA GLO BAL PRO HI BI DA
FR GA RAN TIE GLO BA LE IN TER DI TE
HR ZA BRA NJE NO ZA JED NIČ KO JAM STVO
IT GA RAN ZIA GLO BA LE VI E TA TA
LV VI SPĀ RĒJS GAL VO JUMS AIZLI EGTS
LT NA U DO TI BEN DRĄ JĄ GA RAN TI JĄ UŽDRA U
STA
HU ÖSSZKEZESSÉG TI LAL MA
MT MHUX PER MES SA GA RAN ZI JA KOM PREN SI VA
NL DO OR LO PEN DE ZE KER HEID VER BO DEN
PL ZA KAZ KORZYSTA NIA Z GWA RAN CJI GE NE
RAL NEJ
PT GA RAN TIA GLO BAL PRO I BI DA
RO GA RA NŢ IA GLO BA LĂ IN TER ZI SĂ
SL PRE PO VE DA NO SKUP NO ZA VA RO VA NJE
SK ZÁKAZ CEL KO VEJ ZÁRUKY
FI YLE I SVA KU U DEN KÄYTTÖ KI EL LETTY
SV SA MLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
EN COM PRE HEN SI VE GU A RAN TEE PRO HI BI TED
IS AL LSHER JAR TRYGGING BÖNNUÐ
NO FOR BUD MOT BRUK AV UNI VER SAL GA RAN TI
TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.

За бра ње на за јед нич ка га
ран ци ја 99208 

BG ИЗ ПОЛ ЗВА НЕ БЕЗ ОГРА НИ ЧЕ НИЯ
CS NEO ME ZENÉ POUŽITÍ
DA UBE GRÆ NSET AN VEN DEL SE
DE UNBESCHRÄNKTE VER WEN DUNG
EE PI I RA MA TU KA SU TA MI NE
ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ES UTILIZACIÓN NO LI MI TA DA
FR UTI LI SA TION NON LI MI TEE
HR NEO GRA NI ČE NA UPO RA BA
IT UTI LIZ ZA ZI O NE NON LI MI TA TA
LV NE I E RO BE ŽOTS IZ MAN TO JUMS
LT NE A PRI BO TAS NA U DO JI MAS
HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
MT UŻU MHUX RI STRETT
NL GE BRU IK ON BE PERKT
PL NI E O GRA NIC ZO NE KORZYSTA NIE
PT UTILIZAÇÃO ILI MI TA DA
RO UTI LI ZA RE NE LI MI TA TĂ
SL NEO ME JE NA UPO RA BA
SK NEO B MED ZENÉ PO U ŽI TIE
FI KÄYTTÖÄ EI RA JO I TET TU
SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
EN UN RE STRIC TED USE
IS ÓTAKMÖRKUÐ NOT KUN
NO UBE GREN SET BRUK
TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

Нео гра ни че на упо тре
ба99209

BG Из да ден впо след ствие
CS Vysta ve no do da teč ně
DA Ud stedt efterfølgende
DE Nachträglich aus ge stellt
EE Välja an tud ta ga si u la tu valt
EL Εκδοθέν εκ των υστέρων 
ES Ex pe di do a po ste ri o ri
FR Déli vré a po ste ri o ri
HR Iz da no na knad no
IT Ri la sci a to a po ste ri o ri
LV Iz sni egts re tro spek tī vi
LT Re tro spektyvu sis iš da vi mas
HU Ki a dva vissza me nő le ges hatállyal 
MT Ma ħ ruġ b‘mod re tro spet tiv
NL Ac hte raf af ge ge ven
PL Wysta wi o ne re tro spektywnie
PT Emi ti do a po ste ri o ri
RO Eli be rat ul te ri or
SL Iz da no na knad no
SK Vyho to vené do da toč ne
FI An net tu jälkikäteen
SV Utfärdat i ef ter hand
EN Is sued re tro ac ti vely
IS Útge fið ef tir á
NO Ut stedt i etterhånd
TR Sondran Düzenlenmiştir

Iz da no na knad no – 99210
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ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
BG Ра зни
CS Různí
DA Di ver se
DE Ver schi e de ne
EE Eri ne vad
EL διάφορα
ES Va ri os
FR Di vers
HR Ra zni
IT Va ri
LV Da žā di
LT Įva i rūs
HU Többféle
MT Di ver si
NL Di ver se
PL Różne
PT Di ver sos
RO Di ver se
SL Ra zno
SK Rôzni
FI Use i ta
SV Fle ra
EN Va ri o us
IS Ýmis
NO Di ver se
TR Çeşitli

Ра зни – 99211

BG На сип но
CS Vol nĕ lo že no
DA Bulk
DE Lo se
EE Pa ken da ma ta
EL χύμα
ES A gra nel
FR Vrac
HR Ra su to
IT Al la rin fu sa
LV Be rams
LT Ne su pa ku o ta
HU Ömlesztett
MT Bilkwan ti tá
NL Los ge stort
PL Lu zem
PT A gra nel
RO Vrac
SL Raz su to
SK Vo ľ ne
FI Ir to ta va raa
SV Bulk
EN Bulk
IS Va ra í la u su
NO Bulk
TR Dökme

Ра су то – 99212

BG Из пра щ ач
CS Odesílatel
DA Af sen der
DE Ver sen der
EE Sa a tja
EL αποστολέας

По ши ља лац – 99213

ЈЕ ЗИЧ КЕ РЕ ФЕ РЕН ЦЕ Ши фре 
ES Ex pe di dor
FR Expédi te ur
HR Po ši lja telj
IT Spe di to re
LV No sū tī tājs
LT Si un tė jas
HU Feladó
MT Min jik kon se nja
NL Af zen der
PL Na daw ca
PT Ex pe di dor
RO Ex pe di tor
SL Po ši lja telj
SK Odo si e la teľ
FI Lähettäjä
SV Avsändare
EN Con sig nor
IS Sen dan di
NO Av sen der
TR Gönderici

НАСЛОВIV

УПУТ СТВО О ДО ДАТ НИМ ПРИ МЕР ЦИ МА ОБРА ЗА ЦА

A. До дат ни при мер ци обра за ца ко ри сте се са мо ако се ца рин
ска де кла ра ци ја од но си на ви ше од јед ног на и ме но ва ња (ви де ти 
ру бри ку 5). Под но се се за јед но са обра сцем у скла ду са Кон вен ци
јом о Је дин стве ном до ку мен ту, При ло гом I, До дат ком 1.

Б. Упут ства из Гла ва I и II при ме њу ју се исто на до дат не при
мер ке обра за ца.

Ме ђу тим:
– „T1bis”, „T2bis” или „T2Fbis” упи су ју се у тре ћи под о де љак 

ру бри ке 1 у скла ду са за јед нич ким тран зит ним по ступ ком ко ји се 
од но си на ро бу;

– упо тре ба ру бри ка 2 и 8 до дат ног при мер ка у При ло гу I, До
дат ку 3 Кон вен ци је о Је дин стве ном до ку мен ту ни је оба ве зна за 
уго вор не стра не, та ко да са мо тре ба на ве сти име, и ако по сто ји 
иден ти фи ка ци о ни број ли ца на ко је се од но си.

В. Ако се ко ри сте до дат ни при мер ци обра за ца:
– ру бри ке „за опис ро бе” ко је ни су ко ри шће не мо ра ју се пре

цр та ти да би се спре чи ло њи хо во на кнад но по пу ња ва ње;
– ру бри ке 32 (број на и ме но ва ња), 33 (ши фра ро бе), 35 (бру то 

ма са (kg)), 38 (не то ма са (kg)) и 44 (до дат ни по да ци, под не та до
ку мен та, по твр де и одо бре ња) мо ра ју се пре цр та ти у ко ри шће ној 
тран зит ној де кла ра ци ји, а ру бри ка 31 (па ко ва ње и опис ро бе) не 
мо же се ко ри сти ти за унос озна ка, бро је ва, бро ја и вр сте па ко ва ња 
или опи са ро бе. По треб но је упи са ти ре фе рен цу на се риј ски број и 
озна ку раз ли чи тих до дат них при ме ра ка у ру бри ку 31 (па ко ва ње и 
опис ро бе) ко ри шће не тран зит не де кла ра ци је.
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ПРИЛОГВ768

ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ УВЕ РЕ ЊА  
О ЗА ЈЕД НИЧ КОЈ ГА РАН ЦИ ЈИ И УВЕ РЕ ЊА  

О ОСЛО БО ЂЕ ЊУ ОД ПО ЛА ГА ЊА ГА РАН ЦИ ЈЕ

1. По да ци ко је се упи су ју на пред њој стра ни уве ре ња
На кон из да ва ња, не мо гу се вр ши ти би ло ка кве из ме не, до

да ва ње или бри са ње по да та ка на ве де них у ру бри ка ма од 1 до 8 
уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји или ру бри ка ма 1 до 7 уве ре ња о 
осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је.

1.1. Ши фра ва лу те
У ру бри ку 6 уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји и ру бри ку 5 уве

ре ња о осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је упи су је се ISO ALP HA 
3 (ISO 4217) ши фра ко ри шће не ва лу те.

1.2. На по ме не
1.2.1. Ка да за јед нич ка га ран ци ја не мо же да се ко ри сти за ро

бу из При ло га I До да так I, у ру бри ку 8 уве ре ња упи су је се: 
– Огра ни че но ва же ње  99200
1.2.2. Ка да се прин ци пал оба ве зао да ће све сво је тран зит не 

де кла ра ци је под но си ти код од ре ђе не по ла зне ца ри нар ни це, на зив 
ца ри нар ни це мо ра ве ли ким сло ви ма да се упи ше у ру бри ку 8 уве
ре ња о за јед нич кој га ран ци ји или ру бри ку 7 уве ре ња о осло бо ђе њу 
од по ла га ња га ран ци је, у за ви сно сти од слу ча ја.

1.3. Ове ра уве ре ња у слу ча ју про ду же ња њи хо вог ва же ња 
Ка да се пе ри од ва же ња уве ре ња про ду жи, га рант на ца ри нар

ни ца мо ра да ове ри ру бри ку 9 уве ре ња о за јед нич кој га ран ци ји или 
ру бри ку 8 уве ре ња о осло бо ђе њу од по ла га ња га ран ци је.

2. По да ци ко ји се на во де на по ле ђи ни уве ре ња - Ли ца ко ја 
су овла шће на да пот пи су ју тран зит не де кла ра ци је

2.1. Ка да је уве ре ње из да то, или у би ло ком мо мен ту у то ку 
ње го вог ва же ња, прин ци пал мо ра на по ле ђи ни да на ве де име на ли
ца овла шће них за пот пи си ва ње тран зит не де кла ра ци је. Сва ки та
кав на вод мо ра да са др жи пре зи ме и име овла шће ног ли ца и при
ме рак ње го вог пот пи са и сва ки мо ра да бу де пот пи сан од стра не 
прин ци па ла. Прин ци пал има мо гућ ност да пре цр та све ру бри ке 
ко је не же ли да ко ри сти.

2.2. Прин ци пал мо же у би ло ком мо мен ту да по ву че та ква 
овла шће ња.

2.3. Сва ко ли це чи је је име на ве де но на по ле ђи ни уве ре ња ко
је се под но си по ла зној ца ри нар ни ци, пред ста вља овла шће ног за
ступ ни ка прин ци па ла.

3. Ко ри шће ње ова квих уве ре ња ка да је упо тре ба за јед-
нич ке га ран ци је за бра ње на

За по сту пак, при ме њу је се став 4. При ло га IV До дат ка I

ДОДАТАКIV69

УЗА ЈАМ НА ПО МОЋ ЗА НА ПЛА ТУ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ

Члан1.
Овај до да так утвр ђу је пра ви ла за обез бе ђе ње на пла те по тра

жи ва ња у сва кој зе мљи по тра жи ва ња у скла ду са чла ном 3. ко је 
на ста је у дру гој зе мљи. Од ред бе ко је се спро во де су по ста вље не у 
При ло гу I овог до дат ка.

Де фи ни ци је

Члан2.
У овом до дат ку:
– „под но си лац зах те ва” озна ча ва над ле жни ор ган зе мље ко ја 

под но си зах тев за по моћ у по гле ду по тра жи ва ња из чла на 3,
– „при ма лац зах те ва” озна ча ва над ле жни ор ган зе мље ко јој се 

под но си зах тев.
––––––––
68 Про ме ње но Од лу ком бр. 1/2008 од 16.6.2008. (Сл. лист 274, 15.10.2008, стр. 1).
69 До да то на осно ву Пре по ру ке бр. 1/94 од 8.12.1994. (Сл. лист 91, 5.4. 1997, стр. 17).

При ме на

Члан3.
Овај до да так се при ме њу је на :
(а) сва по тра жи ва ња ко ја се од но се на ду го ве из чла на 3. став 

1. До дат ка I. ко ји су до спе ли у ве зи са про це ду ром за јед нич ког 
тран зи та ко ји је по чео по сле сту па ња на сна гу овог до дат ка70

(б) ка ма те и тро шко ве ко ји про из ла зе из на пла те го ре спо ме
ну тих по тра жи ва ња.

Ко му ни ка ци ја и упо тре ба ин фор ма ци ја

Члан4.
1. На зах тев под но си о ца зах те ва, при ма лац зах те ва пру жа све 

ин фор ма ци је ко је би под но си о цу зах те ва би ле ко ри сне у на пла ти 
ње го вог по тра жи ва ња. Ка ко би до био те ин фор ма ци је, при ма лац 
зах те ва ко ри сти сво ја овла шће ња пред ви ђе на за ко ном или не ким 
дру гим про пи си ма ко ји се при ме њу ју за на пла ту не ких слич них 
по тра жи ва ња ко ја су на ста ла у зе мљи где тај ор ган има се ди ште.

2. У зах те ву за до ста вља ње ин фор ма ци ја на во ди се име и 
адре са осо бе на ко ју се од но се ин фор ма ци је, као и при ро да и из нос 
по тра жи ва ња у ве зи с ко јим је зах тев под не сен.

3. При ма лац зах те ва ни је оба ве зан да до ста ви ин фор ма ци је:
(а) ко је не би мо гао до би ти у свр ху на пла те слич них по тра жи

ва ња ко ја су на ста ла у зе мљи у ко јој тај ор ган има се ди ште;
(б) ко је би от кри ле не ку тр го вач ку, ин ду стриј ску или про фе

си о нал ну тај ну; или
(в) чи је об ја вљи ва ње би мо гло да угро зи си гур ност јав ног ин

те ре са те зе мље или би ло у су прот но сти са њим.
4. При ма лац зах те ва оба ве шта ва под но си о ца зах те ва о раз ло

зи ма од би ја ња зах те ва за ин фор ма ци ја ма.
5. Ин фор ма ци је до би је не у скла ду са овим чла ном ко ри сте 

се ис кљу чи во у свр ху ове Кон вен ци је и зе мља ко ја их при ма мо
ра да их шти ти на исти на чин на ко ји шти ти ин фор ма ци је слич не 
при ро де на осно ву за ко но дав ства те зе мље. Те ин фор ма ци је мо гу 
да се ко ри сте у дру ге свр хе са мо уз пи са но до пу ште ње над ле жног 
ор га на ко је је до ста ви ло ин фор ма ци је и под ло жно је евен ту ал ним 
огра ни че њи ма ко је је тај ор ган утвр дио.

6. Зах тев за до ста вља ње ин фор ма ци је из ра ђу је се на обра сцу 
ко ји од го ва ра при ме ру из При ло га II овог До дат ка.

Оба ве ште ње

Члан5.
1. На зах тев под но си о ца зах те ва при ма лац ће, у скла ду с ва

же ћим пра ви ли ма о оба ве шта ва њу у ве зи слич них ин стру ме на та 
или од лу ка у зе мљи у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште, оба ве
сти ти адре са та о свим ин стру мен ти ма и од лу ка ма, укљу чу ју ћи и 
оне суд ске при ро де, ко ји су из зе мље у ко јој под но си лац зах те ва 
има се ди ште и ко ји се од но се на по тра жи ва ње и/или на пла ту по
тра жи ва ња.

2. У зах те ву за оба ве шта ва ње се на во ди име, пре зи ме и адре
са кон крет ног при ма о ца, при ро да и пред мет ин стру мен та или од
лу ке о ко јој се оба ве шта ва, пре ма по тре би име и пре зи ме и адре са 
ду жни ка и по тра жи ва ње на ко је се ин стру мент или од лу ка од но се, 
као и све дру ге ко ри сне ин фор ма ци је.

3. При ма лац зах те ва од мах ин фор ми ше под но си о ца зах те ва о 
пред у зе тим ме ра ма у ве зи са зах те вом за оба ве шта ва ње, а по себ но 
о да ту му ка да је адре са ту до ста вљен ин стру мент или од лу ка.

4. Зах тев за оба ве шта ва ње се до ста вља на обра сцу ко ји од го
ва ра при ме ру из При ло га III овог До дат ка.

Из вр ше ње зах те ва

Члан6.
1. На зах тев под но си о ца, при ма лац зах те ва на пла ћу је по тра

жи ва ња ко ја су пред мет ин стру мен та ко јим се омо гу ћу је њи хо ва 
––––––––
70 Из ме ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист 9, 12.1.2001, стр. 1).
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при нуд на на пла та у скла ду са за ко ни ма и дру гим про пи си ма ко ји 
се при ме њу ју за на пла ту слич них по тра жи ва ња ко ја су на ста ла у 
зе мљи у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште.

2. У ту свр ху, са сва ким по тра жи ва њем за ко је је био под не сен 
зах тев за на пла ту по сту па се као са по тра жи ва њем зе мље у ко јој 
при ма лац зах те ва има се ди ште, осим ка да се при ме њу је члан 12.

Члан7.
1. Уз зах тев за на пла ту по тра жи ва ња ко ји под но си лац упу ћу је 

при ма о цу зах те ва мо ра да се при ло жи слу жбе ни или ове ре ни при
ме рак ин стру мен та ко јим се до зво ља ва ње го ва при нуд на на пла та, 
из дат у зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, и пре ма 
по тре би, ори ги нал или ове ре ни при ме рак оста лих ис пра ва по треб
них за на пла ту.

2. Под но си лац зах те ва не мо же под не ти зах тев за на пла ту 
осим ако:

а) ни ко не оспо ра ва по тра жи ва ње и/или ин стру мент ко ји омо
гу ћа ва ње го ву при нуд ну на пла ту у зе мљи у ко јој под но си лац зах
те ва има се ди ште; 

б) је у зе мљи у ко јој има се ди ште под нео зах тев за по сту пак 
на пла те ко ји му је до сту пан на осно ву ин стру мен та из ста ва 1, а 
пред у зе те ме ре ни су до ве ле до на пла те по тра жи ва ња у це ло сти;

в) је по тра жи ва ње ве ће од 1.500 евра. Вред ност из но са у на
ци о нал ним ва лу та ма из ра жен у еври ма из ра чу на ва се у скла ду с 
од ред ба ма чла на 22. До дат ка II.71

3. У зах те ву за на пла ту на во ди се име и адре са осо бе, свр ха 
по тра жи ва ња, из нос глав ни це и до спе лих ка ма та и тро шко ва, као и 
дру ге ре ле вант не ин фор ма ци је.

4. Осим то га, зах тев за на пла ту са др жи из ја ву под но си о ца 
зах те ва у ко јој се на во ди да тум од ка да је мо гу ћа при нуд на на пла
та, у скла ду са за ко ни ма на сна зи у зе мљи у ко јој под но си лац зах
те ва има се ди ште и ко јом се по твр ђу је да су ис пу ње ни усло ви на
ве де ни у ста ву 2.

5. Чим под но си лац зах те ва са зна би ло ка кве ре ле вант не ин
фор ма ци је ко је се од но се на пред мет ко ји је до вео до зах те ва за 
из вр ше ње, он их ша ље при ма о цу зах те ва.

Члан8.
Ин стру мент ко јим се одо бра ва при нуд на на пла та по тра жи ва

ња се, пре ма по тре би, и у скла ду са ва же ћим за кон ским од ред ба ма 
зе мље у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште, при хва та, при зна је, 
до пу њу је или за ме њу је ин стру мен том ко јим се до зво ља ва при нуд
на на пла та на те ри то ри ји те зе мље.

При хва та ње, при зна ва ње, до пу ња ва ње или за ме на мо ра ју се 
оба ви ти у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, по сле да ту ма при ма ња зах те ва 
за на пла том. Они се не мо гу од би ти уко ли ко је ин стру мент, ко јим 
се одо бра ва при нуд на на пла та у зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва 
има се ди ште, пра вил но са ста вљен.

Ако би ло ко ја од ових фор мал но сти до ве де до ис пи ти ва ња 
или оспо ра ва ња у ве зи с по тра жи ва њем и/или ин стру мен том ко јим 
се одо бра ва при нуд на на пла та ко ју је из дао под но си лац зах те ва, 
при ме њу ју се од ред бе чла на 12.

Члан9.
1. По тра жи ва ња се на пла ћу ју у ва лу ти зе мље у ко јој при ма

лац зах те ва има се ди ште.
2. При ма лац зах те ва мо же, уко ли ко је то про пи са но за ко ном 

или дру гим про пи си ма у зе мљи у ко јој тај ор ган има се ди ште, и 
на кон са ве то ва ња с под но си о цем зах те ва, да омо гу ћи ду жни ку вре
ме за пла ћа ње или пла ћа ње у ра та ма. Све ка ма те ко је је при ма лац 
зах те ва об ра чу нао у ве зи са тим до дат ним вре ме ном за пла ћа ње, 
про сле ђу ју се под но си о цу зах те ва.

Ка ма те об ра чу на те за ка шње ње у пла ћа њу на осно ву за ко на и 
дру гих про пи са на сна зи у зе мљи у ко јој при ма лац зах те ва има се
ди ште, та ко ђе се про сле ђу ју под но си о цу зах те ва.

Члан10.
По тра жи ва ња ко ја се мо ра ју на пла ти ти, не до би ја ју по вла

шће ни трет ман у зе мљи у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште.
––––––––
71 Из ме ње но Од лу ком бр. 1/2000 од 20.12.2000. (Сл. лист 9, 12.1.2001, стр. 1).

Члан11.
При ма лац зах те ва од мах оба ве шта ва под но си о ца зах те ва о 

рад ња ма ко је је пред у зео у ве зи са зах те вом за на пла ту.

Оспо ра ва ни зах те ви

Члан12.
1. Ако, у то ку по ступ ка на пла те, не ка за ин те ре со ва на стра на 

оспо ри по тра жи ва ње и/или ин стру мент ко јим се до пу шта ње го ва 
при нуд на на пла та, она по кре ће пар ни цу пред над ле жним ор га ном 
зе мље у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, у скла ду са ње ним 
за ко ни ма и про пи си ма. Под но си лац зах те ва мо ра о тој пар ни ци 
оба ве сти ти при ма о ца зах те ва. Стран ка та ко ђе мо же о пар ни ци да 
оба ве сти при ма о ца зах те ва.

2. Чим је при ма лац зах те ва при мио оба ве ште ње из ста ва 1. од 
под но си о ца зах те ва или од за ин те ре со ва не стран ке, он об у ста вља 
по сту пак при нуд не на пла те у оче ки ва њу од лу ке над ле жног ор га
на у том пред ме ту. Уко ли ко при ма лац мол бе то сма тра по треб ним, 
не до во де ћи у пи та ње од ред бе чла на 13, тај ор ган мо же да пре ду
зме ме ре пре до стро жно сти ка ко би се зах те ва ла на пла та ако за ко ни 
или про пи си на сна зи у зе мљи у ко јој се тај ор ган на ла зи омо гу ћа
ва ју та кве пар ни це за слич на по тра жи ва ња.

3. Ка да се оспо ра ва ју ме ре при нуд не на пла те пред у зе те у зе
мљи у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште, по кре ће се пар ни ца 
пред над ле жним ор га ном те зе мље, у скла ду с ње ним за ко ни ма и 
про пи си ма.

4. Ка да је над ле жни ор ган пред ко јим је по кре ну та пар ни ца у 
скла ду са ста вом 1, суд или управ ни суд, од лу ка тог су да, уко ли ко 
је у ко рист под но си о ца зах те ва и одо бра ва на пла ту по тра жи ва ња у 
зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, пред ста вља »ин
стру мент ко ји одо бра ва при нуд ну на пла ту« у скла ду са чла ном 6, 
7. и 8, а са на пла том по тра жи ва ња се на ста вља на осно ву те од лу ке.

Ме ре пре до стро жно сти

Члан13.
1. На обра зло же ни зах тев под но си ца зах те ва, при ма лац пред

у зи ма ме ре пре до стро жно сти ра ди оси гу ра ва ња на пла те по тра жи
ва ња, ако је до зво ље но за ко ни ма и про пи си ма зе мље у ко јој тај ор
ган има се ди ште.

2. Ка ко би од ред бе пр вог ста ва овог чла на сту пи ле на сна гу, 
сход но се при ме њу ју члан 6, члан 7. ст. 1, 3. и 5. и чл. 8, 11, 12. и 14.

3. Зах тев за ме ре пре до стро жно сти са ста вља се на обра сцу 
ко ји од го ва ра при мер ку у При ло гу IV овог до дат ка.

Из у зе ци

Члан14.
При ма лац зах те ва ни је оба ве зан:
(а) да ти по моћ ко ја је про пи са на у чл. 6. и 13, ако би на пла та 

по тра жи ва ња, због ста ња ду жни ка до ве ла до озбиљ них еко ном ских 
или со ци јал них по те шко ћа у зе мљи у ко јој тај ор ган има се ди ште;

(б) при хва ти ти на пла ту по тра жи ва ња, ако сма тра да би она 
мо гла да на ру ши јав ни ин те рес или дру ге бит не ин те ре се зе мље у 
ко јој тај ор ган има се ди ште;

(в) пред у зе ти на пла ту по тра жи ва ња, ако под но си лац зах те ва 
ни је ис цр пио сред ства на пла те на те ри то ри ји зе мље у ко јој има се
ди ште.

При ма лац зах те ва оба ве шта ва под но си о ца зах те ва о раз ло зи
ма од би ја ња зах те ва за по моћ.

Члан15.
1. Пи та ња у по гле ду вре ме на огра ни че ња уре ђу ју ис кљу чи во 

за ко ни на сна зи у зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште.
2. Сма тра се да рад ње ко је је при ма лац зах те ва пред у зео у на

пла ти по тра жи ва ња, по сту па ју ћи пре ма мол би за по моћ ко је би, 
да их је пред у зео под но си лац зах те ва, до ве ли до об у ста вља ња или 
пре ки да вре ме на огра ни че ња у скла ду са за ко ни ма на сна зи у зе
мљи у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, би ли пред у зе ти у 
дру гој зе мљи у ме ри у ко јој је тај ефе кат у пи та њу.
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По вер љи вост

Члан16.
Ис пра ве и ин фор ма ци је до ста вље не при ма о цу зах те ва у скла

ду с овим До дат ком он мо же по сла ти са мо:
(а) осо би на ве де ној у зах те ву за по моћ;
(б) осо ба ма и ор га ни ма од го вор ним за на пла ту по тра жи ва ња 

и ис кљу чи во у ту свр ху;
(в) суд ским ор га ни ма ко ји се ба ве пред ме ти ма ве за ним уз на

пла ту по тра жи ва ња.

Је зи ци

Члан17.
Мол ба ма за по моћ и ре ле вант ним ис пра ва ма при ла же се пре

вод на слу жбе ном је зи ку, или на јед ном од слу жбе них је зи ка зе мље 
у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште, или на је зи ку ко ји је том 
ор га ну при хва тљив.

Тро шко ви по мо ћи

Члан18.
Зе мље у по ступ ку од ри чу се свих ме ђу соб них по тра жи ва ња 

за по вра ћај тро шко ва на ста лих услед ме ђу соб не по мо ћи на осно ву 
овог До дат ка.

Ме ђу тим, зе мља у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, има 
оба ве зу пре ма зе мљи у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште за тро
шко ве на ста ле као по сле ди цу пар ни ца ко је су се по ка за ле нео сно
ва ним, и то ка ко у по гле ду са др жа ја по тра жи ва ња та ко и у по гле ду 
тач но сти ин стру мен та ко ји је из дао под но си лац зах те ва.

Овла шће ни ор га ни

Члан19.
Зе мље ме ђу соб но до ста вља ју спи сак ор га на ко ји су овла шће

ни за под но ше ње или при ма ње зах те ва за по моћ, као и све на кнад
не ре ле вант не про ме не.

Чланови20.до22.
(Овај до да так не са др жи чла но ве 20. до 22.)

Ком пле мен тар ност

Члан23.
Од ред бе овог до дат ка не спре ча ва ју по је ди не зе мље да пру

жа ју ве ћу ме ру уза јам не по мо ћи, би ло са да или у бу дућ но сти, на 
осно ву спо ра зу ма или до го во ра, укљу чу ју ћи и оних за оба ве шта ва
ње о за кон ским и под за кон ским ак ти ма.

Чланови24.до26
(Овај до да так не са др жи чла но ве 24. до 26.)

ПРИ ЛО ЗИ ДО ДАТ КА IV

ПРИЛОГI

ОД РЕД БЕ ЗА ПРИ МЕ НУ

НАСЛОВI

Под руч је при ме не

Члан1.
1. Овај При лог утвр ђу је де таљ на пра ви ла за спро во ђе ње До

дат ка IV.
2. Овај При лог та ко ђе утвр ђу је де таљ на пра ви ла о кон вер зи ји 

и пре но су на пла ће них из но са.

НАСЛОВII

Зах тев за до ста вља ње ин фор ма ци ја

Члан2.
1. Зах тев за до ста вља ње ин фор ма ци ја из чла на 4. До дат ка IV са

ста вља се у пи са ном об ли ку, а од го ва ра при ме ру из Анек са II. На ве
де ни зах тев има оти снут слу жбе ни пе чат под но си о ца зах те ва и пот пис 
слу жбе не осо бе тог ор га на овла шће ног за под но ше ње та квог зах те ва.

2. Под но си лац зах те ва, пре ма по тре би, у зах те ву за ин фор ма
ци је на во ди на зив сва ког дру гог при ма о ца зах те ва ко ме је био упу
ћен сли чан зах тев за ин фор ма ци је.

Члан3.
Зах тев за до ста вља ње ин фор ма ци ја мо же се од но си ти на:
(а) ду жни ка; или
(б) сва ку осо бу од го вор ну за на пла ту по тра жи ва ња на осно ву за

ко на ко ји је на сна зи у зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште.
Ка да под но си лац зах те ва зна да је у по се ду тре ће стра не имо

ви на, ко ја при па да јед ној од осо ба на ве де них у прет ход ној став ци, 
зах тев се та ко ђе мо же од но си ти на ту тре ћу стра ну.

Члан4.
При ма лац зах те ва по твр ђу је при јем зах те ва за ин фор ма ци је у 

пи са ном об ли ку (нпр. те лек сом или те ле фак сом) што је пре мо гу
ће, од но сно у ро ку се дам да на од да на при је ма.

Члан5.
1. При ма лац зах те ва ша ље под но си о цу зах те ва сва ку тра же ну 

ин фор ма ци ју ка ко и ка да је до би је.
2. Ка да у ра зум ном ро ку ни је мо гу ће до би ти све или део тра же

них ин фор ма ци ја, узи ма ју ћи у об зир од ре ђе ни слу чај, при ма лац зах
те ва о то ме оба ве шта ва под но си о ца зах те ва, на во де ћи раз ло ге за то.

У сва ком слу ча ју, на кра ју шест ме се ци од да на по твр де при је ма 
зах те ва, при ма лац зах те ва оба ве шта ва под но си о ца зах те ва о ре зул
та ту ис тра ге ко је је спро вео ра ди до би ја ња тра же них ин фор ма ци ја.

При ма лац зах те ва у скла ду са до би је ним ин фор ма ци ја ма од под
но си о ца зах те ва, мо же од дру гог ли ца да за тра жи да на ста ви ис тра гу. 
Зах тев се под но си у пи са ном об ли ку (нпр. те лек сом или те ле фак сом) 
у ро ку од два ме се ца од при је ма оба ве ште ња о ре зул та ту ис тра ге ко
ју је оба вио при ма лац зах те ва, а при ма лац зах те ва са њим по сту па у 
скла ду с од ред ба ма ко је се при ме њу ју на пр во бит ни зах тев.

Члан6.
Ако при ма лац зах те ва од лу чи да не ће да ре ша ва по зах те ву за 

до ста вља ње ин фор ма ци ја ко ји му је упу ћен, он у пи са ном об ли ку 
оба ве шта ва под но си о ца зах те ва о раз ло зи ма од би ја ња, на во де ћи 
од ред бу чла на 4. До дат ка IV на ко ју се по зи ва. Ово оба ве ште ње 
при ма лац зах те ва упу ћу је чим је до нео од лу ку, а у сва ком слу ча ју у 
ро ку од шест ме се ци од да ту ма по твр де при је ма зах те ва.

Члан7.
Под но си лац зах те ва мо же у би ло ком тре нут ку да по ву че зах

тев за до ста вља ње ин фор ма ци ја ко ји је по слао при ма о цу зах те ва. 
Од лу ка о по вла че њу ша ље се у пи са ном об ли ку при ма о цу зах те ва 
(нпр. те лек сом или те ле фак сом).

НАСЛОВIII

Зах тев за оба ве ште ње

Члан8.
Зах тев за оба ве ште ње из чла на 5. До дат ка IV са ста вља се у пи

са ном об ли ку, у два при мер ка, у скла ду с при ме ром из При ло га III. 
На ве де ни зах тев ове ра ва се пе ча том под но си о ца зах те ва и пот пи сом 
слу жбе ни ка то га ор га на овла шће ног за под но ше ње та квог зах те ва.

Уз зах тев из прет ход ног ста ва при ла жу се два при мер ка ин
стру мен та (или од лу ке) за ко је се тра жи оба ве ште ње.

Члан9.
Зах тев за оба ве шта ва ње мо же да се од но си на би ло ко је фи

зич ко или прав но ли це ко је се, у скла ду с ва же ћим за кон ским 



26. јун 2015. МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Број 13 – Страна 151 

про пи си ма у зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, оба
ве шта ва о свим ин стру мен ти ма или од лу ка ма ко је су јој ва жне.

Члан10.
1. Од мах по при је му зах те ва за оба ве шта ва ње, при ма лац зах те

ва пред у зи ма по треб не ме ре ка ко би оба ве шта ва ње из вр шио у скла
ду са ва же ћим за кон ским про пи си ма у зе мљи у ко јој има се ди ште.

2. При ма лац зах те ва од мах ин фор ми ше под но си о ца зах те ва о 
да ту му оба ве шта ва ња, и вра ћа је дан од при ме ра ка зах те ва са по пу
ње ном по твр дом на по ле ђи ни.

НАСЛОВIV

Зах тев за на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра пре до стро жно сти

Члан11.
1. Зах тев за на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра пре до стро жно сти 

из чл. 6. и 13. До дат ка IV са ста вља се у пи са ном об ли ку у скла ду с 
при мер ком из При ло га IV. Зах тев, ко ји об у хва та из ја ву да су ис пу ње
ни усло ви утвр ђе ни у До дат ку IV за по кре та ње по ступ ка ме ђу соб не 
по мо ћи у од ре ђе ном слу ча ју, има слу жбе ни пе чат под но си о ца зах те
ва и пот пис ње го вог слу жбе ни ка овла шће ног за под но ше ње зах те ва.

2. Ин стру мент ко ји до зво ља ва при нуд ну на пла ту, ко ји је при
ло жен уз зах тев за на пла ту и/или за пред у зи ма ње ме ра пре до стро
жно сти, мо же се из да ти за не ко ли ко по тра жи ва ња ако се од но се на 
јед ну осо бу.

У скла ду са чл. 12. до 19, сва по тра жи ва ња об у хва ће на истим 
ин стру мен том ко ји одо бра ва при нуд ну на пла ту, пред ста вља ју је
дин стве но по тра жи ва ње.

Члан12.
1. Зах тев за на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра пре до стро жно

сти мо же се од но си ти на:
(а) ду жни ка; или
(б) сва ко ли це од го вор но за на ми ре ње по тра жи ва ња на осно

ву за ко на ко ји су на сна зи у зе мљи у ко јој под но си лац зах те ва има 
се ди ште.

2. Пре ма по тре би, под но си лац зах те ва оба ве шта ва при ма о ца 
зах те ва о укуп ној имо ви ни осо ба из ста ва 1, ко ју пре ма ње го вим 
са зна њи ма има тре ћа стра на.

Члан13.
1. Под но си лац зах те ва на во ди из но се по тра жи ва ња ко је је по

треб но на пла ти ти у ва лу ти зе мље у ко јој има се ди ште, као и у ва
лу ти зе мље у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште.

2. Де ви зни курс ко ји се при ме њу је из ста ва 1. је нај но ви ји 
про дај ни курс на нај ре пре зен та тив ни јем де ви зном тр жи шту или 
тр жи шти ма зе мље у ко јој под но си лац зах те ва има се ди ште, на дан 
пот пи си ва ња зах те ва за на пла ту.

Члан14.
При ма лац зах те ва по твр ђу је при јем зах те ва за на пла ту и/или 

пред у зи ма ње ме ра пре до стро жно сти у пи са ном об ли ку (нпр. те
лек сом или те ле фак сом) што је пре мо гу ће, а у сва ком слу ча ју у 
ро ку од се дам да на од при је ма.

Члан15.
Ка да се у ра зум ном ро ку, у кон крет ном слу ча ју, не мо же на

пла ти ти укуп но по тра жи ва ње или ње гов део, или се не мо гу пред
у зе ти ме ре пре до стро жно сти, при ма лац зах те ва о то ме оба ве шта ва 
под но си о ца зах те ва, на во де ћи раз ло ге за то.

У сва ком слу ча ју, на кра ју јед не го ди не од да на по твр де при
је ма зах те ва, при ма лац зах те ва оба ве шта ва под но си о ца зах те ва о 
ис хо ду по ступ ка ко ји је пред у зео за на пла ту и/или пред у зи ма ње 
ме ра пре до стро жно сти.

У скла ду са до би је ним ин фор ма ци ја ма од при ма о ца зах те
ва, под но си лац зах те ва мо же од дру гог за тра жи ти да на ста ви са 
по ступ ком ко ји је по кре нуо за на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра 
пре до стро жно сти. Тај зах тев се под но си у пи са ном об ли ку (нпр. 
те лек сом или те ле фак сом) у ро ку од два ме се ца од при је ма оба
ве ште ња о ис хо ду по ступ ка ко ји је при ма лац зах те ва по кре нуо за 

на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра пре до стро жно сти, а при ма лац 
зах те ва са њим по сту па у скла ду с од ред ба ма ко је се при ме њу ју на 
пр во бит ни зах тев.

Члан16.
Под но си лац зах те ва оба ве шта ва при ма о ца зах те ва, у пи са

ном об ли ку (нпр. те лек сом или те ле фак сом), о сва кој пар ни ци ко
јом се оспо ра ва по тра жи ва ње или ин стру мен ту ко јим се одо бра ва 
при нуд на на пла та и ко ја је по кре ну та у зе мљи у ко јој под но си лац 
зах те ва има се ди ште од мах на кон што је оба ве штен о тој пар ни ци.

Члан17.
1. Ако зах тев за на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра пре до стро

жно сти по ста не ни шта ван као по сле ди ца пла ћа ња по тра жи ва ња 
или ње го вог по ни ште ња или из би ло ког дру гог раз ло га, под но си
лац зах те ва од мах оба ве шта ва при ма о ца зах те ва у пи са ном об ли ку 
(нпр. те лек сом или те ле фак сом), ка ко би овај мо гао пре ки ну ти све 
рад ње ко је је пред у зео.

2. Ако је из нос по тра жи ва ња, ко је је пред мет зах те ва за по
вра ћај и/или пред у зи ма ње ме ра пре до стро жно сти, из би ло ког раз
ло га про ме њен, под но си лац зах те ва од мах оба ве шта ва при ма о ца 
зах те ва у пи са ном об ли ку (нпр. те лек сом или те ле фак сом).

Ако се из ме на са сто ји у сма ње њу из но са по тра жи ва ња, при
ма лац зах те ва на ста вља рад ње ко је је пред у зео ра ди на пла те и/или 
пред у зи ма ња ме ра пре до стро жно сти, али се те рад ње огра ни ча ва ју 
на из нос ко ји још ни је пла ћен. Ако је у тре нут ку ка да је при ма лац 
зах те ва оба ве штен о сма ње њу из но са по тра жи ва ња већ на пла тио 
пр во бит ни из нос, али још ни је по чео по сту пак пре но са у скла ду са 
чла ном 18, при ма лац зах те ва ће вра ти ти ви ше пла ће ни из нос осо
би ко ја на ње га има пра во.

Ако се из ме на са сто ји од по ве ћа ња из но са по тра жи ва ња, под
но си лац зах те ва ће, у што кра ћем вре мен ском ро ку, упу ти ти при ма о
цу зах те ва до дат ни зах тев за на пла ту и/или пред у зи ма ње ме ра пре до
стро жно сти. При ма лац зах те ва ре ша ва до дат ни зах тев ако је мо гу ће 
у исто вре ме као и пр во бит ни зах тев под но си о ца зах те ва. Ка да ни је 
мо гу ће спа ја ње до дат ног зах те ва и пр во бит ног зах те ва, од при ма о ца 
зах те ва се са мо тра жи да се при др жа ва до дат ног зах те ва, ако се он 
од но си на из но са ко ји ни је ма њи од из но са из чла на 7. До дат ка IV.

3. Да би кон вер то вао из ме ње ни из нос по тра жи ва ња у ва лу ту 
зе мље у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште, под но си лац зах те ва 
при ме њу је де ви зни курс ко ји се ко ри сти у пр во бит ном зах те ву.

Члан18.
Сва ки из нос ко ји је при ма лац зах те ва на пла тио, укљу чу ју ћи, 

пре ма по тре би, ка ма те из чла на 9. став 2. До дат ка IV, пре но си се 
под но си о цу зах те ва у ва лу ти зе мље у ко јој при ма лац зах те ва има 
се ди ште. Овај пре нос се оба вља у ро ку од ме сец да на од да ту ма 
ка да је на пла та из вр ше на.

Члан19.
Без об зи ра на из но се ко је је при ма лац зах те ва при ку пио на 

име ка ма та из чла на 9. ста ва 2. До дат ка IV, сма тра се да је по тра
жи ва ње би ло на пла ће но сра змер но са на пла том из но са из ра же ног 
у на ци о нал ној ва лу ти зе мље у ко јој при ма лац зах те ва има се ди
ште, на осно ву де ви зног кур са из чла на 13. став 2.

НАСЛОВV

Оп ште и за вр шне од ред бе

Члан20.
1. Под но си лац зах те ва мо же под не ти зах тев за по моћ у ве зи 

са јед ним или ви ше по тра жи ва ња, ако они мо гу да се на пла те од 
јед не осо бе.

2. Ин фор ма ци је на ве де не у При ло зи ма II, III и IV мо гу да се 
са ста ве на па пи ру по мо ћу си сте ма за об ра ду по да та ка, под усло
вом да су ре зул ти ра ју ћи оти сци у скла ду са фор ма том обра за ца ко
ји се на ла зе у При ло зи ма.

Члан21.
Ин фор ма ци је и оста ли по да ци ко је при ма лац зах те ва ша ље 

под но си о цу зах те ва, са ста вља ју се на слу жбе ном је зи ку, или јед ном 
од слу жбе них је зи ка зе мље у ко јој при ма лац зах те ва има се ди ште.
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Члан 3. 
О при хва та њу из ме на и до пу на тех нич ких про пи са ко ји су са став ни део Кон вен ци је о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку и њи хо вој 

при ме ни у Ре пу бли ци Ср би ји од лу чу је Вла да.
О об ја вљи ва њу тех нич ких про пи са из ста ва 1. овог чла на ста ра се ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја.

Члан 4.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Србије, доносим

У К АЗ

о проглашењу Закона о по твр ђи ва њу Кон вен ци је  
о по јед но ста вље њу фор мал но сти у тр го ви ни ро бом

Проглашава се Закон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о по јед но
ста вље њу фор мал но сти у тр го ви ни ро бом, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије на седници Десетог ванредног засе
дања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 81
У Београду, 25. јуна 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о по јед но ста вље њу  
фор мал но сти у тр го ви ни ро бом

Члан 1.
По твр ђу је се Кон вен ци ја о по јед но ста вље њу фор мал но сти 

у тр го ви ни ро бом, са чи ње на у Ин тер ла ке ну 20. ма ја 1987. го ди не 
у ори ги на лу на дан ском, хо ланд ском, ен гле ском, фин ском, фран
цу ском, не мач ком, грч ком, исланд ском, ита ли јан ском, нор ве шком, 
пор ту гал ском, шпан ском и швед ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Кон вен ци је о по јед но ста вље њу фор мал но сти у тр го ви

ни ро бом у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски 
је зик гла си:

CON VEN TION 
ON THE SIM PLI FI CA TION OF FOR MA LI TI ES IN TRA DE  

IN GO ODS

THE EURO PEAN ECO NO MIC COM MU NITY,

(he re i naf ter cal led the Com mu nity),

AND THE RE PU BLIC OF AUSTRIA, THE RE PU BLIC OF 
FIN LAND, THE RE PU BLIC OF ICE LAND, THE KING DOM OF 
NOR WAY, THE KING DOM OF SWE DEN AND THE SWISS CON
FE DE RA TION

(he re i naf ter cal led the EF TA co un tri es)

CON SI DE RING the Free Tra de Agre e ments bet we en the Com
mu nity and each of the EF TA co un tri es;

CON SI DE RING the Jo int Dec la ra tion cal ling for the cre a tion of 
a Euro pean eco no mic spa ce, adop ted by Mi ni sters of the EF TA co un
tri es and the Mem ber Sta tes of the Com mu nity and the Com mis sion of 
the Euro pean Com mu ni ti es in Lu xem bo urg on 9 April 1984, espe ci ally 
with re gard to sim pli fi ca tion of bor der for ma li ti es and ru les of ori gin;

CON SI DE RING that, in the fra me work of ac tion to strengthen 
the in ter nal mar ket, the Com mu nity has de ci ded to in tro du ce a sin gle 
ad mi ni stra ti ve do cu ment for use in such tra de from 1 Ja nu ary 1988;

CON SI DE RING it ap pro pri a te to sim plify al so for ma li ti es in tra
de in go ods bet we en the Com mu nity and the EF TA co un tri es as well as 

bet we en the EF TA co un tri es them sel ves, in par ti cu lar by in tro du cing a 
sin gle ad mi ni stra ti ve do cu ment;

CON SI DE RING that no pro vi sion of this Con ven tion may be in
ter pre ted as exemp ting the Con trac ting Par ti es from the ir obli ga ti ons 
un der ot her in ter na ti o nal agre e ments,

HA VE DE CI DED TO CON CLU DE THE FOL LO WING CON
VEN TION

Ge ne ral pro vi si ons

Article1
[1. This Con ven tion lays down the me a su res to sim plify for ma li

ti es in tra de in go ods bet we en the Con trac ting Par ti es, in par ti cu lar by 
in tro du cing a sin gle ad mi ni stra ti ve do cu ment (he re i naf ter re fer red to as 
the sin gle do cu ment) to be used for any pro ce du re at ex port and im port 
and for a com mon tran sit pro ce du re (he re i naf ter re fer red to as tran sit), 
ap pli ca ble to tra de bet we en the Con trac ting Par ti es re gar dless of the 
kind and ori gin of the go ods.

2. For the pur po ses of this Con ven tion, “third co un try” shall mean 
any co un try which is not a Con trac ting Party to this Con ven tion.

3. From the da te on which the ac ces sion of a new Con trac ting 
Party be co mes ef fec ti ve in ac cor dan ce with Ar tic le 11a, all re fe ren ces 
in this Con ven tion to EF TA co un tri es shall apply to that co un try muta
tismutandis, and so lely for the pur po ses of this Con ven tion.]3

Article2
Whe re go ods are the su bject of tra de bet we en the Con trac ting 

Par ti es, the for ma li ti es con nec ted with such tra de shall be com ple ted 
using a sin gle do cu ment ba sed on a dec la ra tion form, the spe ci mens of 
which are to be fo und in An nex I to this Con ven tion. The sin gle do cu
ment shall, de pen ding on the cir cum stan ces, ser ve as a dec la ra tion or 
do cu ment of ex port, tran sit or im port.

Article3
Ad mi ni stra ti ve do cu ments may be re qu i red by a Con trac ting 

Party in ad di tion to the sin gle do cu ment only whe re:
– ex pressly re qu i red for the im ple men ta tion of a le gi sla tion in for

ce in a Con trac ting Party for which the use of the sin gle do cu ment wo
uld not suf fi ce; 

– re qu i red un der the terms of in ter na ti o nal agre e ments to which 
it is a party; 

– re qu i red from ope ra tors to ena ble them to qu a lify, at the ir re qu
est, for an advan ta ge or a spe ci fic fa ci lity. 

Article4
1. Not hing in this Con ven tion shall prec lu de the Con trac ting Par

ti es from applying sim pli fied pro ce du res, whet her or not ba sed on the 
use of com pu ters, with a vi ew to gre a ter sim pli fi ca tion for ope ra tors. 

2. Sim pli fied pro ce du res may, in par ti cu lar, con sist in al lo wing 
ope ra tors not to ha ve to pre sent to a cu stoms of fi ce eit her the go ods 
in qu e sti on or the dec la ra tion re la ting to them, or in al lo wing them to 
draw up an in com ple te dec la ra tion. In such ca ses, a dec la ra tion, which, 
if the com pe tent aut ho ri ti es agree, may be a ge ne ral pe ri o dic dec la ra
tion, must be sub mit ted sub se qu ently wit hin the ti meli mits laid down 
by tho se aut ho ri ti es. 

In the ca ses re fer red to in pa ra graph 1, ope ra tors may be aut ho ri
zed to use com mer cial do cu ments in the pla ce of the sin gle do cu ment.

Whe re the sin gle do cu ment is used, the per sons con cer ned may, 
on aut ho ri za tion by the com pe tent aut ho ri ti es, at tach to it com mer cial 
sche du les de scri bing the go ods in li eu of con ti nu a tion she ets of the sin
gle do cu ment for the pur po se of com ple ting for ma li ti es for any pro ce
du re at ex port and im port.

3. Not hing in this Con ven tion shall prec lu de the Con trac ting Par
ti es from:

– dis pen sing with the sin gle do cu ment with re gard to po stal traf fic 
(by let ter or par cel post); 
––––––––
3 Re com men da tion Nr 1/93 of the EECEF TA Jo int Com mit tee on the sim pli fi ca tion of 

for ma li ti es in tra de in go ods of 23 Sep tem ber 1993 for the amend ment of the Con ven
tion of 20 May 1987. on the sim pli fi ca tion of for ma li ti es in tra de in go ods
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– dis pen sing with the re qu i re ment of writ ten dec la ra ti ons; 
– con clu ding bet we en them sel ves agre e ments or ar ran ge ments 

with a vi ew to gre a ter sim pli fi ca tion of for ma li ti es in all or part of the 
tra de bet we en them; 

– al lo wing the use of lo a ding lists for the com ple tion of tran sit 
for ma li ti es in the ca se of con sig nments com po sed of se ve ral kinds of 
go ods, in li eu of con ti nu a tion she ets of the sin gle do cu ment; 

– al lo wing dec la ra ti ons to be ma de, whe re ap pro pri a te on plain 
pa per, by me ans of pu blic or pri va te com pu ters on con di ti ons fi xed by 
the com pe tent aut ho ri ti es; 

– ena bling the com pe tent aut ho ri ti es to re qu i re that da ta ne ces sary 
for com ple ting the for ma li ti es in qu e sti on be en te red in the ir com pu te
ri zed dec la ra tionpro ces sing systems wit ho ut, whe re ap pro pri a te, re qu
i ring a writ ten dec la ra tion; 

– ena bling the com pe tent aut ho ri ti es, sho uld a com pu te ri zed dec
la ra tionpro ces sing system be used, to pro vi de that the ex port, tran sit 
or im port dec la ra tion be con sti tu ted eit her by the sin gle do cu ment pro
du ced by that system or by en try of the da ta in the com pu ter if such a 
do cu ment is not pro du ced; 

– applying any fa ci lity adop ted by way of a de ci sion of the Jo int 
Com mit tee, as re fer red to in Ar tic le 11 (3). 

For ma li ti es

Article5
1. Pro vi si ons on the com ple tion, by me ans of the sin gle do cu

ment, of the for ma li ti es ne e ded for the ex port, tran sit and im port of the 
go ods are laid down in An nex II to this Con ven tion. 

2. The com mon co des to be used in the forms laid down in An nex 
I are to be fo und in An nex III to this Con ven tion. 

Article6
1. The dec la ra tion must be com ple ted in one of the of fi cial lan

gu a ges of the Con trac ting Par ti es which is ac cep ta ble to the com pe tent 
aut ho ri ti es of the co un try in which the ex port or tran sit for ma li ti es are 
com ple ted. Whe re ne ces sary, the cu stoms aut ho rity of the co un try of 
de sti na tion or of tran sit may re qu i re from the dec la rant or his re pre sen
ta ti ve in that co un try a tran sla tion of the said dec la ra tion in to the of fi
cial lan gu a ge or one of the of fi cial lan gu a ges of that co un try. 

2. By way of de ro ga tion from pa ra graph 1, the dec la ra tion shall 
be com ple ted in one of the of fi cial lan gu a ges of the co un try of im port 
in all ca ses whe re the dec la ra tion in that co un try is ma de on co pi es of 
the dec la ra tion from ot her than tho se pre sen ted to the cu stoms aut ho ri
ti es of the co un try of ex port or de par tu re. 

Article7
1. The dec la rant or his re pre sen ta ti ve may, for each sta ge of an 

ope ra tion in vol ving tra de in go ods bet we en Con trac ting Par ti es, use the 
co pi es of the dec la ra tion ne ces sary for com ple tion of the for ma li ti es re
la ting to that sta ge alo ne, to which may be at tac hed, whe re ap pro pri a te, 
the co pi es ne ces sary for com ple tion of the for ma li ti es re la ting to one or 
ot her of the sub se qu ent sta ges of that ope ra tion. 

2. The be ne fit of the pro vi si ons of pa ra graph 1 shall not be su bject 
to com pli an ce with any spe cial con di tion im po sed by the com pe tent 
aut ho ri ti es. 

Ho we ver, wit ho ut pre ju di ce to spe ci fic pro vi si ons con cer ning 
gro u pa ge traf fic, the com pe tent aut ho ri ti es may lay down that for ma
li ti es re la ting to ex port and tran sit ope ra ti ons sho uld be com ple ted on 
the sa me form by me ans of co pi es cor re spon ding to the se for ma li ti es.

Article8
In the ca ses re fer red to in Ar tic le 7, the com pe tent aut ho ri ti es 

shall, to the ex tent pos si ble, sa tisfy them sel ves that the par ti cu lars gi
ven in the co pi es of the dec la ra tion drawn up in the co ur se of the va ri o
us sta ges of the ope ra tion in qu e sti on all agree.

Ad mi ni stra ti ve as si stan ce

Article9
1. In or der to en su re the smo oth fun cti o ning of tra de bet we en the 

Con trac ting Par ti es and to fa ci li ta te the de tec tion of any ir re gu la rity or 

in frin ge ment, the cu stoms aut ho ri ti es of the co un tri es con cer ned shall, 
upon re qu est or, whe re they con si der that this wo uld be in the in te rest 
of anot her Con trac ting Party, on the ir own ini ti a ti ve, pro vi de each ot
her with all ava i la ble in for ma tion (in clu ding ad mi ni stra ti ve re ports and 
fin dings) of in te rest for the pro per im ple men ta tion of this Con ven tion. 

2. As si stan ce may be with held or de nied, to tally or partly, when 
the re qu e sted co un try con si ders that the as si stan ce wo uld be pre ju di cial 
to its se cu rity, pu blic po licy (or dre pu blic) or ot her es sen tial in te rests, 
or wo uld vi o la te an in du strial, com mer cial or pro fes si o nal sec ret. 

3. If as si stan ce is with held or de nied, the de ci sion and the re a sons 
the re for must be no ti fied to the re qu e sting co un try wit ho ut de lay. 

4. If the cu stoms aut ho rity of a co un try re qu ests as si stan ce which 
it wo uld not be able to gi ve if re qu e sted, it shall draw at ten tion to that 
fact in the re qu est. Com pli an ce with such a re qu est shall be at the di
scre tion of the cu stoms aut ho rity to whom the re qu est is ma de. 

5. In for ma tion ob ta i ned in ac cor dan ce with pa ra graph 1 shall be 
used so lely for the pur po ses of this Con ven tion and shall be ac cor ded 
the sa me pro tec tion by a re ce i ving co un try as is af for ded to in for ma tion 
of li ke na tu re un der the na ti o nal law of that co un try. Such in for ma tion 
may be used for ot her pur po ses only with the writ ten con sent of the 
cu stoms aut ho rity which fur nis hed them and su bject to any re stric ti ons 
laid down by that aut ho rity. 

The Jo int Com mit tee

Article10
1. A Jo int Com mit tee is he reby esta blis hed in which each Con

trac ting Party to this Con ven tion shall be re pre sen ted. 
2. The Jo int Com mit tee shall act by mu tual agre e ment. 
3. The Jo int Com mit tee shall me et whe ne ver ne ces sary but at le ast 

on ce a year. Any Con trac ting Party may re qu est that a me e ting be held. 
4. The Jo int Com mit tee shall adopt its own ru les of pro ce du re 

which shall con tain, in ter alia, pro vi si ons for con ve ning me e tings and 
for the de sig na tion of the Cha ir man and his term of of fi ce. 

5. The Jo int Com mit tee may de ci de to set up any SubCom mit tee 
or Wor king Party that can as sist it in ca rrying out its du ti es.

Article11
1. It shall be the re spon si bi lity of the Jo int Com mit tee to ad mi

ni ster this Con ven tion and en su re its pro per im ple men ta tion. For this 
pur po se, the said Com mit tee shall be kept re gu larly in for med, by the 
Con trac ting Par ti es, of the ex pe ri en ces ga i ned from ap pli ca tion of the 
Con ven tion, shall ma ke re com men da ti ons, and, in the ca ses pro vi ded 
for in pa ra graph 3, shall ta ke de ci si ons. 

2. In par ti cu lar, the Jo int Com mit tee shall re com mend: 
(a) amend ments to this Con ven tion; 
(b) any ot her me a su re re qu i red for its ap pli ca tion. 
[3. The Jo int Com mit tee shall adopt, by de ci sion, amend ments to 

the An ne xes to this Con ven tion, fa ci li ti es re fer red to in the last in dent 
of Ar tic le 4 (3) and in vi ta ti ons to third co un tri es wit hin the me a ning of 
Ar tic le 1 (2) to ac ce de to this Con ven tion in ac cor dan ce with Ar tic le 
11a. Such de ci si ons, ex cept in vi ta ti ons to third co un tri es, shall be put 
in to ef fect by the con trac ting par ti es in ac cor dan ce with the ir own le
gi sla tion.] 4

4. If a Con trac ting Party’s re pre sen ta ti ve in the Jo int Com mit tee 
has ac cep ted a de ci sion su bject to the ful fil ment of con sti tu ti o nal re
qu i re ments, the de ci sion shall en ter in to for ce, if no da te is con ta i ned 
the rein, on the first day of the se cond month fol lo wing no ti fi ca tion that 
the re ser va tion has been lif ted.

[5. De ci si ons of the Jo int Com mit tee re fer red to in pa ra graph 3 
in vi ting a third co un try to ac ce de to this Con ven tion shall be sent to 
the Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es, 
which shall com mu ni ca te it to the third co un try con cer ned, to get her 
with a text of the Con ven tion in for ce on that da te.

6. From the da te re fer red to in pa ra graph 5, the third co un try con
cer ned may be re pre sen ted on the Jo int Com mit tee and wor king par ti es 
by ob ser vers.] 5
–––––––––––
4 Re com men da tion Nr 1/93
5 Re com men da tion Nr 1/93
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[Ac ces sion of third co un tri es

Article11a
1. Any third co un try may be co me a Con trac ting Party to this Con

ven tion if in vi ted to do so by the de po si tary of the Con ven tion fol lo
wing a de ci sion of the Jo int Com mit tee. 

2. A third co un try in vi ted to be co me a Con trac ting Party to this 
Con ven tion shall do so by lod ging an in stru ment of ac ces sion with the 
Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es. The 
said in stru ment shall be ac com pa nied by a tran sla tion of the Con ven
tion in to the of fi cial lan gu a ge(s) of the ac ce ding co un try.

3. The ac ces sion shall be co me ef fec ti ve on the first day of the se
cond month fol lo wing the lod ging of the in stru ment of ac ces sion. 

4. The de po si tary shall no tify all Con trac ting Par ti es of the da te 
on which the in stru ment of ac ces sion was lod ged and the da te on which 
the ac ces sion will be co me ef fec ti ve. 

5. Re com men da ti ons and de ci si ons of the Jo int Com mit tee re fer
red to in Ar tic le 11 (2) and (3) adop ted bet we en the da te re fer red to in 
pa ra graph 1 of this Ar tic le and the da te on which ac ces sion be co mes 
ef fec ti ve shall al so be com mu ni ca ted to the in vi ted third co un try via the 
Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es.

A dec la ra tion ac cep ting such acts shall be in ser ted eit her in the in
stru ment of ac ces sion or in a se pa ra te in stru ment lod ged with the Ge ne
ral Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es wit hin six 
months of the com mu ni ca tion. If the dec la ra tion is not lod ged wit hin 
that pe riod the ac ces sion shall be con si de red void.] 6

Ge ne ral and fi nal pro vi si ons

Article12
Each Con trac ting Party shall ta ke ap pro pri a te me a su res to en su re 

that the pro vi si ons of this Con ven tion are ef fec ti vely and har mo ni o usly 
ap plied ta king in to ac co unt the need to re du ce as far as pos si ble the 
for ma li ti es im po sed on tra de and the need to ac hi e ve mu tu ally sa tis
fac tory so lu ti ons of any dif fi cul ti es ari sing out of the ope ra tion of tho se 
pro vi si ons.

Article13
The Con trac ting Par ti es shall ke ep each ot her in for med of the pro

vi si ons which they adopt for the im ple men ta tion of this Con ven tion.

Article14
The An ne xes to this Con ven tion shall form an in te gral part the

re of.

Article15
1. This Con ven tion shall apply, on the one hand, to the ter ri to ri es 

in which the Tre aty esta blis hing the Euro pean Eco no mic Com mu nity is 
ap plied and un der the con di ti ons laid down in that Tre aty and, on the 
ot her hand, to the ter ri to ri es of the EF TA co un tri es. 
–––––––––
6 Re com men da tion Nr 1/93

2. This Con ven tion shall al so apply to the Prin ci pa lity of Lic hten
stein for as long as that Prin ci pa lity re ma ins bo und to the Swiss Con fe
de ra tion by a cu stoms union tre aty. 

Article16
Any Con trac ting Party may wit hdraw from this Con ven tion pro

vi ded it gi ves twel ve months’ no ti ce in wri ting to the de po si tary re fer
red to in Ar tic le 17 which shall no tify all ot her Con trac ting Par ti es.

Article17
1. This Con ven tion shall en ter in to for ce on 1. Ja nu ary 1988, pro

vi ded that, be fo re 1 No vem ber 1987, the Con trac ting Par ti es ha ve de po
si ted the ir in stru ments of ac cep tan ce with the Ge ne ral Sec re ta ri at of the 
Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es, which shall act as de po si tary. 

2. If this Con ven tion do es not en ter in to for ce on 1 Ja nu ary 1988, 
it shall do so on the first day of the se cond month fol lo wing the de po sit 
of the last in stru ment of ac cep tan ce. 

3. The de po si tary shall no tify the Con trac ting Par ti es of the da te 
of the de po sit of the in stru ment of ac cep tan ce of each Con trac ting Party 
and of the da te of the en try in to for ce of the Con ven tion. 

Article18
This Con ven tion, drawn up in a sin gle ori gi nal of the Da nish, 

Dutch, En glish, Fin nish, French, Ger man, Gre ek, Ice lan dic, Ita lian, 
Nor we gi an, Por tu gu e se, Spa nish and Swe dish lan gu a ges, all texts be
ing equ ally aut hen tic, shall be de po si ted in the ar chi ves of the Ge ne ral 
Sec re ta ri at of the Co un cil of the Euro pean Com mu ni ti es, which shall 
tran smit a cer ti fied copy the re of to each Con trac ting Party.

[Do ne at In ter la ken, the 20 may 1987.] 7

ANNEXI

SPE CI MENS RE FER RED TO IN AR TIC LE 2 OF THE CON-
VEN TION 8

This An nex con ta ins at:
– ap pen dix 1: the spe ci men sin gle do cu ment form re fer red to in 

pa ra graph 1 (a) of Ar tic le 1 of An nex II, 
– ap pen dix 2: the spe ci men sin gle do cu ment form re fer red to in 

pa ra graph 1 (b) of Ar tic le 1 of An nex II, 
– ap pen dix 3: the spe ci men con ti nu a tion she et form re fer red to in 

pa ra graph 2 (a) of Ar tic le 1 of An nex II, 
and
– ap pen dix 4: the spe ci men con ti nu a tion she et form re fer red to in 

pa ra graph 2 (b) of Ar tic le 1 of An nex II.

–––––––––––––
7 Is not part of the text of fi ci ally pu blis hed in the O.J.
8 In all the forms in this An nex, eit her the words “Com mu nity tran sit” or the words 

“com mon tran sit” may be used.
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ANNEXII

PRINT, COM PLE TION AND USE OF THE SIN GLE DO CU-
MENT

Print of the sin gle do cu ment

Article1
1. Wit ho ut pre ju di ce to the pos si bi lity of split use pro vi ded for in 

Ap pen dix 3 to this An nex, forms for the sin gle do cu ment shall con sist 
of eight co pi es:

(a) eit her as a set of eight con se cu ti ve she ets, in ac cor dan ce with 
the spe ci men con ta i ned in Ap pen dix 1 to An nex I; 

(b) or, par ti cu larly in the event of is sue by me ans of a com pu te ri
zed system for pro ces sing dec la ra ti ons, of two sets of fo ur con se cu ti ve 
she ets, in ac cor dan ce, with the spe ci men con ta i ned in Ap pen dix 2 to 
An nex I. 

2. The sin gle do cu ment may, if ne ces sary, be sup ple men ted by 
con ti nu a tion she ets: 

(a) eit her as a set of eight con se cu ti ve she ets, in ac cor dan ce with 
the spe ci men con ta i ned in Ap pen dix 3 to An nex I; 

(b) or of two sets of fo ur con se cu ti ve she ets, in ac cor dan ce with 
the spe ci men con ta i ned in Ap pen dix 4 to An nex I. 

3. By way of de ro ga tion from pa ra graph 2, Con trac ting Par ti es 
shall ha ve the op tion of not aut ho ri zing the use of con ti nu a tion she et 
forms in the event of use of a com pu te ri zed system for pro ces sing dec
la ra ti ons which is su es such dec la ra ti ons. 

4. Users shall be free to ha ve forms prin ted, con ta i ning only tho se 
co pi es of the spe ci men in An nex I which they need for com ple ting the ir 
dec la ra ti ons. 

5. In the top lefthand cor ner of the form the Con trac ting Par ti es 
may print an in di ca tion iden tifying the Con trac ting Party con cer ned. 
Whe re such do cu ments are pre sen ted in anot her Con trac ting Party this 
in di ca tion shall not pre vent the dec la ra tion from be ing ac cep ted. 

Article2
1. Forms shall be prin ted on selfcopying pa per dres sed for wri

ting pur po ses and we ig hing at le ast 40 grams per squ a re me tre. The 
pa per must be suf fi ci ently opa que for the in for ma tion on one si de not to 
af fect the le gi bi lity of the in for ma tion on the ot her si de and its strength 
sho uld be such that in nor mal use it do es not easily te ar or cre a se. The 
pa per shall be whi te for all co pi es. [Ho we ver, on the co pi es used for 
tran sit (1, 4 and 5), bo xes 1 (ex cept the mid dle subdi vi sion), 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (first subdi vi sion on the left), 
35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 and 56 ha ve a green bac kgro und.]11 
The forms shall be prin ted in green ink.

[1a. A co lo ur mar king of the dif fe rent co pi es of the forms shall be 
ef fec ted in the fol lo wing man ner:

(a) on forms con for ming to the spe ci mens shown in Ap pen di ces 1 
and 3 of An nex I:

– co pi es 1, 2, 3 and 5 shall ha ve at the righthand ed ge a con ti nu o
us mar gin co lo u red re spec ti vely red, green, yel low and blue,

– co pi es 4, 6, 7 and 8 shall ha ve at the righthand ed ge a bro ken 
mar gin co lo u red re spec ti vely blue, red, green and yel low;

(b) on forms con for ming to the spe ci mens shown in Ap pen di ces 
2 and 4 of An nex I, co pi es 1/6, 2/7, 3/8 and 4/5 shall ha ve at the right
hand ed ge a con ti nu o us mar gin and, to the right of this, a bro ken mar
gin co lo u red re spec ti vely red, green, yel low and blue.

The width of the se mar gins shall be ap pro xi ma tely 3 mil li me tres. 
The bro ken mar gin shall com pri se a se ri es of squ a res with a si de me a
su re ment of 3 mil li me tres, each one se pa ra ted by 3 mil li me tres.]12

––––––––––––
11 De ci sion Nr 1/2000 of the ECEF TA Jo int Com mit tee on sim pli fi ca tion of for ma li ti es 

in tra de in go ods of 20 De cem ber 2000 amen ding An ne xes II and III of the Con ven tion 
on the sim pli fi ca tion of for ma li ti es in tra de in go ods.

 Of fi cial Jo ur nal No L 009 12/01/2001, p. 0108  0109
12 De ci sion Nr 1/89 of the EECEF TA Jo int Com mit tee ‘Sim pli fi ca tion of For ma li ti es’ of 

3 May 1989 amen ding An nex II to the Con ven tion on the sim pli fi ca tion of for ma li ti es 
in tra de in go ods.

 Of fi cial Jo ur nal No L 200 , 13/07/1989 p. 0003  0003

2. The in di ca tion of the co pi es on which the par ti cu lars con ta i ned 
in the forms must ap pe ar by a selfcopying pro cess is gi ven in Ap pen
dix 1. An in di ca tion of the co pi es on which the par ti cu lars con ta i ned in 
the con ti nu a tion she ets must ap pe ar by a selfcopying pro cess is gi ven 
in Ap pen dix 2. 

3. The for mat of the forms shall be 210 x 297 mil li me tres with a 
ma xi mum to le ran ce of 5 mil li me tres less and 8 mil li me tres mo re with 
re gard to the ir length. 

4. Con trac ting Par ti es may re qu i re that the forms must al so show 
the na me and ad dress of the prin ter or a mark ena bling the prin ter to be 
iden ti fied. 

Com ple tion of the sin gle do cu ment

Article3
1. The forms shall be com ple ted in ac cor dan ce with the ex pla na

tory no te in Ap pen dix 3. 
2. When for ma li ti es are com ple ted using pu blic or pri va te com pu

ter systems, the com pe tent aut ho ri ti es shall aut ho ri ze per sons, who so 
re qu est, to re pla ce the handwrit ten sig na tu re with a com pa ra ble tec hni
cal de vi ce, which may, whe re ap pli ca ble, be ba sed on the use of co des, 
and which has the sa me le gal con se qu en ces as a handwrit ten sig na tu re. 
This fa ci lity shall be gran ted only if the tec hni cal and ad mi ni stra ti ve 
con di ti ons laid down by the com pe tent aut ho ri ti es are met. 

3. When for ma li ti es are com ple ted using pu blic or pri va te com
pu ters which al so print out the dec la ra ti ons, the com pe tent aut ho ri ti es 
may pro vi de for di rect aut hen ti ca tion by tho se systems of the dec la ra
ti ons thus pro du ced, in pla ce of the ma nual or mec ha ni cal ap pli ca tion 
of the cu stoms of fi ce stamp and the sig na tu re of the com pe tent of fi cial. 

Use of the sin gle do cu ment

Article4
The pro vi si ons for the use of the sin gle do cu ment are laid down 

in Ap pen dix 3.

Article5
1. When a sin gle do cu ment set is used suc ces si vely for com ple

tion of ex port, tran sit and/or im port for ma li ti es, each per son in ter ve
ning in the ope ra tion shall be li a ble only with re spect to the par ti cu lars 
re la ting to the pro ce du re which he re qu e sted as dec la rant, prin ci pal or 
re pre sen ta ti ve of the dec la rant or prin ci pal. 

2. For the pur po ses of applying pa ra graph 1, when the per son 
con cer ned uses a sin gle do cu ment is sued in an ear li er pha se of the tra de 
ope ra tion in qu e sti on, he shall be re qu i red, pri or to lod ging his dec la ra
tion, to ve rify the ac cu racy of the exi sting par ti cu lars for the bo xes for 
which he is re spon si ble and the ir ap pli ca bi lity to the go ods in qu e sti on 
and to the pro ce du re re qu e sted, as well as to sup ple ment them whe re 
ne ces sary. 

3. In the ca ses re fer red to in pa ra graph 2, the per son con cer ned 
must im me di a tely in form the cu stoms ser vi ce of any di scre pancy esta
blis hed bet we en the go ods in qu e sti on and the exi sting par ti cu lars. 

Article6
1. For the ex port of go ods from the ter ri tory of a Con trac ting 

Party the co pi es 1, 2 und 3 con for ming to the spe ci men con ta i ned in 
Ap pen dix 1 to An nex I or the co pi es 1/6, 2/7 and 3/8 con for ming to the 
spe ci men con ta i ned in Ap pen dix 2 to An nex I shall be re qu i red.

[For tran sit the co pi es 1, 4 and 5 con for ming to the spe ci men con
ta i ned in Ap pen dix 1 to An nex I or the co pi es 1/6 and 4/5 (twi ce) con
for ming to the spe ci men in Ap pen dix 2 to An nex I shall be re qu i red.]13

3. For the im port of go ods in to the ter ri tory of a Con trac ting Party 
the co pi es 6, 7 and 8 con for ming to the spe ci men con ta i ned in Ap pen
dix 1 to An nex I or the co pi es 1/6, 2/7 and 3/8 con for ming to the spe ci
men con ta i ned in Ap pen dix 2 to An nex I shall be re qu i red.
––––––––––––
13 De ci sion Nr 1/2000
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Lod ging of the dec la ra tion

Article7
1. The dec la ra ti ons must be ac com pa nied, wit hin the li mits laid 

down in Ar tic le 3 of the Con ven tion, by the do cu ments ne ces sary for 
en try of the go ods in qu e sti on un der the pro ce du re ap plied for. 

2. The lod ging with a cu stoms of fi ce of a dec la ra tion sig ned by 
the dec la rant or his re pre sen ta ti ve shall in di ca te that the per son con cer
ned is dec la ring the go ods in qu e sti on for the pro ce du re ap plied for and, 
wit ho ut pre ju di ce to the pos si ble ap pli ca tion of pe nal pro vi si ons, shall 
be equ i va lent to the en ga ge ment of re spon si bi lity, un der the pro vi si ons 
in for ce in the Con trac ting Par ti es, in re spect of: 

– the ac cu racy of the in for ma tion gi ven in the dec la ra tion, 
– the aut hen ti city of the do cu ments at tac hed, and 
– the ob ser van ce of all the obli ga ti ons in he rent in the en try of the 

go ods in qu e sti on un der the pro ce du re con cer ned. 

Article8
In ca ses whe re sup ple men tary co pi es of the sin gle do cu ment or 

dec la ra tion are re qu i red, the per sons con cer ned may use ad di ti o nal she
ets or pho to co pi es of that do cu ment or dec la ra tion for this pur po se, as 
ne ces sary. They shall be ac cep ted by the com pe tent aut ho ri ti es as if 
they we re ori gi nal do cu ments pro vi ded that the ir qu a lity and le gi bi lity 
are con si de red sa tis fac tory by the aut ho ri ti es.

Appendix1

In di ca tion of the co pi es of the forms gi ven in Ap pen di ces 1 and 3 
of An nex I on which the par ti cu lars con ta i ned the rein must ap pe ar 

by a self-copying pro cess

(co un ting copy 1)
Box No Co pi es Box No Co pi es

I. BO XES FOR COM MER CIAL OPE RA TI ONS
1 1 to 8 29 1 to 3

ex cept mid dle subdi vi sion 30 1 to 3
1 to 3 31 1 to 8

2 1 to 5 (1) 32 1 to 8
3 1 to 8 33 first subdi vi sion
4 1 to 8 on the left
5 1 to 8 1 to 8
6 1 to 8 re ma in der
7 1 to 3 1 to 3
8 1 to 5 (¹) 34a 1 to 3
9 1 to 3 34b 1 to 3
10 1 to 3 35 1 to 8
11 1 to 3 36 
12  37 1 to 3
13 1 to 3 38 1 to 8
14 1 to 4 39 1 to 3
15 1 to 8 40 1 to 5 (¹)
15a 1 to 3 41 1 to 3
15b 1 to 3 42 
16 1, 2, 3, 6, 7 and 8 43 
17 1 to 8 44 1 to 5 (¹)
17a 1 to 3 45 
17b 1 to 3 46 1 to 3
18 1 to 5 (¹) 47 1 to 3
19 1 to 5 (¹) 48 1 to 3
20 1 to 3 49 1 to 3
21 1 to 5 (¹) 50 1 to 8
22 1 to 3 51 1 to 8
23 1 to 3 52 1 to 8
24 1 to 3 53 1 to 8
25 1 to 5 (¹) 54 1 to 4
26 1 to 3 55 
27 1 to 5 (¹) 56 

28 1 to 3
II. AD MI NI STRA TI VE BO XES

A 1 to 4 (2) F 
B 1 to 3 G 
C 1 to 8 (²) H 
D 1 to 4 I 
E  J 

––––––––––
(1) In no ca se may ope ra tors be obli ged to com ple te the se bo xes for tran sit pur po ses on 

co pi es 5 and 7.
(2) The co un try of ex port can cho o se whet her the se par ti cu lars ap pe ar on the co pi es spe ci

fied.

Appendix2

In di ca tion of the co pi es of the forms gi ven in Ap pen di ces 2 and 4 
of An nex I on which the par ti cu lars con ta i ned the rein must ap pe ar 

by a self-copying pro cess

(co un ting copy 1)

Box No Co pi es Box No Co pi es
I. BO XES FOR COM MER CIAL OPE RA TI ONS

1 1 to 4 29 1 to 3
ex cept mid dle subdi vi sion 30 1 to 3
1 to 3 31 1 to 4

2 1 to 4 32 1 to 4
3 1 to 41) 33 first subdi vi sion
4 1 to 4 on the left
5 1 to 4 1 to 4
6 1 to 4 re ma in der
7 1 to 3 1 to 3
8 1 to 4 34a 1 to 3
9 1 to 3 34b 1 to 3
10 1 to 3 35 1 to 4
11 1 to 3 36 1 to 3
12 1 to 3 37 1 to 3
13 1 to 3 38 1 to 4
14 1 to 4 39 1 to 3
15 1 to 4 40 1 to 4
15a 1 to 3 41 1 to 3
15b 1 to 3 42 1 to 3
16 1 to 3 43 1 to 3
17 1 to 4 44 1 to 4
17a 1 to 3 45 1 to 3
17b 1 to 3 46 1 to 3
18 1 to 4 47 1 to 3
19 1 to 4 48 1 to 3
20 1 to 3 49 1 to 3
21 1 to 4 50 1 to 4
22 1 to 3 51 1 to 4
23 1 to 3 52 1 to 4
24 1 to 3 53 1 to 4
25 1 to 4 54 1 to 4
26 1 to 3 55 
27 1 to 4 56 
28 1 to 3

II. AD MI NI STRA TI VE BO XES
A 1 to 4 (1) F 
B 1 to 3 G 
C 1 to 4 H 
D/J 1 to 4 I 
E/J 

–––––––––––
(1) The co un try of ex port can cho o se whet her the se par ti cu lars ap pe ar on the co pi es spe ci

fied.
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Appendix3

EX PLA NA TORY NO TE ON THE USE OF SIN GLE  
DO CU MENT FORMS

TI TLE I

A. Ge ne ral de scrip tion

The re are va ri o us pos si ble ways of using the forms and the se may 
be gro u ped un der two he a dings:

– full use of the system, 
or
– split use. 
1. Fulluse
This re fers to ca ses in which, at the ti me when the ex port for ma

li ti es are car ried out, the per son con cer ned uses a form con ta i ning the 
co pi es ne e ded for the for ma li ti es re la ting to ex port and to tran sit as well 
as tho se to be car ried out in the co un try of de sti na tion. 

The form used for this pur po se con ta ins eight co pi es: 
– copy 1 which is to be re ta i ned by the aut ho ri ti es of the co un try 

of ex port (ex port and tran sit for ma li ti es), 
– copy 2 which is to be used for sta ti stics by the co un try of ex port, 
– copy 3 which is re tur ned to the ex por ter af ter be ing stam ped by 

the cu stoms aut ho ri ti es, 
– copy 4 which is to be kept in a tran sit ope ra tion by the of fi ce of 

de sti na tion, 
– copy 5 which is the re turn copy for the tran sit, 
– copy 6 which is to be re ta i ned by the aut ho ri ti es of the co un try 

of de sti na tion (for im port for ma li ti es), 
[ copy 7 which is to be used for sta ti stics by the co un try of de sti

na tion (for im port for ma li ti es),]14

– copy 8 which is re tur ned to the con sig nee af ter be ing stam ped 
by the cu stoms aut ho ri ti es. 

(Co pi es 2 and 7 may be used for ot her ad mi ni stra ti ve pur po ses ac
cor ding to the re qu i re ments of the Con trac ting Par ti es).

The form is thus com po sed of a set of eight co pi es, of which the 
first three ha ve to do with the for ma li ti es to be car ried out in the co un
try of ex port and the fol lo wing fi ve con cern the for ma li ti es ot be car
ried out in the co un try of de sti na tion.

Each set of eight co pi es is de sig ned in such a way that whe re bo
xes must con tain iden ti cal in for ma tion in the co un tri es in vol ved it may 
be en te red di rectly by the ex por ter or the prin ci pal on copy 1 and will 
then ap pe ar, by me ans of a che mi cal tre at ment of the pa per, on all the 
co pi es.Whe re, ho we ver, for any re a son (for exam ple, pro tec tion of tra
de sec rets, con tent of in for ma tion dif fe rent as bet we en the co un try of 
ex port and that of de sti na tion) in for ma tion is not to be for war ded from 
one co un try to anot her, the de sen si ti za tion of the selfcopying pa per 
re stricts re pro duc tion to the co pi es in ten ded for the co un try of ex port.

If the sa me box is to be used but with a dif fe rent con tent in the 
co un try of de sti na tion, car bon pa per will then ha ve to be used to re pro
du ce the se ad di ti o nal par ti cu lars on co pi es 6 to 8.

Ho we ver, par ti cu larly in ca ses whe re use is ma de of com pu te ri zed 
pro ces sing of dec la ra ti ons, it is pos si ble to use not the set of 8 co pi es 
re fer red to abo ve but two sets of fo ur co pi es, in which each copy may 
ha ve a dual fun ction: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5; the first set wo uld then cor re
spond, as re gards the par ti cu lars to be gi ven the rein, to co pi es 1 to 4 
abo ve, and the se cond to co pi es 5 to 8. In this ca se, in each fo urcopy 
set, the num bers of the co pi es be ing used must be shown by de le ting 
the num bers, in the mar gin of the form, re fer ring to the co pi es not be
ing used.

Each set of fo ur co pi es thus de fi ned is de sig ned so that the in for
ma tion which has to be re pro du ced on the va ri o us co pi es will be re pro
du ced by me ans of a che mi cal tre at ment of the pa per.

2. Splituse
This re fers to ca ses whe re the per son con cer ned do es not wish to 

use a com ple te set as outli ned in pa ra graph 1 abo ve. He may then use 
–––––––––––
14 De ci sion Nr 1/2000

for each of the sta ges (ex port, tran sit or im port) of an ope ra tion in vol
ving tra de in go ods bet we en Con trac ting Par ti es the co pi es of the dec
la ra tion ne e ded to ca rry out the for ma li ti es re la ting to this sta ge alo ne. 
He may, in ad di tion, at tach to the se co pi es, in so far as he wis hes to, the 
co pi es ne e ded to ca rry out the for ma li ti es re la ting to one anot her of the 
fol lo wing sta ges of the ope ra tion. 

Va ri o us dif fe rent com bi na ti ons are the re fo re pos si ble in ca ses of 
split use, the num bers of the co pi es li sted be ing the sa me as tho se al
ready men ti o ned in pa ra graph 1 abo ve.

By way of exam ple, the fol lo wing com bi na ti ons are pos si ble:
– ex port alo ne: co pi es 1, 2 and 3, 
[ ex port + tran sit: co pi es 1, 2, 3, 4 and 5,]15

– ex port + im port: co pi es 1, 2, 3, 6, 7 and 8, 
[ tran sit alo ne: co pi es 1, 4 and 5,]16

– tran sit + im port: co pi es 1, 4, 5, 6, 7 and 8, 
– im port alo ne: co pi es 6, 7 and 8. 
In ad di tion, the re are si tu a ti ons in which it is es sen tial to pro vi de 

pro of at de sti na tion of the Com mu nity sta tus of the go ods in qu e sti on 
alt ho ugh use has not been ma de of tran sit. In such ca ses it will be ne
ces sary to use the copy pro vi ded for this pur po se (copy No 4), eit her on 
its own or in com bi na tion with one or ot her of the sets de scri bed abo ve. 
When un der Com mu nity ru les the do cu ment pro ving the Com mu nity 
sta tus of the go ods must be pro du ced in three co pi es, ad di ti o nal co pi es 
or pho to co pi es of copy No 4 must be pro du ced.

B. Par ti cu lars re qu i red

The forms con cer ned con tain all the de ta ils which may be re qu i
red by the Con trac ting Par ti es. It is com pul sory for cer tain bo xes to be 
fil led in, whe re as ot hers ha ve to be fil led in only if re qu e sted by the 
co un try in which the for ma li ti es are com ple ted. In this re spect the sec
tion of this no ti ce de a ling with the use of the va ri o us bo xes sho uld be 
clo sely fol lo wed.

In any ca se, wit ho ut pre ju di ce to the ap pli ca tion of sim pli fied 
pro ce du res, the re spec ti ve ma xi mum lists of the bo xes which may be 
com ple ted at each sta ge of a tra ding ope ra tion bet we en the Con trac ting 
Par ti es, in clu ding tho se re qu i red only in the event of the ap pli ca tion of 
spe ci fic le gi sla tion, are as fol lows:

[ ex port for ma li ti es: bo xes 1 (first and se cond sub di vi si ons), 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 and 54,]17

[ tran sit for ma li ti es: bo xes 1 (third sub di vi sion), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (first sub di vi
sion), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 and 56,]18 19

– im port for ma li ti es: bo xes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 54, 

– pro of of Com mu nity cha rac ter of the go ods (T2L): bo xes 1 (ex
cept se cond subdi vi sion), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54. 

C. In struc ti ons for use of the form

In all ca ses whe re the kind of set used con ta ins at le ast one copy 
which may be used in a co un try ot her than the one in which it was first 
com ple ted, the forms must be com ple ted by typew ri ter or by a mec ha
no grap hi cal or si mi lar pro cess. For ease of com ple tion by typew ri ter 
the form sho uld be in ser ted in the mac hi ne in such a way that the first 
let ter of the par ti cu lars to be en te red in box 2 is pla ced in the po si tion 
box in the top lefthand cor ner.

Whe re all the co pi es of the set used are in ten ded for use in the sa
me co un try and pro vi ded that this op tion is pro vi ded for by that co un try 
they may al so be fil led in le gibly by hand, in ink and in block ca pi tals. 
The sa me ap pli es with re gard to the par ti cu lars to be gi ven on the co pi
es used for the pur po ses of the ap pli ca tion of tran sit.
––––––––
15 De ci sion Nr 1/2000
16 De ci sion Nr 1/2000
17 De ci sion Nr 1/2006 of the ECEF TA Jo int Com mit tee on sim pli fi ca tion of for ma li ti es 

in tra de in go ods of 25 Oc to ber 2006 amen ding the Con ven tion on the sim pli fi ca tion of 
for ma li ti es in tra de in go ods.

Of fi cial Jo ur nal No L 357 of 15/12/2006, p. 01  52
18 De ci sion Nr 1/2000
19 De ci sion Nr 1/2006
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The form must con tain no era su res or overw ri ting. Any al te ra ti ons 
must be ma de by cros sing out the in cor rect par ti cu lars and, whe re ap
pro pri a te, ad ding tho se re qu i red. Any al te ra ti ons ma de in this way must 
be ini ti al led by the per son ma king them and ex pressly aut hen ti ca ted by 
the com pe tent aut ho ri ti es. The lat ter may, whe re ne ces sary, re qu i re a 
new dec la ra tion to be lod ged.

In ad di tion, the forms may be com ple ted using an auto ma tic re
pro duc tion pro cess in stead of any of the pro ce du res men ti o ned abo ve. 
They may al so be pro du ced and com ple ted by this me ans pro vi ded that 
the pro vi si ons as re gards the spe ci mens, the pa per, the si ze, the lan gu a
ge used, the le gi bi lity, the pro hi bi tion of era su res and al te ra ti ons and as 
re gards amend ments are strictly ob ser ved.

Only num be red bo xes are, whe re ne ces sary, to be com ple ted. The 
ot her bo xes, in di ca ted by a ca pi tal let ter, are re ser ved ex clu si vely for 
in ter nal use by the ad mi ni stra tion.

The co pi es which are to re main at the of fi ce of ex port and/or de
par tu re must be ar the ori gi nal sig na tu re of the per sons con cer ned. The 
sig na tu re of the prin ci pal, or whe re ap pli ca ble, of his aut ho ri zed re pre
sen ta ti ve, com mits him to all of the par ti cu lars re la ting to the tran sit 
ope ra tion as the se re sult from the im ple men ta tion of the re le vant pro vi
si ons in clu ding tho se de scri bed in sec tion B abo ve.

The co pi es which are to re main at the of fi ce of de sti na tion must 
be ar the ori gi nal sig na tu re of the per son con cer ned. It sho uld be re
mem be red that un der the ex port and im port for ma li ti es, the sig na tu re 
of the per son con cer ned is equ i va lent to a com mit ment, in ac cor dan ce 
with the le gi sla tion in for ce in the Con trac ting Par ti es, to:

– the ac cu racy of the in for ma tion gi ven in the dec la ra tion re la ting 
to the for ma li ti es for which he is re spon si ble, 

– the aut hen ti city of the do cu ments at tac hed, and 
– the ob ser van ce of all the obli ga ti ons in he rent in the en try of the 

go ods in qu e sti on un der the pro ce du re con cer ned. 
As re gards tran sit and im port for ma li ti es it sho uld be no ted that it 

is in the in te rests of each per son in ter ve ning in the ope ra tion to check 
the con tents of his dec la ra tion. In par ti cu lar, any di scre pancy fo und by 
the per son con cer ned bet we en the go ods which he must dec la re and the 
par ti cu lars al ready shown, if ap pli ca ble, in the forms be ing used must 
im me di a tely be no ti fied by that per son to the cu stoms aut ho rity. In such 
ca ses the dec la ra tion must then be ma de on fresh forms.

Su bject to Ti tle III, whe re a box is not to be used, it sho uld be left 
blank.

TI TLE II

PAR TI CU LARS TO BE EN TE RED IN THE DIF FE RENT BO XES

I. For ma li ti es in the co un try of ex port

Box1:Declaration
In the first subdi vi sion en ter the co de laid down in An nex III, as 

ap pli ca ble.
As far as the type of dec la ra tion (se cond subdi vi sion) is con cer

ned this item is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
In ad di tion, whe re tran sit is used, the ap pro pri a te symbol sho uld 

be shown in the righthand (third) subdi vi sion of this box.
[Box2:Exporter
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es. En ter the full na

me and ad dress of the per son or com pany con cer ned. The Con trac ting 
Par ti es may add to the ex pla na tory no te the re qu i re ment to in clu de a 
re fe ren ce to the iden ti fi ca tion num ber al lo ca ted by the com pe tent aut
ho ri ti es for tax, sta ti sti cal or ot her pur po ses.

In the ca se of gro u pa ge con sig nments, the Con trac ting Par ti es 
may pro vi de that the word “va ri o us” be en te red in this box and that the 
list of ex por ters be at tac hed to the dec la ra tion.

In the ca se of tran sit this box is op ti o nal for the Con trac ting Par
ti es.]20

Box3:Forms
En ter the se rial num ber of the set among the to tal num ber of sets 

of forms and con ti nu a tion she ets used (for exam ple, if the re is one form 
and two con ti nu a tion she ets, in di ca te on the form 1/3, on the first con ti
nu a tion she et 2/3 and on the se cond con ti nu a tion she et 3/3).
––––––––––
20 De ci sion Nr 1/2006

When the dec la ra tion co vers only one item (i.e. when only 
one ‘de scrip tion of the go ods’ box has to be com ple ted) do not en ter 
anything in box 3 but en ter the fi gu re 1 in box 5.

When two sets of fo ur co pi es are used in stead of one set of eight 
co pi es, the two sets are to be tre a ted as one.

Box4:Numberofloadinglists
En ter in fi gu res the num ber of any lo a ding lists at tac hed or of any 

de scrip ti ve com mer cial lists aut ho ri zed by the com pe tent aut ho rity. 
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es for ex port for ma li ti es.

Box5:Items
En ter the to tal num ber of items dec la red by the per son con cer ned 

in the to tal num ber of forms and con ti nu a tion she ets (or lo a ding lists 
or com mer cial lists) used.The num ber of items must cor re spond to the 
num ber of ‘de scrip tion of the go ods’ bo xes to be com ple ted.

Box6:Totalpackages
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the to tal 

num ber of pac ka ges ma king up the con sig nment in qu e sti on.
Box7:Referencenumber
Op ti o nal item for users, to con tain any re fe ren ce num ber al lo ca

ted by the per son con cer ned to the con sig nment in qu e sti on.
Box8:Consignee
En ter the full na me and ad dress of the per son(s) or com pany(ies) 

to whom the go ods are to be de li ve red.
[This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es as far as ex port for

ma li ti es are con ce red. For tran sit pur po ses, it shall be obli ga tory but the 
Con trac ting Par ti es may al low that this box need not be com ple ted whe re 
the con sig nee is esta blis hed out si de the ter ri tory of the Con trac ting Par ti
es. The iden ti fi ca tion num ber need not be shown at this sta ge.]21

Box9:Personresponsibleforfinancialsettlement
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (the per son who 

is re spon si ble for eit her the tran sfer or re pa tri a tion of the funds re la ting 
to the tran sac tion).

Box10:Countryoffirstdestination
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es for use in ac cor

dan ce with the ir re qu i re ments.
Box11:Tradingcountry
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es for use in ac cor

dan ce with the ir re qu i re ments.
Box13:CAP
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in for ma tion re la

ting to the ap pli ca tion of an agri cul tu ral po licy).
[Box14:Declarantorrepresentativeoftheexporter
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es. En ter the full 

na me and ad dress of the per son or com pany con cer ned in ac cor dan ce 
with the pro vi si ons in for ce. Whe re the dec la rant is al so the ex por ter, 
en ter “ex por ter”.

The Con trac ting Par ti es may add to the ex pla na tory no te the re qu
i re ment to in clu de a re fe ren ce to the iden ti fi ca tion num ber al lo ca ted by 
the com pe tent aut ho ri ti es for tax, sta ti sti cal or ot her pur po ses.]22.

[Box15:Countryofexport
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es in the event of 

ex port for ma li ti es but com pul sory when applying the tran sit pro ce du re.
En ter the na me of the co un try from which the go ods are ex por ted.
In box 15a en ter the co de for the co un try con cer ned.
Box 15b is for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es (re gion 

from which the go ods are ex por ted).
Box 15b must not be used for tran sit pur po ses.]23

Box16:Countryoforigin
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. If the dec la ra tion 

co vers a num ber of items of dif fe rent ori gin, en ter the word ‘va ri o us’ 
in this box.

[Box17:Countryofdestination
En ter the na me of the co un try con cer ned. In box 17a en ter the 

co de for this co un try. Box 17b must not be com ple ted at this sta ge in 
tra de.

Box 17b must not be used for tran sit pur po ses.]24

––––––––––
21 De ci sion Nr 1/89
22 De ci sion Nr 1/2006
23 De ci sion Nr 1/2006.
24 De ci sion Nr 1/2006
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Box18:Identityandnationalityofmeansoftransportatdepar
ture

This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es as far as ex port 
for ma li ti es are con cer ned but obli ga tory in the ca se of use of tran sit. 
En ter the iden tify, e.g. re gi stra tion num ber(s) or na me of the me ans of 
tran sport (lo rry, ship, ra il way wa gon, air craft) on which the go ods are 
di rectly lo a ded on pre sen ta tion at the cu stoms of fi ce whe re the ex port 
or tran sit for ma li ti es are com ple ted, fol lo wed by the na ti o na lity of the 
me ans of tran sport (or that of the ve hic le pro pel ling the ot hers if the re 
are se ve ral me ans of tran sport) in ac cor dan ce with the co des laid down 
for this pur po se. For exam ple, in the ca se of use of a trac tor and tra i lor 
with dif fe rent li cen ce num bers, en ter the li cen ce num ber of the trac tor 
and that of the tra i ler, to get her with the na ti o na lity of the trac tor.

In the ca se of po stal con sig nments or car ri a ge by fi xed tran sport 
in stal la ti ons, not hing sho uld be en te red in this box in re spect of the re
gi stra tion num ber or na ti o na lity.

In the ca se of car ri a ge by rail, the item on na ti o na lity sho uld not 
be com ple ted.

In ot her ca ses, dec la ra tion of the na ti o na lity is op ti o nal for the 
Con trac ting Par ti es.

Box19:Container(Ctr)
En ter in ac cor dan ce with the co des laid down in An nex III the 

ne ces sary par ti cu lars with re gard to the pre su med si tu a tion at the bor
der of the co un try of ex port, as known at the ti me of com ple tion of the 
ex port or tran sit for ma li ti es.

For tran sit pur po ses this box is op ti o nal for the Con trac ting Par
ti es.

Box20:Deliveryterms
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca tion of cer

tain terms of the com mer cial con tract).
Box21:Identityandnationalityoftheactivemeansoftransport

crossingtheborder
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es with re gard to the 

iden tity.
This box is obli ga tory as re gards the na ti o na lity.
Ho we ver, in the ca se of po stal con sig nments or car ri a ge by rail or 

fi xed tran sport in stal la tion, not hing sho uld be en te red in re spect of the 
re gi stra tion num ber or na ti o na lity.

En ter the type (lo rry, ship, ra il way wa gon, air craft), fol lo wed by 
the iden tity, e.g. re gi stra tion num ber or na me of the ac ti ve me ans of 
tran sport (i.e. the pro pel ling me ans of tran sport) which it is pre su med 
will be used at the fron ti er cros sing po int on exit from the co un try of 
ex port, fol lo wed by its na ti o na lity, as known at the ti me of com ple tion 
of the ex port or tran sit for ma li ti es, by using the ap pro pri a te co de.

In the ca se of com bi ned tran sport or if the re are se ve ral me ans 
of tran sport, the ac ti ve me ans of tran sport is the one which pro pels the 
who le com bi na tion. For exam ple, if lo rry on seago ing ves sel, the ac ti
ve me ans of tran sport is the ship, if trac tor and tra i ler, the ac ti ve me ans 
of tran sport is the trac tor.

Box22:Invoicecurrencyandtotalamountinvoiced
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (en ter the co de for 

the cur rency in which the in vo i ce was drawn up, fol lo wed by the in vo i
ced pri ce for the to tal amo unt of the go ods dec la red).

Box23:Exchangerate
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (ex chan ge ra te 

in for ce bet we en the in vo i ce cur rency and the cur rency of the co un try 
con cer ned).

Box24:Natureofthetransaction
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca ting cer tain 

terms of the com mer cial con tract).
[Box25:Modeoftransportattheborder
Use the co des in An nex III to en ter the mo de of tran sport which 

it is pre su med will pro vi de the ac ti ve me ans of tran sport on which the 
go ods will le a ve the ter ri tory of the Con trac ting Party of ex port.

Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es in the ca se of tran
sit.]25.
––––––––
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Box26:Modeoftransportinland
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca ting, in ac

cor dan ce with the co des laid down in An nex III, the na tu re of the mo de 
of tran sport used wit hin the co un try con cer ned).

Box27:Placeofloading
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter, if ap pli ca

ble in co de form, whe re pro vi ded for, the pla ce of lo a ding of the go ods 
on to the ac ti ve me ans of tran sport on which they are to cross the bor
der of the co un try of ex port, as far as this is known at the ti me of com
ple tion of the ex port or tran sit for ma li ti es.

Box28:Financialandbankingdata
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (tran sfer of funds 

re la ting to the ope ra tion in qu e sti on  in for ma tion on fi nan cial for ma li
ti es and pro ce du re and on bank re fe ren ces).

[Box29:Officeofexit
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es (en ter the cu stoms 

of fi ce by which it is in ten ded that the go ods sho uld le a ve the ter ri tory 
of the Con trac ting Party con cer ned)]26.

Box30:Locationofthegoods
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca ting the 

pre ci se lo ca tion whe re the go ods may be exa mi ned).
Box31:PackagesanddescriptionofgoodsMarksandnumbers

ContainerNo(s)Numberandkind
[En ter the marks, num bers, num ber and kind of pac ka ges or, in 

the ca se of un pac ka ged go ods, the num ber of such go ods co ve red by 
the dec la ra tion, or the word “bulk”, as ap pro pri a te ; the nor mal tra de 
de scrip tion must be en te red in all ca ses ; for ex port pur po ses this de
scrip tion must com pri se the par ti cu lars ne ces sary to iden tify the go ods. 
Whe re box 33 “Com mo dity Co de” must be com ple ted, this de scrip
tion must be ex pres sed in suf fi ci ently pre ci se terms to al low clas si fi ca
tion of the go ods. This box must al so show the par ti cu lars re qu i red by 
any spe ci fic ru les (ex ci se du ti es, etc.) . If con ta i ners are used, the iden
tifying marks of the con ta i ners sho uld al so be en te red in this box.]27

When the per son con cer ned has en te red the word ‘va ri o us’ in box 
16, the Con trac ting Par ti es may re qu est that the na me of the co un try of 
ori gin of the go ods in qu e sti on be en te red in this box, but can not ma ke 
it obli ga tory.

Box32:Itemnumber
En ter the num ber of the item in qu e sti on in re la tion to the to tal 

num ber of ar tic les dec la red in the forms used, as de fi ned in the no te to 
box 5

When the dec la ra tion co vers only one item of go ods, the Con
trac ting Par ti es need not re qu i re this box to be com ple ted, the fi gu re 1 
ha ving been en te red in box 5.

[Box33:Commoditycode
En ter the co de num ber cor re spon ding to the item in qu e sti on.
For the pur po ses of tran sit and pro ving the Com mu nity sta tus of 

the go ods this box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es, ex cept in ca
ses whe re the Con ven tion on a com mon tran sit pro ce du re of 20 May 
1987 spe ci fi es that its use is obli ga tory.]28

Box34:Code,countryoforigin
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es:
– box 34a (co de cor re spon ding to the co un try gi ven in box 16. 

When the word ‘va ri o us’ is gi ven in box 16, en ter the co de cor re spon
ding to the co un try of ori gin of the item in qu e sti on), 

– box 34b (re gion of pro duc tion of the go ods in qu e sti on). 
Box35:Grossmass
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es as far as ex port for

ma li ti es are con cer ned but obli ga tory in the ca se of tran sit. En ter the gross 
mass of the go ods de scri bed in the cor re spon ding box 31, ex pres sed in ki
lo grams. The gross mass is the ag gre ga ted mass of the go ods with all the ir 
pac king, ex clu ding con ta i ners and ot her tran sport equ ip ment.

Box37:Procedure
En ter, in ac cor dan ce with the co des laid down for this pur po se, 

the pro ce du re for which the go ods are dec la red on ex port.
–––––––––
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Box38:Netmass
En ter the net mass of the go ods de scri bed in the cor re spon ding 

box 31, ex pres sed in ki lo grams. The net mass is the mass of the go ods 
them sel ves wit ho ut any pac ka ging.

As far as tran sit is con cer ned this box is op ti o nal for the Con trac
ting Par ti es.

Box39:Quota
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (whe re ne ces sary 

for the ap pli ca tion of qu o ta le gi sla tion).
Box40:Summarydeclaration/previousdocument
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (re fe ren ces of do

cu ments re la ting to the ad mi ni stra ti ve pro ce du re pre ce ding ex port to 
anot her co un try).

[For the pur po ses of tran sit and pro ving the Com mu nity sta tus of 
the go ods this box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es, ex cept in ca
ses whe re the Con ven tion on a com mon tran sit pro ce du re of 20 May 
1987 spe ci fi es that its use is obli ga tory.]29

Box41:Supplementaryunits
For use as ne ces sary in ac cor dan ce with the go ods no men cla tu

re. En ter the qu an tity of the item in qu e sti on, ex pres sed in the unit laid 
down in the go ods no men cla tu re.

Box44:Additionalinformation,documentsproduced,certificates
andauthorizations

En ter the de ta ils re qu i red by any spe ci fic re gu la ti ons ap pli ca ble 
in the co un try of ex port, to get her with the re fe ren ces of the do cu ments 
pro du ced in sup port of the dec la ra tion. (This may in clu de se rial Nos of 
Con trol Co pi es T5, No of ex port li cen ce/per mit; da ta con cer ning ve te
ri nary and phyto sa ni tary re gu la ti ons; bill of la ding No etc.). In the sub
di vi sion ‘Ad di ti o nal in for ma tion (A.1) co de’, en ter as ne ces sary the 
co de num ber, pro vi ded for this pur po se for the ad di ti o nal in for ma tion 
which may be re qu i red for tran sit pur po ses. This subdi vi sion must not 
be used un til a com pu te ri zed system for dischar ging tran sit ope ra ti ons 
co mes in to ef fect.

Box46:Statisticalvalue
En ter the amo unt, ex pres sed in the cur rency sti pu la ted by the 

Con trac ting Party of the sta ti sti cal va lue in ac cor dan ce with the pro vi
si ons in for ce.

Box47:Calculationoftaxes
The Con trac ting Par ti es may re qu i re the fol lo wing to be shown, 

whe re ap pro pri a te, on each li ne, using the re le vant co des laid down for 
this pur po se:

– the type of tax (ex port du ti es), 
– the tax ba se, 
– the ra te of tax ap pli ca ble, 
– the amo unt of the tax thus cal cu la ted, 
– the met hod of payment cho sen (MP). 
Box48:Deferredpayment
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (re fe ren ce to the 

aut ho ri za tion in qu e sti on).
Box49:Identificationofwarehouse
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
[Box50:Principalandauthorisedrepresentative,place,dateand

signature
En ter the full na me (per son or com pany) and ad dress of the prin

ci pal, to get her with the iden ti fi ca tion num ber, if any, al lo ca ted by the 
com pe tent aut ho ri ti es. Whe re ap pro pri a te, en ter the full na me (per son 
or com pany) of the aut ho ri sed re pre sen ta ti ve sig ning on be half of the 
prin ci pal.

Su bject to spe ci fic pro vi si ons to be adop ted with re gard to the use 
of com pu te ri sed systems, the ori gi nal of the handwrit ten sig na tu re of 
the per son con cer ned must fi gu re on the copy which is to re main at the 
of fi ce of de par tu re. Whe re the per son con cer ned is a le gal per son, the 
sig na tory sho uld add af ter his sig na tu re his full na me and the ca pa city 
in which he is sig ning.

For ex port ope ra ti ons, the dec la rant or his re pre sen ta ti ve may en
ter the na me and ad dress of a per son esta blis hed in the dis trict of the 
of fi ce of exit to whom Copy No 3 of the dec la ra tion en dor sed by the 
said of fi ce may be gi ven.]30

–––––––––
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[Box51:Intendedofficesoftransit(andcountries)
En ter the in ten ded of fi ce of en try in to each Con trac ting Party who

se ter ri tory is to be tran si ted in the co ur se of car ri a ge or, whe re the ope
ra tion in vol ves tran si ting ter ri tory ot her than that of the Con trac ting Par
ti es, the of fi ce of exit by which the me ans of tran sport will le a ve the ir 
ter ri tory. No te that the tran sit of fi ces ap pe ar in the list of of fi ces com pe
tent for tran sit ope ra ti ons. En ter the co de for the co un try con cer ned.]31.

Af ter the na me of the of fi ce, en ter the co de re la ting to the co un try 
con cer ned.

Box52:Guarantee
En ter any ap pro pri a te in for ma tion re la ting to the type of gu a ran

tee used for the ope ra tion con cer ned.
Box53:Officeofdestination(andcountry)
En ter the na me of the of fi ce whe re the go ods are to be pre sen ted 

in or der to com ple te the tran sit ope ra tion. The of fi ces of de sti na tion are 
li sted in the ‘list of cu stoms of fi ces com pe tent for tran sit ope ra ti ons’.

Af ter the na me of the of fi ce, en ter the co de re la ting to the co un try 
con cer ned.

Box54:Placeanddate,signatureandnameofthedeclarantor
hisrepresentative

Su bject to spe ci fic pro vi si ons to be adop ted with re gard to the use 
of com pu te ri zed systems, the ori gi nal of the handwrit ten sig na tu re of the 
per son con cer ned must be gi ven on the copy which is to re main at the 
of fi ce of de par tu re fol lo wed by the full na me of that per son. When the 
per son con cer ned is a le gal per son, the sig na tory sho uld add his sta tus 
af ter his sig na tu re and na me, if so re qu i red by the Con trac ting Par ti es.

II. For ma li ti es en ro u te

Bet we en the ti me when the go ods le a ve the of fi ce of ex port and/
or de par tu re, and the ti me when they ar ri ve at the of fi ce of de sti na tion, 
it is pos si ble that cer tain de ta ils may need to be ad ded on the co pi es of 
the sin gle do cu ment which ac com pany the go ods. The se de ta ils con
cern the tran sport ope ra tion and must be ad ded to the do cu ment by the 
car ri er re spon si ble for the me ans of tran sport on which the go ods are 
di rectly lo a ded, as and when the tran sport ope ra ti ons ta ke pla ce. The se 
par ti cu lars may be ad ded le gibly by hand; in this ca se, the form sho uld 
be com ple ted in ink and in block ca pi tals.

The se de ta ils con cern the fol lo wing bo xes only (co pi es 4 and 5):
– Tran ship ment: use box 55 Box 55 (tran ship ments): 
[Box to be used in ac cor dan ce with the pro vi si ons of the Con ven

tion on a com mon tran sit pro ce du re of 20 May 1987.]32 
– Ot her in ci dents: use box 56 
Box 56 (ot her in ci dents du ring car ri a ge): 
Box to be com ple ted in ac cor dan ce with exi sting obli ga ti ons for 

tran sit. 
In ad di tion, when the go ods we re lo a ded on a se mitra i ler and 

only the trac tor ve hic le is chan ged du ring the jo ur ney (wit ho ut the 
go ods be ing han dled or tran ship ped) en ter in this box the re gi stra tion 
num ber and the na ti o na lity of the new trac tor. In such ca ses, cer ti fi ca
tion by the com pe tent aut ho ri ti es is not ne ces sary. 

III. For ma li ti es in the co un try of de sti na tion

Box1:Declaration
En ter the co des laid down in An nex III as ap pli ca ble.
As far as the type of dec la ra tion (se cond sub di vi sion) is con cer

ned, this item is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
The right hand (third) sub di vi sion must not be used for im port 

for ma li ti es.
Box2:Exporter
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the full na

me and ad dress of the ex por ter or sel ler of the go ods.
Box3:Forms
En ter the se rial num ber of the set among the to tal num ber of sets 

of forms and con ti nu a tion she ets used (for exam ple, if the re are one 
form and two con ti nu a tion she ets, in di ca te on the form 1/3, on the first 
con ti nu a tion she et 2/3 and on the se cond con ti nu a tion she et 3/3).
–––––––––
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When the dec la ra tion co vers only one item (i. e. when only 
one ‘de scrip tion of the go ods’ box has to be com ple ted) do not en ter 
anything in box 3 but en ter the fi gu re 1 in box 5.

Box4:Numberofloadinglists
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
En ter in fi gu res the num ber of any lo a ding lists at tac hed, or of de

scrip ti ve com mer cial lists whe re the se are aut ho ri zed by the com pe tent 
aut ho rity.

Box5:Items
En ter the to tal num ber of items dec la red by the per son con cer ned 

in the to tal num ber of forms and con ti nu a tion she ets (or lo a ding lists 
or com mer cial lists) used. The num ber of items must cor re spond to the 
num ber of ‘de scrip tion of the go ods’ bo xes to be com ple ted.

Box6:Totalpackages
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the to tal 

num ber of pac ka ges ma king up the con sig nment in qu e sti on.
Box7:Referencenumber
Op ti o nal item for users, to con tain the re fe ren ce num ber al lo ca ted 

by the per son con cer ned to the con sig nment in qu e sti on.
[Box8:Consignee
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es. En ter the full na

me and ad dress of the per son or com pany con cer ned. In the ca se of gro
u pa ge con sig nments, the Con trac ting Par ti es may pro vi de that the word 
“va ri o us” be en te red in this box, and the list of con sig ne es at tac hed 
to the dec la ra tion. The Con trac ting Par ti es may add to the ex pla na tory 
no te the re qu i re ment to in clu de a re fe ren ce to the iden ti fi ca tion num
ber al lo ca ted by the com pe tent aut ho ri ti es for tax, sta ti sti cal or ot her 
pur po ses.]33.

Box9:Personresponsibleforfinancialsettlement
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (the per son who 

is re spon si ble for eit her the tran sfer or re pa tri a tion of the funds re la ting 
to the tran sac tion).

Box10:Countryoflastconsignment
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es for use in ac cor

dan ce with the ir re qu i re ments.
Box11:Tradingcountry/countryofproduction
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es for use in ac cor

dan ce with the ir re qu i re ments.
Box12:Valuedetails
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (de ta ils ne ces sary 

for de ter mi ning the du ti a ble, sta ti sti cal or ta xa ble va lue).
Box13:CAP
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in for ma tion re la

ting to the ap pli ca tion of an agri cul tu ral po licy).
[Box14:Declarantorrepresentativeoftheconsignee
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es. En ter the full 

na me and ad dress of the per son or com pany con cer ned in ac cor dan ce 
with the pro vi si ons in for ce. Whe re the dec la rant is al so the con sig nee, 
en ter “con sig nee”. The Con trac ting Par ti es may add to the ex pla na tory 
no te the re qu i re ment to in clu de a re fe ren ce to the iden ti fi ca tion num ber 
al lo ca ted by the com pe tent aut ho ri ti es for tax, sta ti sti cal or ot her pur
po ses.]34

Box15:Countryofexport
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the na me of 

the co un try from which the go ods we re ex por ted. In box 15a en ter the 
co de for the co un try con cer ned.

Box 15b must not be used.
Box16:Countryoforigin
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. If the dec la ra tion 

co vers a num ber of items of dif fe rent ori gin, en ter the word ‘va ri o us’ 
in this box.

Box17:Countryofdestination
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the na me of 

the co un try con cer ned.
In Box 17a en ter the co de for the co un try con cer ned.
In Box 17b en ter the re gion of de sti na tion of the go ods.

–––––––––
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Box18:Identityandnationalityofmeansoftransportonarrival
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the iden tity, 

e. g. re gi stra tion num ber(s) or na me of the me ans of tran sport (lo rry, 
ship, ra il way wa gon, air craft) on which the go ods we re di rectly lo a ded 
on pre sen ta tion at the cu stoms of fi ce whe re the im port for ma li ti es are 
com ple ted, fol lo wed by the na ti o na lity of the me ans of tran sport (or 
that of the ve hic le pro pel ling the ot hers if the re are se ve ral me ans of 
tran sport) ac cor ding to the co des laid down for this pur po se. For exam
ple, in the ca se of use of a trac tor and tra i ler with dif fe rent li cen ce num
bers, en ter the li cen ce num ber of the trac tor and that of the tra i ler, to
get her with the na ti o na lity of the trac tor.

In the ca se of po stal con sig nments or car ri a ge by fi xed tran sport 
in stal la tion not hing sho uld be en te red in this box in re spect of the re gi
stra tion num ber or na ti o na lity.

In the ca se of car ri a ge by rail not hing sho uld be en te red in re spect 
of the na ti o na lity.

Box19:Container(Ctr)
En ter the ne ces sary par ti cu lars in ac cor dan ce with the co des laid 

down in An nex III.
Box20:Deliveryterms
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca tion of cer

tain terms of the com mer cial con tract).
Box21:Identityandnationalityoftheactivemeansoftransport

crossingtheborder
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es with re gard to 

iden tity. This box is obli ga tory as re gards the na ti o na lity.
Ho we ver, in the ca se of po stal con sig nments or car ri a ge by rail or 

fi xed tran sport in stal la tion not hing sho uld be en te red in re spect of the 
re gi stra tion num ber or na ti o na lity.

En ter the type (for exam ple, lo rry, ship, ra il way wa gon, air craft), 
fol lo wed by the iden tity, e.g. re gi stra tion num ber or na me of the ac ti ve 
me ans of tran sport (i.e. the pro pel ling me ans of tran sport) used at the 
fron ti er cros sing po int on en try in to the co un try of de sti na tion, fol lo
wed by its na ti o na lity, by using the ap pro pri a te co de.

In the ca se of com bi ned tran sport or if the re are se ve ral me ans 
of tran sport, the ac ti ve me ans of tran sport is the one which pro pels the 
who le com bi na tion. For exam ple, if lo rry on seago ing ves sel, the ac ti
ve me ans of tran sport is the ship, if trac tor and tra i ler, the ac ti ve me ans 
of tran sport is the trac tor.

Box22:Invoicecurrencyandtotalamountinvoiced
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (en ter the co de for 

the cur rency in which the in vo i ce was drawn up, fol lo wed by the in vo i
ced pri ce for the to tal amo unt of the go ods dec la reBox23:Exchangerate

This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (ex chan ge ra te 
in for ce bet we en the in vo i ce cur rency and the cur rency of the co un try 
con cer ned).

Box24:Natureofthetransaction
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca ting cer tain 

terms of the com mer cial con tract).
[Box25:Modeoftransportattheborder
Use the co des in An nex III to en ter the mo de of tran sport which 

pro vi ded the ac ti ve me ans of tran sport on which the go ods en te red the 
ter ri tory of the Con trac ting Party of de sti na ti on]35.

Box26:Modeoftransportinland
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca tion, in ac

cor dan ce with the co des laid down in An nex III, of the mo de of tran
sport used wit hin the co un try con cer ned).

Box27:Placeofunloading
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter, if ap pli

ca ble in co de form, whe re pro vi ded for, the pla ce whe re the go ods are 
un lo a ded from the ac ti ve me ans of tran sport on which they cros sed the 
bor der of the co un try of de sti na tion.

Box28:Financialandbankingdata
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (tran sfer of funds 

re la ting to the ope ra tion in qu e sti on  in for ma tion on fi nan cial for ma li
ti es and pro ce du re and on bank re fe ren ces).
–––––––––––
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[Box29:Officeofentry
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es (en ter the cu stoms 

of fi ce by which the go ods en te red the ter ri tory of the Con trac ting Party 
con cer ned).]36

Box30:Locationofthegoods
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (in di ca ting the 

pre ci se lo ca tion whe re the go ods may be exa mi ned).
Box31:PackagesanddescriptionofgoodsMarksandnumbers

ContainerNo(s)Numberandkind
En ter the marks, num bers, qu an tity and kind of pac ka ges or, in 

the ca se of un pac ka ged go ods, en ter the num ber of such go ods co ve
red by the dec la ra tion, or the word ‘bulk’, as ap pro pri a te, to get her with 
the par ti cu lars ne ces sary to iden tify the go ods. The de scrip tion of the 
go ods me ans the nor mal tra de de scrip tion ex pres sed in suf fi ci ently pre
ci se terms to ena ble im me di a te and unam bi gu o us iden ti fi ca tion and 
clas si fi ca tion. This box must al so show the par ti cu lars re qu i red by any 
spe ci fic ru les (such as VAT or ex ci se du ti es). If con ta i ners are used, the 
iden tifying marks of the con ta i ner sho uld al so be en te red in this box.

When the per son con cer ned has en te red the word ‘va ri o us’ in box 
16, (co un try of ori gin), the Con trac ting Par ti es may re qu i re the in di ca
tion he re of the na me of the co un try of ori gin of the go ods in qu e sti on.

Box32:Itemnumber
En ter the num ber of the item in qu e sti on in re la tion to the to tal 

num ber of ar tic les dec la red in the forms used, as de fi ned in the no te to 
box 5.

When the dec la ra tion co vers only one item of go ods, the Con
trac ting Par ti es need not re qu i re this box to be com ple ted, the fi gu re 1 
ha ving been en te red in box 5.

Box33:Commoditycode
En ter the co de num ber cor re spon ding to the item in qu e sti on. In 

the se cond and fol lo wing subdi vi si ons the Con trac ting Par ti es may 
pro vi de for use of a no men cla tu re for spe ci fic pur po ses.

[Box34:Code,countryoforigin
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es (en ter in box 34a 

the co de for the co un try of ori gin, if any, men ti o ned in box 16). When 
the word “va ri o us” is gi ven in box 16, en ter the co de cor re spon ding to 
the co un try of ori gin of the item in qu e sti on (do not com ple te box 34b).]37

Box35:Grossmass
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es. En ter the gross 

mass of the go ods de scri bed in the cor re spon ding box 31, ex pres sed in 
ki lo grams. The gross mass is the ag gre ga ted mass of the go ods with all 
the ir pac king, ex clu ding con ta i ners and ot her tran sport equ ip ment.

Box36:Preference
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (re fe ren ce to any 

pre fe ren tial ra te of duty which sho uld be ap plied).
Box37:Procedure
En ter the pro ce du re for which the go ods are dec la red at de sti na

tion in ac cor dan ce with the co des laid down for this pur po se.
Box38:Netmass
En ter the net mass of the go ods de scri bed in the cor re spon ding 

box 31, ex pres sed in ki lo grams. The net mass is the mass of the go ods 
them sel ves wit ho ut any pac ka ging.

Box39:Quota
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (whe re ne ces sary 

for the ap pli ca tion of qu o ta le gi sla tion).
Box40:Summarydeclaration/previousdocument
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (re fe ren ce of any 

sum mary dec la ra tion used in the co un try of de sti na tion or of the do cu
ments re la ting to any pre vi o us ad mi ni stra ti ve pro ce du re).

Box41:Supplementaryunits
For use as ne ces sary in ac cor dan ce with the go ods no men cla tu

re. En ter the qu an tity of the item in qu e sti on, ex pres sed in the unit laid 
down in the go ods no men cla tu re.

[Box42:Itemprice
Box for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es (en ter the amo unt 

in clu ded in any pri ce en te red in box 22 which re la tes to the item in qu
e sti on).]38

–––––––
36 De ci sion Nr 1/2006 
37 De ci sion Nr 1/2006
38 De ci sion Nr 1/2006

Box43:Valuationmethod
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (de ta ils ne ces sary 

for de ter mi ning the du ti a ble, sta ti sti cal or ta xa ble va lue).
Box44:Additionalinformation,documentsproduced,certificates

andauthorizations
En ter the de ta ils re qu i red by any spe ci fic re gu la ti ons ap pli ca ble 

in the co un try of de sti na tion to get her with the re fe ren ces of the do cu
ments pro du ced in sup port of the dec la ra tion. (This may in clu de Se rial 
Nos of Con trol Co pi es T5; No of im port li cen ce/per mit; da ta con cer
ning ve te ri nary and phyto sa ni tary re gu la ti ons; bill of la ding No). The 
subdi vi sion ‘Ad di ti o nal in for ma tion (A. I.) co de’ must not be used.

Box45:Adjustment
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (de ta ils ne ces sary 

for de ter mi ning the du ti a ble, sta ti sti cal or ta xa ble va lue).
Box46:Statisticalvalue
En ter the amo unt, ex pres sed in the cur rency sti pu la ted by the co

un try of de sti na tion, of the sta ti sti cal va lue in ac cor dan ce with the pro
vi si ons in for ce.

Box47:Calculationoftaxes
The Con trac ting Par ti es may re qu i re the fol lo wing to be shown, 

whe re ap pro pri a te, on each li ne, using the re le vant co des laid down for 
this pur po se:

– the type of tax (im port du ti es), 
– the tax ba se, 
– the ra te of tax ap pli ca ble, 
– the amo unt of the tax thus cal cu la ted, 
– the met hod of payment cho sen (MP). 
Box48:Deferredpayment
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es (re fe ren ce to the 

aut ho ri za tion in qu e sti on).
Box49:Identificationofwarehouse
This box is op ti o nal for the Con trac ting Par ti es.
Box54:Placeanddate,signatureandnameofthedeclarantor

hisrepresentative
Su bject to spe ci fic pro vi si ons to be adop ted with re gard to the use 

of com pu te ri zed systems, the ori gi nal of the handwrit ten sig na tu re of the 
per son con cer ned must be gi ven on the copy which is to re main at the 
of fi ce of de sti na tion fol lo wed by the full na me of that per son. When the 
per son con cer ned is a le gal per son, the sig na tory sho uld, if so re qu i red 
by the Con trac ting Par ti es, add his sta tus af ter his sig na tu re and na me.

TI TLE III

Re marks con cer ning the con ti nu a tion she ets

A. Con ti nu a tion she ets sho uld only be used if the dec la ra tion co
vers mo re than one item (see box 5).They must be pre sen ted to get her 
with a form. 

B. The re marks set out in Ti tles I and II abo ve apply al so to the 
con ti nu a tion she ets. 

Ho we ver: 
– Box 2/8 is for op ti o nal use by the Con trac ting Par ti es and sho

uld show only the na me and iden ti fi ca tion num ber, if any, of the per son 
con cer ned, 

– the ‘sum mary’ part of box 47 con cerns the fi nal sum mary of 
all the items co ve red by the forms used. It sho uld the re fo re be used 
only on the last of the con ti nu a tion she ets at tac hed to a sin gle do cu ment 
form in or der to show the to tal per type of tax and the grand to tal (GT) 
of the char ges payable. 

C. If con ti nu a tion she ets are used, the bo xes ‘de scrip tion of go
ods’ which ha ve not been used must be cros sed thro ugh to pre vent any 
sub se qu ent use. 

ANNEXIII

CO DES TO BE USED IN THE SIN GLE DO CU MENT

Box1:Declaration
First subdi vi sion:
The symbol EU must be used for:
– dec la ra tion for ex port to anot her Con trac ting Party, 
– dec la ra tion for im port from anot her Con trac ting Party. 
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Third subdi vi sion:
This subdi vi sion must be com ple ted only when the form is to be 

used for tran sit pur po ses.
Box19:Container
The co des ap pli ca ble are gi ven be low:
0: go ods not tran spor ted in con ta i ners, 
1: go ods tran spor ted in con ta i ners. 
Box25:Modeoftransportattheborder
The list of co des ap pli ca ble is gi ven be low:
Co de for mo des of tran sport, post and ot her con sig nments
A. 1fi gu re co de (obli ga tory). 
B. 2fi gu re co de (2nd di git op ti o nal for the Con trac ting Par ti es)

A B De no mi na tion
1 10 Sea tran sport

12 Ra il way wa gon on seago ing ves sel
16 Po we red road ve hic le on seago ing

ves sel
17 Tra i ler or se mitra i ler on seago ing

ves sel
18 In land wa ter way ves sel on sea

go ing ves sel
2 20 Rail tran sport

23 Road ve hic le on railwa gon
3 30 Road tran sport
4 40 Air tran sport
5 50 Mail
7 70 Fi xed tran sport in stal la ti ons
8 80 In land wa ter way tran sport
9 90 Own pro pul sion

Box26:Inlandmodeoftransport
The co des adop ted for box 25 are ap pli ca ble.
Box33:Commoditycode
[First subdi vi sion:
In the Com mu nity in di ca te the eight di gits of the Com bi ned No

men cla tu re. In the EF TA co un tri es in di ca te in the lefthand si de of this 
subdi vi sion the six di gits of the Har mo ni sed Com mo dity De scrip tion 
and Co ding System.

For tran sit pur po ses, whe re re qu i red by the Con ven tion on a com
mon tran sit pro ce du re of 20 May 1987, in di ca te the co de of at le ast 
six di gits from the Har mo ni sed Com mo dity De scrip tion and Co ding 
System.]39

Ot her subdi vi si ons
To be com ple ted in ac cor dan ce with any ot her spe ci fic co des of 

the Con trac ting Par ti es (this sho uld be in di ca ted star ting im me di a tely 
af ter the first subdi vi sion).

КОН ВЕН ЦИ ЈА 

О ПО ЈЕД НО СТА ВЉЕ ЊУ ФОР МАЛ НО СТИ  
У ТР ГО ВИ НИ РО БОМ

ЕВРОП СКА ЕКО НОМ СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА

(у да љем тек сту: За јед ни ца),

И РЕ ПУ БЛИ КА АУСТРИ ЈА, РЕ ПУ БЛИ КА ФИН СКА, РЕ
ПУ БЛИ КА ИСЛАНД, КРА ЉЕ ВИ НА НОР ВЕ ШКА, КРА ЉЕ ВИ НА 
ШВЕД СКА И ШВАЈ ЦАР СКА КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА 

(у да љем тек сту: зе мље ЕФ ТА)

УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР Спо ра зу ме о сло бод ној тр го ви ни из
ме ђу За јед ни це и сва ке од зе ма ља ЕФ ТА;
–––––––––––
39 De ci sion Nr 1/2000

УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР За јед нич ку де кла ра ци ју о ства ра њу 
Европ ског еко ном ског про сто ра, ко ју су усво ји ли ми ни стри зе ма
ља ЕФ ТА и др жа ва чла ни ца За јед ни це и Ко ми си ја Европ ских за
јед ни ца у Лук сем бур гу 9. апри ла 1984. го ди не, а по себ но у по гле ду 
по јед но ста вље ња фор мал но сти на гра ни ци и пра ви ла о по ре клу;

УЗИ МА ЈУ ЋИ У ОБ ЗИР да је, у окви ру ме ра за ја ча ње уну
тра шњег тр жи шта, За јед ни ца од лу чи ла да уве де је дин ствен ад ми
ни стра тив ни до ку мент за упо тре бу у та квој тр го ви ни од 1. ја ну а ра 
1988. го ди не;

СМА ТРА ЈУ ЋИ да је при клад но да се по јед но ста ве и фор мал
но сти у тр го ви ни ро бом из ме ђу За јед ни це и зе ма ља ЕФ ТА, као и 
из ме ђу са мих зе ма ља ЕФ ТА, по себ но уво ђе њем је дин стве ног ад
ми ни стра тив ног до ку мен та;

СМА ТРА ЈУ ЋИ да ни јед на од ред ба ове кон вен ци је не мо же да 
се ту ма чи као осло ба ђа ње стра на уго вор ни ца од оба ве за из дру гих 
ме ђу на род них спо ра зу ма, 

ОД ЛУ ЧИ ЛЕ СУ ДА ЗА КЉУ ЧЕ СЛЕ ДЕ ЋУ КОН ВЕН ЦИ ЈУ:

Оп ште од ред бе

Члан1.
[1. Ова кон вен ци ја утвр ђу је ме ре за по јед но ста вље ње фор

мал но сти у тр го ви ни ро бом из ме ђу стра на уго вор ни ца, по себ но 
уво ђе њем је дин стве ног ад ми ни стра тив ног до ку мен та (у да љем 
тек сту је дин стве ни до ку мент), ко ји ће се ко ри сти ти у свим из во
зним и уво зним по ступ ци ма и за за јед нич ки тран зит ни по сту пак (у 
да љем тек сту: тран зит), ко ји се при ме њу је у тр го ви ни из ме ђу стра
на уго вор ни ца, без об зи ра на вр сту и по ре кло ро бе.

2. У сми слу ове кон вен ци је ,,тре ћа зе мља” озна ча ва сва ку зе
мљу ко ја ни је стра на уго вор ни ца ове кон вен ци је.

3. Од да ту ма ка да при сту па ње но ве стра не уго вор ни це сту па 
на сна гу у скла ду са чла ном 11а сва ко по зи ва ње у овој кон вен ци ји 
на зе мље ЕФ ТА при ме њу је се на ту зе мљу mutatismutandis и то ис
кљу чи во у свр ху ове кон вен ци је.]1

Члан2.
Ако је ро ба пред мет тр го ви не из ме ђу стра на уго вор ни ца, 

фор мал но сти у ве зи са том тр го ви ном оба вља ју се упо тре бом је
дин стве ног до ку мен та, ко ји се за сни ва на обра сцу де кла ра ци је, чи
ји су узор ци да ти у При ло гу I уз ову кон вен ци ју. Је дин стве ни до ку
мент у за ви сно сти од слу ча ја слу жи као де кла ра ци ја или до ку мент 
о из во зу, тран зи ту, од но сно уво зу.

Члан3.
По ред је дин стве ног до ку мен та, стра на уго вор ни ца мо же да 

зах те ва ад ми ни стра тив на до ку мен та са мо ако:
– се из ри чи то зах те ва ју за при ме ну ва же ћих про пи са у стра ни 

уго вор ни ци, за чи ју при ме ну упо тре ба је дин стве ног до ку мен та не 
би би ла до вољ на;

– се зах те ва ју на осно ву ме ђу на род них спо ра зу ма, чи ји је пот
пи сник стра на уго вор ни ца;

– се зах те ва ју од опе ра то ра, да би им се омо гу ћи ло да, на њи
хов зах тев, до би ју пра во на од ре ђе ну по год ност или по себ ну олак
ши цу.

Члан4.
1. Ни шта у овој кон вен ци ји не спре ча ва стра не уго вор ни це 

да ко ри сте по јед но ста вље не по ступ ке, без об зи ра на то да ли се 
за сни ва ју на упо тре би ком пју те ра или не, у ци љу ве ћег олак ша ња 
ра да оператoра.

2. По јед но ста вље ње по сту па ка мо же да бу де у то ме да се опе
ра то ри ма до зво ли да не ма ју оба ве зу по ка зи ва ња пред мет не ро бе 
ца ри нар ни ци или де кла ра ци је ко ја се од но си на ту ро бу, или да им 
се до зво ли да са чи не не пот пу ну де кла ра ци ју. У та квим слу ча је ви
ма, де кла ра ци ја ко ја, ако то до зво ле над ле жни ор га ни, мо же да бу
де оп шта пе ри о дич на де кла ра ци ја, мо ра да се под не се на кнад но у 
ро ку ко ји од ре де ти ор га ни.
–––––––––
1 Препорука Бр. 1/93 ЕЕЗЕФТА Заједничког одбора за поједностављење формал

ности у трговини робом од 23. септембра 1993. за измену Конвенције од 20. маја 
1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом 
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У слу ча је ви ма из ста ва 1. опе ра то ри мо гу да бу ду овла шће ни 
да ко ри сте ко мер ци јал на до ку мен та уме сто је дин стве ног до ку мен та.

Ка да се ко ри сти је дин стве ни до ку мент, за ин те ре со ва не стра
не мо гу за оба вља ње фор мал но сти у свим из во зним и уво зним по
ступ ци ма, уз до зво лу над ле жних ор га на, уме сто до дат них ли сто ва 
је дин стве ног до ку мен та да при ло же ко мер ци јал не ли сте са опи сом 
ро бе.

3. Ни шта у овој кон вен ци ји не спре ча ва стра не уго вор ни це да:
– не зах те ва ју је дин ствен до ку мент у по штан ском са о бра ћа ју 

(ко ји се од ви ја пу тем пи сма или по штан ских па ке та);
– не зах те ва ју пи са не де кла ра ци је;
– ме ђу соб но за кљу че спо ра зу ме или до го во ре за ве ће по јед

но ста вље ње фор мал но сти у укуп ној тр го ви ни или у де лу тр го ви не 
ко ја се од ви ја из ме ђу њих;

– до зво ле упо тре бу то вар них ли сто ва за окон ча ње тран зит них 
фор мал но сти у слу ча ју по шиљ ки са ви ше вр ста ро бе, уме сто до
дат них ли сто ва је дин стве ног до ку мен та;

– до зво ле да се де кла ра ци је са чи не, по мо гућ но сти, на обич
ном па пи ру по мо ћу јав них или при ват них ра чу на ра, под усло ви ма 
ко је од ре де над ле жни ор га ни;

– омо гу ће над ле жним ор га ни ма да зах те ва ју, да се по треб
ни по да ци за оба вља ње пред мет них фор мал но сти уно се у њи хо ве 
ком пју те ри зо ва не си сте ме за об ра ду де кла ра ци ја, а да при том не 
зах те ва ју пи са не де кла ра ци је, где је при клад но;

– омо гу ће над ле жним ор га ни ма да, уко ли ко се ко ри сте ком
пју те ри зо ва ни си сте ми за об ра ду де кла ра ци ја, обез бе де да се из во
зна, тран зит на или уво зна де кла ра ци ја са чи ни или као је дин ствен 
до ку мент ко ји тај си стем про из ве де или уно сом по да та ка у ком пју
тер, ако тај до ку мент ни је про из ве ден;

– упо тре бе сва сред ства усво је на од лу ком За јед нич ког од бо
ра, ка ко је на ве де но у чла ну 11. 3.

Фор мал но сти

Члан5.
1. Од ред бе о окон ча њу фор мал но сти, по треб них за из воз, 

тран зит и увоз ро бе, по мо ћу је дин стве ног до ку мен та са др жа не су у 
При ло гу II уз ову кон вен ци ју. 

2. За јед нич ке ши фре ко је се ко ри сте на обра сци ма на ве де ним 
у При ло гу I, на ла зе се у При ло гу III уз ову кон вен ци ју. 

Члан6.
1. Де кла ра ци ја мо ра да се по пу ни на јед ном од зва нич них је

зи ка стра на уго вор ни ца, ко ји је при хва тљив за над ле жне ор га не у 
зе мљи у ко јој се за вр ша ва ју из во зне или тран зит не фор мал но сти. 
У слу ча ју по тре бе, ца рин ски ор га ни у зе мљи од ре ди шта или тран
зи та мо гу да зах те ва ју од де кла ран та или од ње го вог за ступ ни ка у 
тој зе мљи пре вод на ве де не де кла ра ци је на зва ни чан је зик или на 
је дан од зва нич них је зи ка те зе мље.

2. Из у зет но од ста ва 1, де кла ра ци ја се по пу ња ва на јед ном 
од зва нич них је зи ка зе мље уво зни це, у свим слу ча је ви ма ка да се 
де кла ра ци ја у тој зе мљи са чи ња ва на при мер ци ма обра сца де кла
ра ци је ко ји се раз ли ку ју од оних ко ји су би ли под не ти ца рин ским 
ор га ни ма у зе мљи из во зни ци или по ла зној зе мљи.

Члан7.
1. Де кла рант или ње гов за ступ ник мо же, за сва ку фа зу опе ра

ци је у ве зи са тр го ви ном ро бом из ме ђу стра на уго вор ни ца, да упо
тре би при мер ке де кла ра ци је ко ји су по треб ни за окон ча ње фор мал
но сти ко је се од но се са мо на ту фа зу, уз ко је мо гу да се при ло же, 
где је од го ва ра ју ће, при мер ци по треб ни за окон ча ње фор мал но сти 
у ве зи са јед ном или дру гом, сле де ћом фа зом на ве де ног по ступ ка. 

2. За по вла сти цу из од ре да ба ста ва 1. не зах те ва се ис пу ња ва
ње по себ них усло ва ко је су од ре ди ли над ле жни ор га ни.

Ме ђу тим, не до во де ћи у пи та ње по себ не од ред бе о збир ном 
пре во зу, над ле жни ор га ни мо гу да про пи шу да би фор мал но сти у 
ве зи са из во зним и тран зит ним опе ра ци ја ма тре ба ло окон ча ти на 
истом обра сцу по мо ћу при ме ра ка ко ји од го ва ра ју тим фор мал но
сти ма.

Члан8.
У слу ча је ви ма на ве де ним у чла ну 7. над ле жни ор га ни мо ра ју, 

ко ли ко је то мо гу ће, да се уве ре да се сви по да ци на ве де ни у при
мер ци ма де кла ра ци је са чи ње не у то ку раз ли чи тих фа за пред мет не 
опе ра ци је, сла жу. 

Ад ми ни стра тив на по моћ

Члан9.
1. Да би се обез бе ди ло не сме та но од ви ја ње тр го ви не из ме

ђу стра на уго вор ни ца и олак ша ло от кри ва ње мо гу ћих не пра вил
но сти или пре кр ша ја, ца рин ски ор га ни за ин те ре со ва них зе ма ља, 
на зах тев или са мо и ни ци ја тив но уко ли ко сма тра ју да би то би ло 
у ин те ре су дру ге стра не уго вор ни це, раз ме њу ју све рас по ло жи ве 
ин фор ма ци је (укљу чу ју ћи и слу жбе не из ве шта је и на ла зе) ко је су 
ко ри сне за пра вил ну при ме ну ове кон вен ци је.

2. По моћ мо же да се ус кра ти или од би је, у пот пу но сти или 
де ли мич но, ако за мо ље на зе мља сма тра да би по моћ мо гла да на
не се ште ту ње ној без бед но сти, јав ној по ли ти ци (јав ном ре ду) или 
дру гим бит ним ин те ре си ма, или би мо гла да до ве де до по вре де ин
ду стриј ске, тр го вач ке или про фе си о нал не тај не.

3. Ако је по моћ ус кра ће на или од би је на, о од лу ци и о раз ло зи
ма за то мо ра од мах да се оба ве сти зе мља мо ли лац. 

4. Ако ца рин ски ор ган јед не зе мље тра жи по моћ ко ју он сам 
не би мо гао да пру жи да се то од ње га за тра жи, он ће у свом зах те
ву ука за ти на ту чи ње ни цу. У том слу ча ју, ца рин ском ор га ну ко ме 
је упу ћен зах тев је пре пу ште но да од лу чи ка ко ће да од го во ри на 
та кав зах тев.

5. Ин фор ма ци је, ко је су до би је не у скла ду са ста вом 1, ко ри
сте се ис кљу чи во за по тре бе ове кон вен ци је и ужи ва ју исту за шти
ту у зе мљи ко ја их је при ми ла ко ју слич не ин фор ма ци је ужи ва ју 
пре ма на ци о нал ним про пи си ма те зе мље. Та кве ин фор ма ци је мо гу 
да се ко ри сте у дру ге свр хе са мо уз пи са ну са гла сност ца рин ског 
ор га на ко ји их је до ста вио и уз по што ва ње огра ни че ња ко ја од ре ди 
тај ор ган. 

За јед нич ки од бор

Члан10.
1. Уста но вља ва се За јед нич ки од бор у ком су за сту пље не све 

стра не уго вор ни це ове кон вен ци је.
2. За јед нич ки од бор ра ди спо ра зум но.
3. За јед нич ки од бор се са ста је по по тре би, а нај ма ње јед ном 

го ди шње. Сва ка стра на уго вор ни ца мо же да за тра жи одр жа ва ње 
са стан ка.

4. За јед нич ки од бор усва ја свој по слов ник о ра ду ко ји, из ме
ђу оста лог, са др жи од ред бе о са зи ва њу са ста на ка и о име но ва њу 
пред сед ни ка и од ре ђи ва њу ње го вог ман да та. 

5. За јед нич ки од бор мо же да уста но ви под од бо ре или рад не 
гру пе, ко ји му по ма жу у из вр ша ва њу ње го вих оба ве за.

Члан11.
1. За јед нич ки од бор је од го во ран за упра вља ње овом кон вен

ци јом и за обез бе ђе ње ње не пра вил не при ме не. У ту свр ху, стра не 
уго вор ни це ре дов но оба ве шта ва ју на ве де ни од бор о ис ку стви ма 
сте че ним у при ме ни ове кон вен ци је, он при пре ма пре по ру ке, а у 
слу ча је ви ма пред ви ђе ним у ста ву 3, до но си од лу ке.

2. За јед нич ки од бор по себ но пре по ру чу је:
(а) из ме не и до пу не ове кон вен ци је;
(б) све дру ге ме ре по треб не за ње ну при ме ну.
[3. За јед нич ки од бор до но ше њем од лу ке усва ја из ме не и до

пу не при ло га уз ову кон вен ци ју и ме ре на ве де не у по след њој али
не ји чла на 4. тач ка 3. те по зи ве тре ћим зе мља ма у сми слу чла на 1. 
тач ка 2. да при сту пе овој кон вен ци ји у скла ду са чла ном 11а. Стра
не уго вор ни це по чи њу са при ме ном та кве од лу ке, из у зев по зи ва 
тре ћим зе мља ма, у скла ду са сво јим за ко но дав ством.]2

–––––––––
2 Препорука Бр. 1/93
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4. Ако пред став ник стра не уго вор ни це у За јед нич ком од бо
ру при хва ти од лу ку под усло вом да ис пу ња ва зах те ве про пи са не 
уста вом, од лу ка сту па на сна гу, уко ли ко се у њој не на во ди да тум, 
пр вог да на дру гог ме се ца на кон оба ве ште ња о по вла че њу ре зер ве.

[5. Од лу ка За јед нич ког од бо ра из ста ва 3. ко јом се тре ћа зе
мља по зи ва да при сту пи овој кон вен ци ји до ста вља се Ге не рал ном 
се кре та ри ја ту Са ве та Европ ских за јед ни ца, ко ји је до ста вља тре ћој 
зе мљи, за јед но са тек стом кон вен ци је ко ји је на сна зи тог да на.

6. Од да ту ма из ста ва 5. тре ћу зе мљу у За јед нич ком од бо ру и 
рад ним гру па ма мо гу за сту па ти по сма тра чи.]3

[Приступање тре ћих зе ма ља

Члан11а
1. Сва ка тре ћа зе мља мо же по ста ти стра на уго вор ни ца ове 

кон вен ци је уко ли ко је по зо ве де по зи тар кон вен ци је на кон од лу ке 
За јед нич ког од бо ра.

2. Тре ћа зе мља ко ја је по зва на да по ста не стра на уго вор ни
ца ове кон вен ци је ће то учи ни ти по ла га њем ин стру мен та о при
сту па њу Ге не рал ном се кре та ри ја ту Са ве та Европ ске за јед ни це. Тај 
до ку мент пра ти пре вод Кон вен ци је на слу жбе ни је зик зе мље при
ступ ни це.

3. При сту па ње сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца на кон 
по ла га ња ин стру мен та о при сту па њу.

4. Де по зи тар оба ве шта ва све уго вор не стра не о да ту му ка да 
је по ло жен ин стру мент о при сту па њу и о да ту му ка да при сту па ње 
сту па на сна гу.

5. Пре по ру ке и од лу ке За јед нич ког од бо ра из чла на 11. ст. 2. 
и 3. до не се не из ме ђу да ту ма из ста ва 1. овог чла на и да ту ма ка да 
при сту па ње сту па на сна гу, та ко ђе се до ста вља ју по зва ној тре ћој 
зе мљи пре ко Ге не рал ног се кре та ри ја та Са ве та Европ ске за јед ни це.

Из ја ва ко јом се при хва та ју те рад ње уно си се би ло у ин стру
мент о при сту па њу или у одво је ни до ку мент ко ји се под но си Ге не
рал ном се кре та ри ја ту Са ве та Европ ске за јед ни це у ро ку од шест 
ме се ци од до ста вља ња. Ако се из ја ва не пре да у том ро ку при сту
па ње ће се сма тра ти ни штав ним.]4

Оп ште и за вр шне од ред бе

Члан12.
Сва ка стра на уго вор ни ца пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре да 

обез бе ди де ло твор ну и ускла ђе ну при ме ну од ре да ба ове кон вен
ци је, узи ма ју ћи у об зир по тре бу да се ко ли ко год је то мо гу ће сма
ње фор мал но сти уве де не у тр го ви ни, као и по тре бу да се по стиг ну 
обо стра но за до во ља ва ју ћа ре ше ња за све про бле ме ко ји про из и ла
зе из при ме не тих од ре да ба. 

Члан13.
Стра не уго вор ни це оба ве шта ва ју јед на дру гу о од ред ба ма ко

је усво је за спро во ђе ње ове кон вен ци је.
–––––––––
3 Препорука Бр. 1/93
4 Препорука Бр. 1/93

Члан14.
При ло зи ове кон вен ци је су њен са став ни део.

Члан15.
1. Ова кон вен ци ја се, с јед не стра не, при ме њу је на те ри то ри

ја ма на ко ји ма се при ме њу је Уго вор о осни ва њу Европ ске еко ном
ске за јед ни це и под усло ви ма ко ји су утвр ђе ни у том уго во ру, и с 
дру ге стра не, на те ри то ри ја ма зе ма ља ЕФ ТА.

2. Ова кон вен ци ја се при ме њу је и у Кне же ви ни Лих тен штајн 
све док је та Кне же ви на по ве за на са Швај цар ском Кон фе де ра ци јом 
уго во ром о ца рин ској уни ји.

Члан16.
Сва ка стра на уго вор ни ца мо же ис ту пи ти из ове кон вен ци је 

под усло вом да о то ме до ста ви пи сме но оба ве ште ње, два на ест ме
се ци уна пред, де по зи та ру на ве де ном у чла ну 17. ко ји оба ве шта ва 
све дру ге стра не уго вор ни це. 

Члан17.
1. Ова кон вен ци ја сту па на сна гу 1. ја ну а ра 1988. го ди не, под 

усло вом да стра не уго вор ни це, пре 1. но вем бра 1987. го ди не, де
по ну ју сво је ин стру мен те о при хва та њу Ге не рал ном се кре та ри ја ту 
Са ве та Европ ских за јед ни ца, ко ји оба вља функ ци ју де по зи та ра.

2. Ако ова кон вен ци ја не сту пи на сна гу 1. ја ну а ра 1988. го ди
не, он да сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца по сле де по но ва
ња по след њег ин стру мен та о при хва та њу.

3. Де по зи тар оба ве шта ва стра не уго вор ни це о да ту му де по но
ва ња ин стру мен та о при хва та њу сва ке стра не уго вор ни це и о да ту
му сту па ња на сна гу Кон вен ци је.

Члан18.
Ова кон вен ци ја, са чи ње на у по јед ном ори ги на лу на дан ском, 

хо ланд ском, ен гле ском, фин ском, фран цу ском, не мач ком, грч ком, 
исланд ском, ита ли јан ском, нор ве шком, пор ту гал ском, шпан ском и 
швед ском је зи ку, при че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни, 
де по ну је се у ар хи ви Ге не рал ног се кре та ри ја та Са ве та Европ ских 
за јед ни ца, ко ји сва кој стра ни уго вор ни ци до ста вља ове ре ну ко пи ју.

ПРИЛОГI

УЗОР ЦИ ИЗ ЧЛА НА 2. КОН ВЕН ЦИ ЈЕ5

Овај при лог са др жи:
– у до дат ку 1: узо рак обра сца је дин стве ног до ку мен та ко ји се 

на во ди у чла ну 1. став 1(а) при ло га II,
– у до дат ку 2: узо рак обра сца је дин стве ног до ку мен та ко ји се 

на во ди у чла ну 1. став 1(б) при ло га II,
– у до дат ку 3: узо рак обра сца до дат ног ли ста ко ји се на во ди у 

чла ну 1. став 2(а) при ло га II, 
и
– у до дат ку 4: узо рак обра сца до дат ног ли ста ко ји се на во ди у 

чла ну 1. став 2(б) при ло га II.
–––––––––
5 На свим обрасцима из овог прилога може да се употреби израз „транзит у 

Заједници” или израз „заједнички транзит”.
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ПРИ ЛОГ II

ШТАМ ПА ЊЕ, ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ И УПО ТРЕ БА  
ЈЕ ДИН СТВЕ НОГ ДО КУ МЕН ТА 

Штам па ње је дин стве ног до ку мен та

Члан1.
1. Не до во де ћи у пи та ње мо гућ ност по је ди нач не упо тре бе из 

до дат ка 3 уз овај При лог, обра сци је дин стве ног до ку мен та са сто је 
се из осам при ме ра ка:

(а) би ло као сет од осам уза стоп них ли сто ва, у скла ду са узор
ком ко ји се на ла зи у До дат ку 1 При ло га I;

(б) или, по себ но у слу ча ју из да ва ња по мо ћу ком пју тер ског 
си сте ма за об ра ду де кла ра ци ја, два се та од че ти ри уза стоп на ли
ста, у скла ду са узор ком ко ји се на ла зи у До дат ку 2 При ло га I.

2. Је дин ствен до ку мент мо же, по по тре би, да се до пу ни са до
дат ним ли сто ви ма:

(а) би ло као сет од осам уза стоп них ли сто ва, у скла ду са узор
ком из До дат ка 3 уз При лог I;

(б) или два се та од че ти ри уза стоп на ли ста, у скла ду са узор
ком из До дат ка 4 уз При лог I.

3. Од сту па ју ћи од ста ва 2, стра не уго вор ни це има ју мо гућ
ност да не одо бре упо тре бу до дат них ли сто ва у слу ча ју упо тре бе 
ком пју тер ског си сте ма за об ра ду де кла ра ци ја, ко ји из да је та кве де
кла ра ци је. 

4. Ко ри сни ци мо гу да штам па ју обра сце, ко ји са др же са мо 
оне при мер ке узор ка из при ло га I, ко ји су им по треб ни да би по пу
ни ли сво је де кла ра ци је.

5. У ле вом гор њем углу обра сца стра не уго вор ни це мо гу да 
од штам па ју иден ти фи ка ци о ну озна ку, ко ја озна ча ва за ин те ре со ва
ну стра ну уго вор ни цу. Ако се та ква до ку мен та под но се у дру гој 
стра ни уго вор ни ци, та озна ка не спре ча ва при хва та ње де кла ра ци је.

Члан2.
1. Обра сци се штам па ју на са мо ко пи ра ју ћем па пи ру за пи

са ње ма се нај ма ње 40 гра ма по ква драт ном ме тру. Па пир мо ра да 
бу де до вољ но не про зи ран, та ко да по да ци на јед ној стра ни не ути
чу на чи тљи вост по да та ка на дру гој стра ни и до вољ но чврст да се 
при ли ком нор мал не упо тре бе не мо же ла ко по це па ти или из гу жва
ти. Па пир мо ра да бу де бе ле бо је за све при мер ке. [Међутим, на 
при мер ци ма ко ји се ко ри сте за тран зит (1, 4 и 5), ру бри ке 1 (осим 
по де ле у сре ди ни), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 
33 (пр ва по де ла са ле ве стра не), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 
56 има ју по за ди ну зе ле не бо је.]8 Обра сци се штам па ју зе ле ним ма
сти лом. 

[1a. Раз ли чи ти при мер ци обра за ца озна че ни су бо ја ма на сле
де ћи на чин:

(a) обра сци ко ји од го ва ра ју узор ци ма обра за ца да тих у До да
ци ма 1 и 3 При ло га I:

– при мер ци 1, 2, 3 и 5 ду жи ном де сне иви це су озна че ни пу
ном цр том цр ве не, зе ле не, жу те од но сно пла ве бо је;

– при мер ци 4, 6, 7 и 8 ду жи ном де сне иви це су озна че ни ис
пре ки да ном цр том пла ве, цр ве не, зе ле не, од но сно жу те бо је;

(б) обра сци ко ји од го ва ра ју узор ци ма обра за ца из До да та ка 2 
и 4 При ло га I, при мер ци 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 ду жи ном де сне иви це су 
озна че ни пу ном цр том а са ње не де сне стра не ис пре ки да ном цр том 
цр ве не, зе ле не, жу те, од но сно пла ве бо је.

Ши ри на пу не цр те је от при ли ке 3 ми ли ме тра. Ис пре ки да на 
цр та са сто ји се од ни за ква дра та чи је су стра ни це ду жи не 3 ми ли
ме тра, из ме ђу ко јих је раз мак од 3 ми ли ме тра.]9

–––––––––
8 Одлука Бр 1/2000 Заједничког одбора ЕКЕФТА о поједностављењу формално

сти у трговини робом од 20. децембра 2000. којом се врше измене Прилога II и III 
Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом.

 Службени лист Л 009 од 12/01/2001, стр. 0108  0109
9 Одлука Бр. 1/89 ЕЕЗЕФТА Заједничког одбора „Поједностављење формално

сти” од 3. маја 1989.  којом се врше измене Прилога II Конвенције о поједноста
вљењу формалности у трговини робом.

 Службени лист Л 200, 13/07/1989. стр. 0003  0003

2. При мер ци на ко ји ма по да ци са др жа ни у обра сци ма мо ра ју 
би ти ви дљи ви при ли ком са мо ко пи ра ња, на ве де ни су у до дат ку 1. 
При мер ци на ко ји ма по да ци са др жа ни у до дат ним ли сто ви ма мо ра
ју би ти ви дљи ви при ли ком са мо ко пи ра ња, на ве де ни су у До дат ку 2.

3. Ди мен зи је обра сца су 210 x 297 ми ли ме та ра, уз мак си мал
ну то ле ран ци ју до ми нус 5 ми ли ме та ра или плус 8 ми ли ме та ра по 
ду жи ни.

4. Стра не уго вор ни це мо гу зах те ва ти да на обра сци ма мо ра 
да бу де на ве ден на зив и адре са штам па ри је или озна ка по ко јој се 
штам па ри ја мо же иден ти фи ко ва ти.

По пу ња ва ње је дин стве ног до ку мен та

Члан3.
1. Обра сци се по пу ња ва ју у скла ду са об ја шње њем у До дат ку 3.
2. Ако се фор мал но сти оба вља ју ко ри шће њем јав них или при

ват них ком пју тер ских си сте ма, над ле жни ор га ни овла шћу ју ли ца, 
ко ја то за тра же, да сво је руч ни пот пис за ме не не ким од го ва ра ју ћим 
тех нич ким сред ством ко је мо же, где је од го ва ра ју ће, да се за сни ва 
на упо тре би ши фа ра и има исте прав не по сле ди це као сво је руч ни 
пот пис. Ова олак ши ца се одо бра ва са мо ако су ис пу ње ни тех нич
ки и ад ми ни стра тив ни усло ви ко је су про пи са ли над ле жни ор га ни. 

3. Ако се фор мал но сти оба вља ју ко ри шће њем јав них или 
при ват них ра чу на ра ко ји, та ко ђе, штам па ју де кла ра ци је, над ле жни 
ор га ни мо гу да пред ви де да ти си сте ми не по сред но ове ра ва ју та
ко са чи ње не де кла ра ци је, уме сто руч ног или ме ха нич ког ста вља ња 
пе ча та ца ри нар ни це и пот пи са над ле жног слу жбе ни ка.

Упо тре ба је дин стве ног до ку мен та

Члан4.
Од ред бе о упо тре би је дин стве ног до ку мен та са др жа не су у 

До дат ку 3.

Члан5.
1. Ка да се сет је дин стве ног до ку мен та уза стоп но ко ри сти за 

из во зне, тран зит не и/или уво зне фор мал но сти, сва ко ли це ко је 
уче ству је у опе ра ци ји од го вор но је са мо за по дат ке ко ји се од но
се на по сту пак ко ји је зах те ва ло као де кла рант, прин ци пал или за
ступ ник де кла ран та или прин ци па ла.

2. За при ме ну ста ва 1, ка да за ин те ре со ва но ли це ко ри сти је
дин ствен до ку мент из дат у не кој од прет ход них фа за пред мет не 
тр го вин ске опе ра ци је, од ње га се зах те ва да пре под но ше ња де кла
ра ци је, про ве ри тач ност по сто је ћих по да та ка у ру бри ка ма за ко је је 
од го вор но и њи хо ву при мен љи вост на пред мет ну ро бу и тра же ни 
по сту пак, као и да их по по тре би до пу ни.

3. У слу ча је ви ма из ста ва 2, до тич но ли це мо ра од мах да оба
ве сти ца рин ску слу жбу о свим утвр ђе ним не сла га њи ма из ме ђу 
пред мет не ро бе и по сто је ћих по да та ка.

Члан6.
1. За из воз ро бе са те ри то ри је не ке од стра на уго вор ни ца зах

те ва ју се при мер ци 1, 2 и 3, ко ји од го ва ра ју узор ку из До дат ка 1 уз 
При лог I, или при мер ци 1/6, 2/7 и 3/8, ко ји од го ва ра ју узор ку из 
До дат ка 2 При ло га I.

[За тран зит се зах те ва ју при мер ци 1, 4 и 5, ко ји од го ва ра ју 
узор ку из До дат ка 1 При ло га I, или при мер ци 1/6 и 4/5 (два пу та), 
ко ји од го ва ра ју узор ку из До дат ка 2 При ло га I.]10

3. За увоз ро бе на те ри то ри ју стра не уго вор ни це зах те ва ју се 
при мер ци 6, 7 и 8, ко ји од го ва ра ју узор ку из До дат ка 1 уз При лог 
I, или при мер ци 1/6, 2/7 и 3/8, ко ји од го ва ра ју узор ку из До дат ка 2 
уз При лог I.

Под но ше ње де кла ра ци је

Члан7.
1. Де кла ра ци је мо ра ју, у окви ри ма ко је од ре ђу је члан 3. Кон

вен ци је, да пра те до ку мен та по треб на за ста вља ње кон крет не ро бе 
у зах те ва ни по сту пак.
–––––––––
10 Одлука бр. 1/2000
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2. Ка да се ца ри нар ни ци под не се де кла ра ци ја, ко ју је пот пи
сао де кла рант или ње гов за ступ ник, сма тра ће се да до тич но ли це 
при ја вљу је пред мет ну ро бу за по сту пак ко ји се зах те ва и да је, не 
до во де ћи у пи та ње мо гу ћу при ме ну ка зне них од ре да ба, у скла ду 
са ва же ћим про пи си ма стра на уго вор ни ца, од го вор но за: 

– тач ност по да та ка на ве де них у де кла ра ци ји,
– ве ро до стој ност при ло же них до ку ме на та, и
– ис пу ња ва ње свих оба ве за по ве за них са ста вља њем пред

мет не ро бе у пред мет ни по сту пак.

Члан8.
У слу ча је ви ма ка да се зах те ва ју до дат ни при мер ци је дин

стве ног до ку мен та или де кла ра ци је, за ин те ре со ва на ли ца мо гу за 
те по тре бе да ко ри сте до дат не ли сто ве или фо то ко пи је на ве де ног 
до ку мен та или де кла ра ци је, по по тре би. Над ле жни ор га ни их при
хва та ју као да су из вор на до ку мен та, под усло вом да су до вољ но 
ква ли тет ни и чи тљи ви.

Додатак1

При мер ци обра за ца из До дат ка 1 и 3 При ло га I, на ко ји ма  
по да ци ко је са др же мо ра ју да се упи су ју по ступ ком  

са мо ко пи ра ња

(ра чу на ју ћи при ме рак 1)

Ру бри ка
бр.

При мер ци Ру бри ка
 бр.

При мер ци

I РУ БРИ КЕ ЗА КО МЕР ЦИ ЈАЛ НЕ РАД ЊЕ
1 1 до 8 29 1 до 3

осим сред ње по де ле 30 1 до 3
1 до 3 31 1 до 8

2  1 до 5(1) 32 18
3 1 до 8 33 пр ва по де ла
4 1 до 8 на ле во
5 1 до 8 1 до 8
6 1 до 8 пре о ста ло 
7 1 до 3 1 до 3
8  1 до 5(1) 34а 1 до 3
9 1 до 8 34б 1 до 3
10 1 до 3 35 1 до 8
11 1 до 3 36 
12  37  1 до 3
13 1 до 3 38 1 до 8
14 1 до 4 39 1 до 3
15 1 до 8 40  1 до 5(1)

15а 1 до 3 41 1 до 3
15б 1 до 3 42 
16 1, 2, 3, 6, 7 и 8 43 
17 1 до 8 44  1 до 5(1)

17а 1 до 3 45 
17б 1 до 3 46 1 до 3
18  1 до 5(1) 47 1 до 3
19  1 до 5(1) 48 1 до 3
20 1 до 3 49 1 до 3
21  1 до 5(1) 50 1 до 8
22 1 до 3 51 1 до 8
23 1 до 3 52 1 до 8
24 1 до 3 53 1 до 8
25  1 до 5(1) 54 14
26 1 до 3 55 
27  1 до 5(1) 56 
28 1 до 3

II. РУ БРИ КЕ ЗА СЛУ ЖБЕ НУ УПО ТРЕ БУ
А 1 до 4 Ф 
Б 1 до 3 Г 

Ц 1 до 8(2) Х 
Д 1 до 4 И 
Е  Ј 

–––––––––
(1) Ни под ко јим усло ви ма се не мо же зах те ва ти од ко ри сни ка да у свр хе тран зи та 

по пу ња ва ју ове ру бри ке на при мер ци ма 5 и 7.
(2) Зе мља из во зни ца мо же да иза бе ре да ли ти по да ци мо ра ју да бу ду на на ве де ним 

при мер ци ма.

Додатак2

При мер ци обра за ца из До дат ка 2 и 4 При ло га I, на ко ји ма  
по да ци ко је са др же мо ра ју да се упи су ју по ступ ком  

са мо ко пи ра ња

(ра чу на ју ћи при ме рак 1)

Ру бри ка
бр.

При мер ци Ру бри ка
бр.

При мер ци

I. РУ БРИ КЕ ЗА КО МЕР ЦИ ЈАЛ НЕ РАД ЊЕ
1 1 до 4 29 1 до 3

осим сред ње по де ле 30 1 до 3
1 до 3 31 1 до 4

2 1 до 4 32 1 до 4
3 1 до 4 33 пр ва по де ла
4 1 до 4 на ле во
5 1 до 4 1 до 4
6 1 до 4 пре о ста ло 
7 1 до 3 1 до 3
8  1 до 4 34а 1 до 3
9 1 до 3 34б 1 до 3
10 1 до 3 35 1 до 4
11 1 до 3 36 1 до 3
12 1 до 3 37  1 до 3
13 1 до 3 38 1 до 4
14 1 до 4 39 1 до 3
15 1 до 4 40 1 до 4
15а 1 до 3 41 1 до 3
15б 1 до 3 42 1 до 3
16 1 до 3 43 1 до 3
17 1 до 4 44 1 до 4
17а 1 до 3 45 1 до 3
17б 1 до 3 46 1 до 3
18 1 до 4 47 1 до 3
19 1 до 4 48 1 до 3
20 1 до 3 49 1 до 3
21 1 до 4 50 1 до 4
22 1 до 3 51 1 до 4
23 1 до 3 52 1 до 4
24 1 до 3 53 1 до 4
25 1 до 4 54 1 до 4
26 1 до 3 55 
27 1 до 4 56 
28 1 до 3

II. РУБРИКЕ ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ
А 1 до 4(1) Ф 
Б 1 до 3 Г 
Ц 1 до 4 Х 
Д/Ј 1 до 4 И 
Е/Ј 

–––––––––
(1) Зе мља из во за мо же да иза бе ре да ли ти по да ци мо ра ју да бу ду на на ве де ним при

мер ци ма.
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Додатак3

ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ УПО ТРЕ БЕ ОБРА ЗА ЦА ЈЕ ДИН СТВЕ НОГ 
ДО КУ МЕН ТА 

НА СЛОВ I

А. Оп шти опис

По сто је ра зни на чи ни на ко је је мо гу ће упо тре би ти обра сце и 
мо гу се гру пи са ти у две ка те го ри је:

– пот пу на упо тре ба си сте ма,
или
– по је ди нач на упо тре ба.
1. Потпунаупотреба
Од но си се на слу ча је ве ка да, за вре ме оба вља ња из во зних 

фор мал но сти, за ин те ре со ва но ли це ко ри сти обра зац ко ји са др жи 
при мер ке ко ји су по треб ни за оба вља ње фор мал но сти у ве зи са из
во зом и тран зи том, као и за фор мал но сти ко је се оба вља ју у зе мљи 
од ре ди шта. 

Обра зац ко ји се ко ри сти за те по тре бе има осам при ме ра ка:
– при ме рак 1, ко ји за др жа ва ју ор га ни у зе мљи из во за (из во зне 

и тран зит не фор мал но сти),
– при ме рак 2, ко ји зе мља из во за ко ри сти за по тре бе ста ти сти ке,
– при ме рак 3, ко ји се вра ћа из во зни ку, по што су га ца рин ски 

ор га ни ове ри ли пе ча том,
– при ме рак 4, ко ји у тран зи ту за др жа ва од ре ди шна ца ри нар

ни ца,
– при ме рак 5, ко ји се у тран зи ту вра ћа,
– при ме рак 6, ко ји за др жа ва ју ор га ни у зе мљи од ре ди шта (за 

уво зне фор мал но сти),
[– при ме рак 7, ко ји зе мља од ре ди шта ко ри сти за по тре бе ста

ти сти ке (за уво зне фор мал но сти),]11

– при ме рак 8, ко ји се вра ћа при ма о цу, по што су га ца рин ски 
ор га ни ове ри ли пе ча том.

(При мер ци 2 и 7 мо гу да се ко ри сте и за дру ге ад ми ни стра
тив не по тре бе пре ма зах те ви ма стра на уго вор ни ца).

Обра зац се, пре ма то ме, са сто ји од се та од осам при ме ра ка, 
од ко јих се пр ва три од но се на фор мал но сти ко је се оба вља ју у зе
мљи из во за, а сле де ћих пет се од но си на фор мал но сти ко је се оба
вља ју у зе мљи од ре ди шта.

Сва ки сет од осам при ме ра ка из ра ђен је та ко да, ка да ру бри ке 
мо ра ју да са др же исте по дат ке у об у хва ће ним зе мља ма, из во зник 
или прин ци пал мо же не по сред но да их уне се на при ме рак 1, а по
да ци се, за хва љу ју ћи хе миј ској об ра ди па пи ра, по ја вљу ју на свим 
при мер ци ма. Ме ђу тим, ако из не ког раз ло га (нпр. због за шти те тр
го вин ске тај не, раз ли ке у са др жа ју по да та ка из ме ђу зе мље из во
за и зе мље од ре ди шта) по дат ке не би тре ба ло про сле ди ти из јед не 
зе мље у дру гу, сма ње њем осе тљи во сти са мо ко пи ра ју ћег па пи ра 
огра ни ча ва се ре про дук ци ја на при мер ке ко ји су на ме ње ни за зе
мљу из во за.

Ако се ко ри сти иста ру бри ка, али са раз ли чи тим са др жа јем у 
од ре ди шној зе мљи, за ре про дук ци ју тих до дат них по да та ка на при
мер ке 6 до 8, мо ра се упо тре би ти ин ди го па пир.

Ме ђу тим, по себ но у слу ча је ви ма ка да се ко ри сти ком пју те
ри зо ва на об ра да де кла ра ци ја, мо гу ће је да се не ко ри сти го ре на ве
ден сет од 8 при ме ра ка, не го два се та од че ти ри при мер ка, у ко јем 
сва ки при ме рак мо же има ти дво стру ку функ ци ју: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5; 
пр ви сет би он да од го ва рао, у по гле ду по да та ка ко ји се у ње му на
во де, го ре на ве де ним при мер ци ма 1 до 4, а дру ги при мер ци ма 5 до 
8. У том слу ча ју, у сва ком се ту од че ти ри при мер ка мо ра ју би ти 
при ка за ни бро је ви упо тре бље них при ме ра ка та ко што се на мар ги
ни обра сца бри шу бро је ви не у по тре бље них при ме ра ка.

Сва ки та ко де фи ни сан сет од че ти ри при мер ка из ра ђен је та
ко да се по да ци, ко ји мо ра ју би ти ре про ду ко ва ни на раз ли чи тим 
при мер ци ма, ре про ду ку ју уз по моћ хе миј ске об ра де па пи ра.
–––––––––
11 Одлука бр. 1/2000

2. Појединачнаупотреба
Ово се од но си на слу ча је ве ка да пред мет но ли це не же ли да 

упо тре би цео сет, ка ко је на ве де но у тач ки 1. Он да мо же, за сва
ку фа зу (из воз, тран зит или увоз) опе ра ци је у ве зи са тр го ви ном 
ро бом из ме ђу стра на уго вор ни ца, ко ри сти ти при мер ке де кла ра ци је 
ко ји су по треб ни за оба вља ње фор мал но сти ко је се од но се са мо на 
ту фа зу. По ред то га, ли це мо же уз те при мер ке да при ло жи, уко ли
ко же ли, при мер ке ко ји су по треб ни за оба вља ње фор мал но сти у 
ве зи са јед ном од дру гих ка сни јих фа за по ступ ка. 

Пре ма то ме, у слу ча је ви ма по је ди нач не упо тре бе по сто ји мо
гућ ност ви ше раз ли чи тих ком би на ци ја, при че му су бро је ви на ве
де них при ме ра ка исти као бро је ви ко ји су на ве де ни у тач ки 1.

На при мер, мо гу ће су сле де ће ком би на ци је:
– са мо из воз: при мер ци 1, 2 и 3,
[– из воз + тран зит: при мер ци 1, 2, 3, 4 и 5,]12

– из воз + увоз: при мер ци 1, 2, 3, 6, 7 и 8,
[– са мо тран зит: при мер ци 1, 4 и 5,]13

– тран зит + увоз: при мер ци 1, 4, 5, 6, 7 и 8,
– са мо увоз: при мер ци 6, 7 и 8.
Осим то га, у не ким окол но сти ма је нео п ход но да се у од ре ди

шту под не се до каз о ста ту су пред мет не ро бе из За јед ни це, иако се 
ни је оба вљао тран зит. У та квим слу ча је ви ма по треб но је да се упо
тре би при ме рак пред ви ђен за ту на ме ну (при ме рак бр. 4), сам или 
у ком би на ци ји са јед ним или дру гим го ре на ве де ним се том. Ако 
се, пре ма пра ви ли ма За јед ни це, до ку мент ко јим се до ка зу је ста тус 
ро бе из За јед ни це мо ра под не ти у три при мер ка, мо ра ју се под не ти 
до дат ни при мер ци или фо то ко пи је при мер ка бр. 4.

Б. По треб ни по да ци

Пред мет ни обра сци са др же све по је ди но сти ко је мо гу зах те
ва ти стра не уго вор ни це. По пу ња ва ње не ких ру бри ка је оба ве зно, 
док је дру ге по треб но по пу ни ти са мо ако то зах те ва зе мља у ко јој 
се оба вља ју фор мал но сти. У ве зи са тим, по треб но је пом но сле
ди ти онај део овог об ја шње ња ко ји се од но си на упо тре бу ра зних 
ру бри ка.

У сва ком слу ча ју, не до во де ћи у пи та ње при ме ну по јед но
ста вље них по сту па ка, нај ве ћи број ру бри ка ко је мо гу да се по пу
не у сва кој фа зи тр го вин ске опе ра ци је из ме ђу стра на уго вор ни ца, 
укљу чу ју ћи и оне ко је се зах те ва ју са мо у слу ча ју при ме не по себ
них про пи са, је сле де ћи:

[ из во зне фор мал но сти: ру бри ке 1 (пр ва и дру га по де ла), 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 34б, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 и 54,]14

[– тран зит не фор мал но сти: ру бри ке 1 (тре ћа по де ла), 2, 3, 4, 
5, 6,7, 8, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (пр ва 
по де ла), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56,]15 16

– уво зне фор мал но сти: ру бри ке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 54,

– до каз о по ре клу ро бе из За јед ни це (Т2Л): ру бри ке 1 (осим 
дру ге по де ле), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.

В. Упут ства за упо тре бу обра сца

У свим слу ча је ви ма ка да упо тре бљен сет са др жи нај ма ње је дан 
при ме рак ко ји мо же да се ко ри сти из ван зе мље у ко јој је био пр ви 
пут по пу њен, обра сци мо ра ју да се по пу не пи са ћом ма ши ном или 
дру гим ме ха но граф ским или слич ним по ступ ком. Ра ди лак шег по пу
ња ва ња пи са ћом ма ши ном, по треб но је да се обра зац уву че у ма ши
ну на та кав на чин да се пр во сло во по да та ка ко ји се уно се у ру бри ку 
2 на ла зи у ма лом по љу за по зи ци о ни ра ње у гор њем ле вом углу.
–––––––––
12 Одлука бр. 1/2000
13 Одлука бр. 1/2000
14 Одлука Бр. 1/2006 Заједничког одбора ЕКЕФТА о поједностављењу формално

сти у трговини робом од 25. октобра 2006. којом се врше измене Конвенције о 
поједностављењу формалности у трговини робом.

 Службени лист Л 357 од 15/12/2006, стр. 01  52
15 Одлука бр. 1/2000
16 Одлука бр. 1/2006
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Ако су сви при мер ци упо тре бље ног се та на ме ње ни за упо тре
бу у ис тој зе мљи, мо гу се по пу ни ти и чит ким ру ко пи сом, ма сти лом 
и ве ли ким сло ви ма, под усло вом да је у тој зе мљи то до зво ље но. 
Исто се од но си и на по дат ке ко ји се на во де на при мер ци ма ко ји се 
ко ри сте за по тре бе тран зи та.

На обра сцу ни је до зво ље но бри са ти по дат ке или пи са ти пре
ко њих. Све ис прав ке мо ра ју да се уне су та ко што ће се пре цр та ти 
не тач ни по да ци и по по тре би до да ти они ко ји се тра же. Све ис
прав ке уне те на овај на чин мо ра да па ра фи ра ли це ко је их уно си, 
а из ри чи то над ле жни ор га ни их по твр ђу ју. Над ле жни ор га ни мо гу, 
по по тре би, зах те ва ти под но ше ње но ве де кла ра ци је. 

По ред то га, обра сци се мо гу по пу ни ти при ме ном по ступ
ка ауто мат ске ре про дук ци је, уме сто не ким од го ре на ве де них по
сту па ка. Они се та ко ђе мо гу са чи ни ти и по пу ни ти на тај на чин, уз 
стро го по што ва ње од ред би ко је се од но се на узор ке, па пир, ве ли
чи ну, упо тре бу је зи ка, чи тљи вост, за бра ну бри са ња и ис пра вља ња, 
као и оних ко је се од но се на из ме не.

По по тре би се по пу ња ва ју са мо број ча но озна че не ру бри ке. 
Дру ге ру бри ке, озна че не ве ли ким сло вом, на ме ње не су ис кљу чи во 
за ин тер ну слу жбе ну упо тре бу.

На при мер ци ма ко ји оста ју у из во зној и/или по ла зној ца ри
нар ни ци мо ра да бу де ори ги нал ни пот пис за ин те ре со ва них ли ца. 
Пот пис прин ци па ла, или где мо же да се при ме ни, ње го вог овла
шће ног за ступ ни ка, оба ве зу је га у ве зи са свим по да ци ма ко ји се 
од но се на тран зит ну опе ра ци ју, с об зи ром да они про из и ла зе из 
при ме не од го ва ра ју ћих од ре да ба, укљу чу ју ћи и оних опи са них у 
одељ ку Б го ре.

На при мер ци ма ко ји оста ју у од ре ди шној ца ри нар ни ци мо ра 
да бу де ори ги на лан пот пис за ин те ре со ва ног ли ца. Тре ба ло би да 
се има на уму да је пре ма из во зним и уво зним фор мал но сти ма, а у 
скла ду са за ко ни ма ко ји су на сна зи у стра на ма уго вор ни ца ма, пот
пис за ин те ре со ва ног ли ца јед нак пре у зи ма њу оба ве зе за:

– тач ност по да та ка на ве де них у де кла ра ци ји у ве зи са фор
мал но сти ма за ко је је то ли це од го вор но,

– ве ро до стој ност при ло же них до ку ме на та, и
– ис пу ња ва ње свих оба ве за по ве за них са уно сом до тич не ро

бе у пред мет ни по сту пак.
У ве зи са тран зит ним и уво зним фор мал но сти ма по треб но је 

на гла си ти да је у ин те ре су свих уче сни ка опе ра ци је да про ве ре са
др жај сво је де кла ра ци је. Сва не сла га ња ко ја за ин те ре со ва но ли це 
от кри је из ме ђу ро бе, ко ју мо ра да при ја ви, и по да та ка ко ји су већ 
уне ти у упо тре бље не обра сце, на ве де но ли це мо ра од мах да са оп
шти ца рин ском ор га ну. У та квим слу ча је ви ма де кла ра ци ја мо ра да 
се ис пу ни на но вим обра сци ма.

Узи ма ју ћи у об зир гла ву III, ру бри ка ко ја се не ко ри сти, тре
ба ло би да оста не пра зна.

НА СЛОВ II

ПО ДА ЦИ КО ЈИ СЕ УНО СЕ У РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ РУ БРИ КЕ

I. Фор мал но сти у зе мљи из во за

Рубрика1:Декларација
У пр ву по де лу упи су је се од го ва ра ју ћа ши фра из При ло га III.
Ова ши фра је нео ба ве зна за стра не уго вор ни це у по гле ду вр

сте де кла ра ци је (дру га по де ла).
По ред то га, ка да се оба вља тран зит, по треб но је у де сну (тре

ћу) по де лу ове ру бри ке упи са ти од го ва ра ју ћу озна ку.
[Рубрика2:Извозник
Ово по ље ни је оба ве зно за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

пу но име и адре са за ин те ре со ва ног ли ца или ком па ни је. Стра не 
уго вор ни це мо гу да уне су на по ме ну ко јом се зах те ва да се на ве де 
иден ти фи ка ци о ни број, ко ји су над ле жни ор га ни до де ли ли да том 
ли цу за фи скал не, ста ти стич ке или дру ге по тре бе. 

У слу ча ју збир них по шиљ ки, стра не уго вор ни це мо гу да 
пред ви де да се у ову ру бри ку упи ше реч „ра зно” и да се уз де кла
ра ци ју при ло жи спи сак из во зни ка.

Ова ру бри ка код тран зи та ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це.]17

–––––––––
17 Одлука бр. 1/2006

Рубрика3:Обрасци
Упи су је се ред ни број се та у укуп ном бро ју упо тре бље них 

се то ва обра за ца и до дат них ли сто ва (на при мер, ако по сто ји је дан 
обра зац и два до дат на ли ста, на обра сцу се упи су је 1/3, на пр вом 
до дат ном ли сту 2/3 и на дру гом до дат ном ли сту 3/3).

Ако де кла ра ци ја об у хва та са мо јед ну став ку (тј. ка да је по
треб но по пу ни ти са мо јед ну ру бри ку „опис ро бе”), у ру бри ку 3 се 
не упи су је ни шта, али се у ру бри ку 5 упи су је број 1.

Ка да се ко ри сте два се та од по че ти ри при мер ка, уме сто јед
ног се та од осам при ме ра ка, та два се та се сма тра ју као је дан.

Рубрика4:Бројтоварнихлистова
Упи су је се ци фра ма број свих при ло же них то вар них ли сто ва 

или свих тр го вач ких ли ста са опи сом ро бе, ко је су одо бри ли над ле
жни ор га ни. Ова ру бри ка код из во зних фор мал но сти ни је оба ве зна 
за стра не уго вор ни це.

Рубрика5:Наименовања
Упи су је се уку пан број на и ме но ва ња, ко ја је при ја ви ло за ин

те ре со ва но ли це на свим упо тре бље ним обра сци ма и до дат ним ли
сто ви ма (или то вар ним ли сто ви ма или тр го вач ким ли ста ма). Број 
на и ме но ва ња мо ра да од го ва ра бро ју ру бри ка „опис ро бе”, ко је је 
по треб но по пу ни ти.

Рубрика6:Укупанбројпакета
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

уку пан број па ке та ко ји са чи ња ва ју пред мет ну по шиљ ку.
Рубрика7:Референтниброј
Нео ба ве зна став ка за ко ри сни ке, на во ди се ре фе рент ни број 

ко ји је пред мет но ли це до де ли ло до тич ној по шиљ ки.
Рубрика8:Прималац
Упи су је се пу но име или на зив и адре са јед ног или ви ше ли ца 

или ком па ни ја ко ји ма се ро ба ис по ру чу је.
[Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це у по ступ ку 

из во за. Она је оба ве зна у свр хе тран зи та, али стра не уго вор ни це 
мо гу до зво ли ти да се не мо ра по пу ни ти ка да при ма лац има се ди
ште или пре би ва ли ште из ван те ри то ри је уго вор них стра на. У овој 
фа зи ни је по треб но да се при ка же иден ти фи ка ци о ни број.]18

Рубрика9:Лицеодговорнозафинансијскопоравнање
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (ли це ко је 

је од го вор но за пре нос или по вра ћај сред ста ва у ве зи са тран сак
ци јом).

Рубрика10:Прваодредишназемља
Ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це, ко ри сте је у 

скла ду са њи хо вим по тре ба ма.
Рубрика11:Земљатрговца
Ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це, ко ри сте је у 

скла ду са њи хо вим по тре ба ма.
Рубрика13:ЗПП
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по да ци у ве

зи са при ме ном по љо при вред не по ли ти ке).
[Рубрика14:Декларантилизаступникизвозника
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

пу но име или на зив и адре са до тич ног ли ца или ком па ни је, у скла
ду са ва же ћим про пи си ма. Ако су де кла рант и из во зник исто ли це, 
у ту ру бри ку се упи су је реч „из во зник”. Стра не уго вор ни це мо гу 
да уне су на по ме ну ко јом се зах те ва да се на ве де иден ти фи ка ци о ни 
број, ко ји су над ле жни ор га ни до де ли ли да том ли цу за фи скал не, 
ста ти стич ке или дру ге по тре бе.]19

[Рубрика15:Земљаизвоза
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це ако су у пи

та њу из во зне фор мал но сти, али је оба ве зна за тран зит.
Упи су је се име зе мље из ко је се ро ба из во зи.
У ру бри ку 15а упи су је се ши фра за пред мет ну зе мљу.
Ру бри ка 15б ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (ре ги он из 

ког се ро ба из во зи).
Ру бри ка 15б не сме да се ко ри сти за тран зит.]20

Рубрика16:Земљапорекла
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Ако де кла

ра ци ја об у хва та ро бу раз ли чи тог по ре кла, у ту ру бри ку се упи су је 
„ра зно”.
–––––––––
18 Одлука бр. 1/89 
19 Одлука бр. 1/2006
20 Одлука бр. 1/2006
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[Рубрика17:Земљаодредишта
Упи су је се име пред мет не зе мље. У ру бри ку 17а упи су је се 

ши фра ове зе мље. У овој фа зи ни је до зво ље но да се по пу ни ру
бри ка 17б.

Ру бри ка 17б не сме да се ко ри сти за тран зит.]21

Рубрика18:Идентитетинационалностпревозногсредства
уодласку

Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це ако су у пи
та њу из во зне фор мал но сти, али је оба ве зна за тран зит. У ру бри ку 
се упи су ју по да ци о пре во зном сред ству, на при мер ре ги стар ски 
број (бро је ви) или на зив пре во зног сред ства (ка ми он, брод, же
ле знич ки ва гон, ва зду хо плов) на ко је је ро ба не по сред но на то ва
ре на по сле по ка зи ва ња ца ри нар ни ци у ко јој се оба вља ју из во зне 
или тран зит не фор мал но сти, а на кон то га се упи су је на ци о нал ност 
пре во зног сред ства (или во зи ла ко је по кре ће дру га, ако има ви ше 
пре во зних сред ста ва), у скла ду са ши фра ма ко је су за то утвр ђе не. 
На при мер, ако се ко ри сти вуч но во зи ло и при ко ли ца са раз ли чи
тим ре ги стар ским бро је ви ма, упи су је се ре ги стар ски број вуч ног 
во зи ла и ре ги стар ски број при ко ли це, за јед но са на ци о нал но шћу 
вуч ног во зи ла.

За по шиљ ке у по штан ском са о бра ћа ју или у слу ча ју пре во за 
фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма, у ову ру бри ку не би тре ба ло 
да се упи ше ре ги стар ски број или на ци о нал ност.

У слу ча ју по шиљ ки у же ле знич ком са о бра ћа ју у ру бри ку се 
не упи су је на ци о нал ност. 

У оста лим слу ча је ви ма при ја вљи ва ње на ци о нал но сти ни је 
оба ве зно за стра не уго вор ни це.

Рубрика19:Контејнер(Конт.)
У скла ду са ши фра ма из При ло га III упи су ју се по треб ни по

да ци о пред ви ђе ној си ту а ци ји на гра ни ци зе мље из во за, ко ји су по
зна ти у вре ме оба вља ња из во зних или тран зит них фор мал но сти.

Ова ру бри ка ни је оба ве зна код тран зи та за стра не уго вор ни це.
Рубрика20:Условииспоруке
Ова ру бри ка је нео ба ве зна за стра не уго вор ни це (на во де се 

не ки усло ви из ко мер ци јал ног уго во ра).
Рубрика21:Идентитетинационалностактивногпревозног

средствакојепрелазиграницу
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це у де лу ко ји 

се од но си на иден ти тет.
У ру бри ку се оба ве зно упи су је на ци о нал ност.
Ме ђу тим, у слу ча ју по шиљ ки у по штан ском са о бра ћа ју или 

пре во за же ле зни цом или фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма, у ову 
ру бри ку се не упи су је ре ги стар ски број или на ци о нал ност.

Упи су је се вр ста (ка ми он, брод, же ле знич ки ва гон, ва зду хо
плов) и по да ци о иден ти те ту нпр. ре ги стар ски број или на зив ак
тив ног пре во зног сред ства (тј. по гон ског пре во зног сред ства) за 
ко је се прет по ста вља да ће се ко ри сти ти на ме сту пре ла за пре ко 
гра ни це при ли ком из ла за из зе мље из во за, за тим ње го ва на ци о нал
ност, она ко ка ко је по зна то у вре ме оба вља ња из во зних или тран
зит них фор мал но сти, упо тре бом од го ва ра ју ћих ши фа ра.

У слу ча ју ком би но ва ног пре во за или ако се ко ри сти ви ше 
пре во зних сред ста ва, ак тив но пре во зно сред ство је оно ко је по
кре ће чи та ву ком би на ци ју. На при мер, ако је ка ми он на по мор ском 
пло ви лу, ак тив но пре во зно сред ство је брод, а у слу ча ју вуч ног во
зи ла и при ко ли це, ак тив но пре во зно сред ство је вуч но во зи ло.

Рубрика22:Валутаиукупанизносизфактуре
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упи су је се 

ши фра ва лу те у ко јој је са ста вље на фак ту ра, за тим из нос фак ту ре 
за сву при ја вље ну ро бу).

Рубрика23:Девизникурс
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (ва же ћи де

ви зни курс из ме ђу ва лу те фак ту ре и ва лу те пред мет не зе мље).
Рубрика24:Врстапосла
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во де се 

не ки усло ви из ко мер ци јал ног уго во ра).
[Рубрика25:Врстасаобраћајанаграници
У скла ду са ши фра ма из При ло га III, упи су је се вр ста са о бра

ћа ја ко ја од го ва ра ак тив ном пре во зном сред ству за ко је се прет по
ста вља да ће би ти ко ри шће но на из ла зу са те ри то ри је зе мље из во за.
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Ка да је у пи та њу тран зит, ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не 
уго вор ни це.]22

Рубрика26:Врстасаобраћајауунутрашњости
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во ди се, 

пре ма ши фра ма из При ло га III, вр ста са о бра ћа ја ко ји се ко ри сти у 
пред мет ној зе мљи).

Рубрика27:Местоутовара
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Уно си се, 

уко ли ко је мо гу ће у об ли ку ши фре, ме сто уто ва ра ро бе на ак тив но 
пре во зно сред ство на ком тре ба да пре ђе гра ни цу зе мље из во за, 
пре ма по да ци ма по зна тим у вре ме оба вља ња из во зних или тран
зит них фор мал но сти.

Рубрика28:Финансијскиибанкарскиподаци
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (пре нос 

сред ста ва у ве зи са пред мет ном опе ра ци јом – по да ци о фи нан сиј
ским фор мал но сти ма и по ступ ку и о ре фе рен ца ма бан ке).

[Рубрика29:Излазнацаринарница
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на ве сти ца

ри нар ни цу пре ко ко је би ро ба тре ба ло да на пу сти те ри то ри ју пред
мет не стра не уго вор ни це).]23

Рубрика30:Месторобе
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во ђе ње 

тач ног ме ста где ро ба мо же да се пре гле да).
Рубрика31:Паковањеиописробе–ознакеибројеви–кон

тејнерброј(бројеви)–бројиврста
[Уписују се озна ке, бро је ви, ко ли чи на и вр ста па ко ва ња или, 

у слу ча ју не у па ко ва не ро бе, упи су је се број та кве ро бе об у хва ће не 
де кла ра ци јом, или реч „ра су то”, за ви сно од слу ча ја. У свим слу
ча је ви ма по треб но је упи са ти тр го вач ки на зив ро бе. За по сту пак 
из во за овај на зив мо ра би ти до вољ но пре ци зан да омо гу ћи утвр
ђи ва ње исто вет но сти ро бе. Ка да се мо ра по пу ни ти ру бри ка 33 
,,Ши фра ро бе” овај опис мо ра би ти до вољ но пре ци зан да омо гу ћи 
свр ста ва ње ро бе. Ова ру бри ка та ко ђе мо ра да са др жи и по дат ке ко
је зах те ва ју по себ ни про пи си (на при мер, ак ци зе). Ако се ко ри сте 
кон теј не ри, њи хо ве иден ти фи ка ци о не озна ке тре ба та ко ђе упи са ти 
у ову ру бри ку.]24

Ако је за ин те ре со ва но ли це у ру бри ку 16 упи са ло реч „ра
зно”, стра не уго вор ни це мо гу зах те ва ти да се у тој ру бри ци на ве де 
зе мља по ре кла пред мет не ро бе, али та ру бри ка ни је оба ве зна за ко
ри сни ке.

Рубрика32:Бројнаименовања
Упи су је се број пред мет ног на и ме но ва ња у од но су на уку пан 

број про из во да при ја вље них на упо тре бље ним обра сци ма, као што 
је на ве де но у об ја шње њу за ру бри ку 5.

Ка да де кла ра ци ја об у хва та са мо јед но на и ме но ва ње ро бе, 
стра не уго вор ни це не мо ра ју зах те ва ти да се по пу ни ова ру бри ка, 
по што је у ру бри ци 5 упи сан број 1.

[Рубрика33:Шифраробе
Упи су је се од го ва ра ју ћа та риф на озна ка пред мет не ро бе.
У слу ча ју тран зи та и до ка зи ва ња ста ту са ро бе за јед ни це, ова 

ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це, осим у слу ча је ви ма 
ка да је Кон вен ци јом о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку од 20. ма
ја 1987. го ди не про пи са но да је ње го ва упо тре ба оба ве зна.]25

Рубрика34:Шифраземљепорекла
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це:
– ру бри ка 34а (ши фра зе мље ко ја је на ве де на у ру бри ци 16. 

Ако је у ру бри ци 16 упи са но „ра зно”, упи су је се ши фра ко ја од го
ва ра зе мљи по ре кла пред мет не ро бе),

– ру бри ка 34б (ре ги он про из вод ње пред мет не ро бе).
Рубрика35:Брутомаса
Ове ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це ако су у пи

та њу из во зне фор мал но сти, али је оба ве зна за тран зит. Упи су је се 
бру то ма са ро бе опи са не у од го ва ра ју ћој ру бри ци 31, из ра же на у 
ки ло гра ми ма. Бру то ма са је укуп на ма са ро бе са свом ам ба ла жом, 
из у зев кон теј не ра и дру ге пре во зне опре ме.
–––––––––
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Рубрика37:Поступак
У скла ду са за то пред ви ђе ним ши фра ма, упи су је се по сту пак 

за ко ји се ро ба при ја вљу је при ли ком из во за.
Рубрика38:Нетомаса
Упи су је се не то ма са ро бе опи са не у од го ва ра ју ћој ру бри ци 

31, из ра же на у ки ло гра ми ма. Не то ма са је ма са са ме ро бе, без ам
ба ла же.

У слу ча ју тран зи та, ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго
вор ни це.

Рубрика39:Квота
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по по тре би, 

за при ме ну про пи са о кво та ма).
Рубрика40:Сажетадекларација/претходнидокумент
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упу ћи ва ње 

на до ку мен та ко ја се од но се на ад ми ни стра тив ни по сту пак пре из
во за у дру гу зе мљу).

[Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це у слу ча ју 
тран зи та и до ка зи ва ња ста ту са ро бе за јед ни це, осим у слу ча је ви ма 
ка да је Кон вен ци јом о за јед нич ком тран зит ном по ступ ку од 20. ма
ја 1987. го ди не про пи са но да је упо тре ба оба ве зна.]26

Рубрика41:Допунскејединице
Упо тре бља ва се по по тре би у скла ду са но мен кла ту ром ро бе. 

Упи су је се ко ли чи на пред мет не ро бе из ра же на у је ди ни ци ме ре из 
но мен кла ту ре ро бе. 

Рубрика44:Додатнеинформације,поднетадокумента,уве
рењаиодобрења

Упи су ју се по да ци ко је зах те ва ју би ло ко ји по себ ни про пи
си у зе мљи из во за, за јед но са ре фе рент ним бро је ви ма до ку ме на
та при ло же них уз де кла ра ци ју. (То мо гу да бу ду и ред ни бро је ви 
кон трол них при ме ра ка Т5, број из во зне ли цен це/до зво ле; по да ци о 
ве те ри нар ским и фи то са ни тар ним про пи си ма; број то вар ног ли ста 
итд.) У по де лу „Ши фра до дат них ин фор ма ци ја (ДИ)” по по тре би 
се упи су је ши фра, ко ја је пред ви ђе на у ту свр ху за до дат не ин фор
ма ци је, ко је се мо гу зах те ва ти за тран зит. Ова по де ла не сме да се 
по пу ња ва све док не поч не да се ко ри сти ком пју те ри зо ван си стем 
за раз ду же ње тран зит них опе ра ци ја.

Рубрика46:Статистичкавредност
Упи су је се из нос ста ти стич ке вред но сти, из ра жен у ва лу ти 

ко ју од ре ди стра на уго вор ни ца, у скла ду са ва же ћим про пи си ма.
Рубрика47:Обрачундажбина
Стра не уго вор ни це мо гу зах те ва ти да се, по по тре би, у сва ком 

ре ду, од го ва ра ју ћим ши фра ма про пи са ним за те на ме не, при ка же 
сле де ће:

– вр ста да жби не (из во зне да жби не),
– осно ви ца за об ра чун да жби не,
– сто па да жби не ко ја се при ме њу је,
– из нос та ко об ра чу на те да жби не,
– иза бран на чин пла ћа ња (НП).
Рубрика48:Одложеноплаћање
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упу ћи ва ње 

на пред мет но одо бре ње).
Рубрика49:Идентификацијаскладишта
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це.
[Рубрика50:Принципалиовлашћенизаступник,место,да

тумипотпис
Упи су је се пу но име или на зив (ли ца или ком па ни је) и адре

са прин ци па ла за јед но са иден ти фи ка ци о ним бро јем, ако по сто ји, 
ко ји су до де ли ли над ле жни ор га ни. Ка да је то мо гу ће, упи су је се 
пу но име или на зив (ли ца или ком па ни је) овла шће ног за ступ ни ка, 
ко ји пот пи су је у име прин ци па ла.

Уз по што ва ње по себ них од ре да ба, ко је ће се усво ји ти за 
ко ри шће ње ком пју те ри зо ва них си сте ма, на при мер ку ко ји оста
је код по ла зне ца ри нар ни це мо ра да бу де ори ги на лан сво је руч ни 
пот пис пред мет ног ли ца. Ако је то ли це прав но ли це, пот пи сник 
обра сца би по сле свог пот пи са тре ба ло да на ве де сво је пу но име 
и функ ци ју.
–––––––––
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За из во зне опе ра ци је де кла рант или ње гов за ступ ник мо же 
упи са ти име и адре су осо бе са се ди штем или пре би ва ли штем на 
под руч ју из ла зне ца ри нар ни це ко јој се мо же уру чи ти при ме рак 
број 3 де кла ра ци је ко ју је ове ри ла на ве де на ца ри нар ни ца.]27

[Рубрика51:Предвиђенетранзитнецаринарнице(иземље)
Упи су је се пред ви ђе на ула зна ца ри нар ни ца у сва кој стра ни 

уго вор ни ци чи ја те ри то ри ја на ме ра ва да се пре ђе у то ку пре во за, 
или ако се у то ку пре во за пре ла зи дру га те ри то ри ја, а не те ри то ри
је стра на уго вор ни ца, упи су је се из ла зна ца ри нар ни ца пре ко ко је 
пре во зно сред ство на пу шта те ри то ри ју стра на уго вор ни ца. Тран
зит не ца ри нар ни це су на ве де не у спи ску ца ри нар ни ца над ле жних 
за тран зит не опе ра ци је. Упи су је се ши фра пред мет не зе мље.]28 

По сле име на ца ри нар ни це упи су је се ши фра за пред мет ну зе
мљу.

Рубрика52:Гаранција
Упи су ју се сви од го ва ра ју ћи по да ци о вр сти га ран ци је ко ја се 

ко ри сти за пред мет ну опе ра ци ју.
Рубрика53:Одредишнацаринарница(иземља)
Упи су је се име ца ри нар ни це у ко јој ће се ро ба по ка за ти ра ди 

окон ча ња тран зит не опе ра ци је. Од ре ди шне ца ри нар ни це су на ве
де не у „спи ску ца ри нар ни ца над ле жних за тран зит не опе ра ци је”.

По сле име на ца ри нар ни це упи су је се ши фра за пред мет ну зе
мљу.

Рубрика54:Местоидатум,потписиимедекларантаили
његовогзаступника

Узи ма ју ћи у об зир по себ не од ред бе ко је ће се усво ји ти за ко
ри шће ње ком пју те ри зо ва них си сте ма, на при мер ку ко ји оста је у 
по ла зној ца ри нар ни ци мо ра да бу де ори ги нал сво је руч ног пот пи са 
до тич ног ли ца, а по сле ње га и пун на зив тог ли ца. Ако је то ли це 
прав но ли це, пот пи сник обра сца по сле свог пот пи са и име на на во
ди и сво ју функ ци ју, уко ли ко то зах те ва ју стра не уго вор ни це.

II. Фор мал но сти у то ку пре во за

Од мо мен та ка да ро ба на пу сти из во зну и/или по ла зну ца ри
нар ни цу, до мо мен та ка да иста стиг не у од ре ди шну ца ри нар ни цу, 
мо же се ука за ти по тре ба да се до да ју од ре ђе ни по да ци на при мер ке 
је дин стве ног до ку мен та ко ји пра ти ро бу. Ови по да ци су по ве за ни 
са пре во зном опе ра ци јом и пре во зник, ко ји је од го во ран за пре во
зно сред ство на ко је је ро ба не по сред но уто ва ре на, мо ра да их до да 
на до ку мент на по чет ку или у то ку пре во зне опе ра ци је. Ови по да
ци мо гу да се уне су чит ким ру ко пи сом; у том слу ча ју обра зац би 
тре ба ло да се по пу ни ма сти лом и ве ли ким штам па ним сло ви ма.

Ови по да ци се од но се са мо на сле де ће ру бри ке (при мер ци 4 
и 5):

– Пре то вар: ко ри сти се ру бри ка 55
Ру бри ка 55 (пре то вар):
[Рубрика се ко ри сти у скла ду са од ред ба ма Кон вен ци је о за

јед нич ком тран зит ном по ступ ку од 20. ма ја 1987. го ди не.]29

– Дру ге не зго де: ко ри сти се ру бри ка 56
Ру бри ка 56 (дру ге не зго де у то ку пре во за):
Ру бри ка се по пу ња ва у скла ду са по сто је ћим оба ве за ма за 

тран зит.
По ред то га, ако је ро ба би ла уто ва ре на у по лу при ко ли цу и у 

то ку пре во за се за ме ни са мо вуч но во зи ло (а да се са ро бом ни је 
ру ко ва ло, ни ти је пре то ва ре на), у ову ру бри ку се упи су је ре ги стар
ски број и на ци о нал ност но вог вуч ног во зи ла. У та квим слу ча је ви
ма ни је по треб на ове ра над ле жних ор га на.

III. Фор мал но сти у зе мљи од ре ди шта

Рубрика1:Декларација
Упи су ју се од го ва ра ју ће ши фре из При ло га III.
Ова став ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це у по гле ду вр

сте де кла ра ци је (дру га по де ла).
Де сна (тре ћа) по де ла не сме да се ко ри сти за уво зне фор мал

но сти.
–––––––––
27 Одлука бр. 1/2006
28 Одлука бр. 1/2006
29 Одлука бр. 1/2000
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Рубрика2:Извозник
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

пу но име и адре са из во зни ка или про дав ца ро бе.
Рубрика3:Обрасци
Упи су је се ред ни број се та од укуп ног бро ја упо тре бље них 

се то ва обра за ца и до дат них ли сто ва (на при мер, ако по сто ји је дан 
обра зац и два до дат на ли ста, на обра сцу се упи су је 1/3, на пр вом 
до дат ном ли сту 2/3 и на дру гом до дат ном ли сту 3/3).

Ка да де кла ра ци ја об у хва та са мо јед ну став ку (тј. ка да је по
треб но да се по пу ни са мо јед на ру бри ка „опис ро бе”), у ру бри ку 3 
се не упи су је ни шта, али се у ру бри ку 5 упи су је број 1.

Рубрика4:Бројтоварнихлистова
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це.
Упи су је се ци фра ма број свих при ло же них то вар них ли сто ва 

или свих тр го вач ких ли ста са опи сом ро бе, ко је су одо бри ли над
ле жни ор га ни. 

Рубрика5:Наименовања
Упи су је се уку пан број на и ме но ва ња, ко је је при ја ви ло за ин

те ре со ва но ли це на свим упо тре бље ним обра сци ма и до пун ским 
ли сто ви ма (или то вар ним ли сто ви ма или тр го вач ким ли ста ма). 
Број на и ме но ва ња мо ра да од го ва ра бро ју ру бри ка „опис ро бе”, ко
је је по треб но по пу ни ти.

Рубрика6:Укупанбројпакета
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

уку пан број па ке та ко ји са чи ња ва ју пред мет ну по шиљ ку.
Рубрика7:Референтниброј
Нео ба ве зна став ка за ко ри сни ке, на во ди се ре фе рент ни број 

ко ји је пред мет но ли це до де ли ло до тич ној по шиљ ци.
[Рубрика8:Прималац
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

пу но име или на зив и адре са пред мет ног ли ца или ком па ни је. У 
слу ча ју збир них по шиљ ки, стра не уго вор ни це мо гу да пред ви де да 
се у ову ру бри ку упи ше реч „ра зно” и да се уз де кла ра ци ју при ло
жи спи сак при ма ла ца. Стра не уго вор ни це мо гу да уне су на по ме ну 
ко јом се зах те ва да се на ве де иден ти фи ка ци о ни број, ко ји су над
ле жни ор га ни до де ли ли да том ли цу за фи скал не, ста ти стич ке или 
дру ге по тре бе.]30

Рубрика9:Лицеодговорнозафинансијскопоравнање
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (ли це ко је 

је од го вор но за пре нос или по вра ћај сред ста ва у ве зи са тран сак
ци јом).

Рубрика10:Земљапоследњеотпреме
Ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це, ко ри сте је у 

скла ду са њи хо вим по тре ба ма.
Рубрика11:Земљатрговине/производње
Ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це, ко ри сте је у 

скла ду са њи хо вим по тре ба ма.
Рубрика12:Подациовредности
Ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по да ци по треб

ни за утвр ђи ва ње ца рин ске, ста ти стич ке или опо ре зи ве вред но сти).
Рубрика13:ЗПП
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по да ци о 

при ме ни по љо при вред не по ли ти ке).
[Рубрика14:Декларантилизаступникпримаоца
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

пу но име или на зив и адре са до тич ног ли ца или ком па ни је, у скла
ду са ва же ћим про пи си ма. Ако су де кла рант и при ма лац исто ли це, 
у ту ру бри ку се упи су је реч „при ма лац”. Стра не уго вор ни це мо гу 
да уне су на по ме ну ко јом се зах те ва да се на ве де иден ти фи ка ци о ни 
број, ко ји су над ле жни ор га ни до де ли ли да том ли цу за фи скал не, 
ста ти стич ке или дру ге по тре бе.]31

Рубрика15:Земљаизвоза
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

име зе мље из ко је је ро ба из ве зе на. У ру бри ку 15а упи су је се ши
фра до тич не зе мље.

Ру бри ка 15б се не по пу ња ва.
–––––––––
30 Одлука бр. 1/2006
31 Одлука бр. 1/2006

Рубрика16:Земљапорекла
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Ако де кла

ра ци ја об у хва та ро бу раз ли чи тог по ре кла, у то по ље се упи су је 
„ра зно”.

Рубрика17:Земљаодредишта
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се 

име пред мет не зе мље.
У ру бри ку 17а упи су је се ши фра пред мет не зе мље.
У ру бри ку 17б упи су је се ре ги он од ре ди шта ро бе.
Рубрика18:Идентитетинационалностпревозногсредства

придоласку
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. У ру бри ку 

се упи су ју по да ци о пре во зном сред ству, на при мер ре ги стар ски 
број (бро је ви) или на зив пре во зног сред ства (ка ми он, брод, же ле
знич ки ва гон, ва зду хо плов) на ко је је ро ба не по сред но на то ва ре на 
по сле по ка зи ва ња ца ри нар ни ци у ко јој се оба вља ју уво зне фор
мал но сти, по сле че га се упи су је на ци о нал ност пре во зног сред ства 
(или во зи ла ко је по кре ће дру га, ако има ви ше пре во зних сред ста
ва), у скла ду са ши фра ма ко је су за то утвр ђе не. На при мер, ако 
се ко ри сти вуч но во зи ло и при ко ли ца са раз ли чи тим ре ги стар ским 
бро је ви ма, упи су је се ре ги стар ски број вуч ног во зи ла и ре ги стар
ски број при ко ли це, за јед но са на ци о нал но шћу вуч ног во зи ла.

За по шиљ ке у по штан ском са о бра ћа ју или у слу ча ју пре во за 
фик сним пре во зним ин ста ла ци ја ма, у ову ру бри ку не би тре ба ло 
да се упи ше ре ги стар ски број или на ци о нал ност.

У слу ча ју по шиљ ки у же ле знич ком са о бра ћа ју у ру бри ку се 
не упи су је на ци о нал ност. 

Рубрика19:Контејнер(Конт.)
Упи су ју се по треб ни по да ци пре ма ши фра ма из при ло га III.
Рубрика20:Условииспоруке
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во де се 

не ки усло ви из ко мер ци јал ног уго во ра).
Рубрика21:Идентитетинационалностактивногпревозног

средствакојепрелазиграницу
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це, ако се ра ди 

о иден ти те ту. У ру бри ку се оба ве зно упи су је на ци о нал ност.
Ме ђу тим, за по шиљ ке у по штан ском са о бра ћа ју или за по

шиљ ке у же ле знич ком са о бра ћа ју или при ли ком пре во за фик сним 
пре во зним ин ста ла ци ја ма у ову ру бри ку се не упи су је ре ги стар ски 
број ни на ци о нал ност.

Упи су је се вр ста (на при мер: ка ми он, брод, же ле знич ки ва
гон, ва зду хо плов), по да ци о иден ти те ту нпр. ре ги стар ски број или 
на зив ак тив ног пре во зног сред ства (тј. по гон ског пре во зног сред
ства) ко је се ко ри сти на ме сту пре ла за пре ко гра ни це при ли ком 
ула за у зе мљу од ре ди шта, за тим ње го ва на ци о нал ност упо тре бом 
од го ва ра ју ће ши фре.

У слу ча ју ком би но ва ног пре во за или ако се ко ри сти ви ше 
пре во зних сред ста ва, ак тив но пре во зно сред ство је оно ко је по
кре ће чи та ву ком би на ци ју. На при мер, ако је ка ми он на по мор ском 
бро ду, ак тив но пре во зно сред ство је брод, а ако се ко ри сти ком би
на ци ја вуч ног во зи ла и при ко ли це, ак тив но пре во зно сред ство је 
вуч но во зи ло.

Рубрика22:Валутаиукупанизносизфактуре
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упи су је се 

ши фра за ва лу ту, у ко јој је би ла са ста вље на фак ту ра, за тим из нос 
фак ту ре за сву при ја вље ну ро бу).

Рубрика23:Девизникурс
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упи су је се 

ва же ћи де ви зни курс из ме ђу ва лу те фак ту ре и ва лу те пред мет не 
зе мље).

Рубрика24:Врстапосла
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во де се 

не ки усло ви из ко мер ци јал ног уго во ра).
[Рубрика25:Врстасаобраћајанаграници
У скла ду са ши фра ма из При ло га III, упи су је се вр ста са о

бра ћа ја ко ји од го ва ра ак тив ном пре во зном сред ству на ком је ро ба 
ушла у зе мљу од ре ди шта.]32

–––––––––
32 Одлука бр. 1/2006
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Рубрика26:Врстасаобраћајауунутрашњости
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во ди се, у 

скла ду са ши фра ма из При ло га III, вр ста са о бра ћа ја ко ји се ко ри
сти у пред мет ној зе мљи).

Рубрика27:Местоистовара
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це. Упи су је се, 

ако је мо гу ће у об ли ку ши фре, ако је пред ви ђе но, ме сто у ком се 
ро ба ис то ва ру је са ак тив ног пре во зног сред ства на ком је пре шла 
гра ни цу од ре ди шне стра не уго вор ни це. 

Рубрика28:Финансијскиибанкарскиподаци
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (пре нос 

сред ста ва у ве зи са пред мет ном опе ра ци јом – по да ци о фи нан сиј
ским фор мал но сти ма и по ступ ку, као и о ре фе рен ца ма бан ке).

[Рубрика29:Улазнацаринарница
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во ди се 

ца ри нар ни ца пре ко ко је је ро ба ушла на те ри то ри ју пред мет не 
стра не уго вор ни це).]33

Рубрика30:Месторобе
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (на во ди се 

тач но ме сто где ро ба мо же да се пре гле да).
Рубрика31:Паковањаиописробе–ознакеибројеви–кон

тејнерброј(бројеви)–бројиврста
Упи су ју се озна ке, бро је ви, ко ли чи на и вр ста па ко ва ња или, 

у слу ча ју не у па ко ва не ро бе, упи су је се број та кве ро бе об у хва ће не 
де кла ра ци јом, или реч „ра су то”, за ви сно од слу ча ја, за јед но са по
треб ним по да ци ма за утвр ђи ва ње исто вет но сти ро бе. Опис ро бе је 
уоби ча јен тр го вач ки опис, на ве ден до вољ но пре ци зно да омо гу ћа
ва ње ну не по сред ну и не дво сми сле ну иден ти фи ка ци ју и свр ста ва
ње. Ова ру бри ка мо ра да са др жи и по дат ке ко је зах те ва ју по себ ни 
про пи си (као што су ПДВ или ак ци зе). Ако се ко ри сте кон теј не ри, 
иден ти фи ка ци о не озна ке на кон теј не ри ма тре ба ло би, та ко ђе, упи
са ти у ову ру бри ку.

Ако је за ин те ре со ва но ли це у ру бри ку 16 упи са ло реч „ра зно” 
(зе мља по ре кла), стра не уго вор ни це мо гу да зах те ва ју да се зе мља 
по ре кла пред мет не ро бе на ве де у тој ру бри ци.

Рубрика32:Бројнаименовања
Упи су је се број пред мет ног на и ме но ва ња у од но су на уку пан 

број про из во да при ја вље них на упо тре бље ним обра сци ма, ка ко је 
на ве де но у об ја шње њу за ру бри ку 5.

Ако де кла ра ци ја об у хва та са мо јед но на и ме но ва ње, стра не 
уго вор ни це не мо ра ју зах те ва ти да се по пу ни ова ру бри ка, по што 
је у ру бри ци 5 упи сан број 1.

Рубрика33:Шифраробе
Упи су је се од го ва ра ју ћа ши фра пред мет не ро бе. У дру гој и 

сле де ћим по де ла ма стра не уго вор ни це мо гу да пред ви де упо тре бу 
но мен кла ту ре за по себ не на ме не. 

[Рубрика34:Шифаземљепорекла
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (у ру бри ку 

34а се упи су је ши фра зе мље по ре кла, ако је на ве де на у ру бри ци 
16). Ако је у ру бри ци 16 упи са но „ра зно”, упи су је се ши фра ко ја 
од го ва ра зе мљи по ре кла пред мет не ро бе (ру бри ка 34б не сме да се 
упо тре би.)]34

Рубрика35:Брутомаса
По пу ња ва ње ове ру бри ке ни је оба ве зно за стра не уго вор ни

це. Упи су је се бру то ма са ро бе опи са не у од го ва ра ју ћој ру бри ци 
31, из ра же на у ки ло гра ми ма. Бру то ма са је укуп на ма са ро бе са 
свом ам ба ла жом, из у зев кон теј не ра и дру ге пре во зне опре ме.

Рубрика36:Повластица
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упу ћи ва ње 

на би ло ко ју пре фе рен ци јал ну сто пу ца ри не ко ју би тре ба ло при
ме ни ти).

Рубрика37:Поступак
У скла ду са за то пред ви ђе ним ши фра ма, упи су је се по сту пак 

за ко ји се ро ба при ја вљу је у од ре ди шту.
–––––––––
33 Одлука бр. 1/2006
34 Одлука бр. 1/2006 

Рубрика38:Нетомаса
Упи су је се не то ма са ро бе опи са не у од го ва ра ју ћој ру бри ци 

31, из ра же на у ки ло гра ми ма. Не то ма са је ма са са ме ро бе, без ам
ба ла же.

Рубрика39:Квота
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по по тре би, 

за упо тре бу про пи са о кво та ма).
Рубрика40:Сажетадекларација/претходнидокумент
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упу ћи ва ње 

на би ло ко ју са же ту де кла ра ци ју упо тре бље ну у зе мљи од ре ди шта 
или до ку мен та ко ја се од но се на прет ход ни ад ми ни стра тив ни по
сту пак).

Рубрика41:Допунскејединице
Упо тре бља ва се по по тре би у скла ду са но мен кла ту ром ро бе. 

Упи су је се ко ли чи на пред мет не ро бе, из ра же на у је ди ни ци ме ре из 
но мен кла ту ре ро бе.

[Рубрика42:Ценаробе
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упи су је се 

из нос укљу чен у це ну на ве де ну у ру бри ци 22, ко ји се од но си на 
це ну ове ро бе).]35

Рубрика43:Методвредновања
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по да ци по

треб ни за утвр ђи ва ње ца рин ске, ста ти стич ке или опо ре зи ве вред
но сти).

Рубрика 44: Додатне информације, приложена документа,
уверењаиодобрења

Упи су ју се по да ци ко је зах те ва ју по себ ни про пи си у зе мљи од
ре ди шта, за јед но са ре фе рент ним бро је ви ма до ку ме на та, при ло же
них уз де кла ра ци ју. (То мо гу да бу ду и ред ни бро је ви кон трол них 
при ме ра ка Т5; број уво зне ли цен це/до зво ле; по да ци о ве те ри нар
ским и фи то са ни тар ним про пи си ма; број то вар ног ли ста). По де ла 
„Ши фра до дат них ин фор ма ци ја (ДИ)” не сме да се ко ри сти.

Рубрика45:Прилагођавање
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (по да ци по треб

ни за утвр ђи ва ње ца рин ске, ста ти стич ке или опо ре зи ве вред но сти).
Рубрика46:Статистичкавредност
Уно си се из нос ста ти стич ке вред но сти, из ра жен у ва лу ти ко ју 

је про пи са ла зе мља од ре ди шта, у скла ду са ва же ћим про пи си ма.
Рубрика47:Обрачундажбина
Стра не уго вор ни це мо гу зах те ва ти да се, по по тре би, у сва ком ре

ду, од го ва ра ју ћим ши фра ма, про пи са ним за те на ме не, при ка же сле де ће:
– вр ста да жби не (уво зне да жби не),
– осно ви ца за об ра чун да жби не,
– при мен љи ва сто па да жби не,
– из нос та ко об ра чу на те да жби не,
– иза бран на чин пла ћа ња (НП).
Рубрика48:Одложеноплаћање
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це (упу ћи ва ње 

на пред мет но одо бре ње).
Рубрика49:Идентификацијаскладишта
Ова ру бри ка ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це.
Рубрика54:Местоидатум,потписиимедекларантаили

његовогзаступника
Узи ма ју ћи у об зир по себ не од ред бе ко је ће се усво ји ти за упо

тре бу ком пју те ри зо ва них си сте ма, на при мер ку ко ји оста је у од ре
ди шној ца ри нар ни ци мо ра да бу де ори ги нал сво је руч ног пот пи са 
за ин те ре со ва ног ли ца, а по сле ње га и пу но име тог ли ца. Ако је то 
ли це прав но ли це, пот пи сник би тре ба ло, ако то зах те ва ју стра не 
уго вор ни це, по сле свог пот пи са и на зи ва да на ве де у ком свој ству 
пот пи су је.

НА СЛОВ III

На по ме не у ве зи са до дат ним ли сто ви ма

А. До дат ни ли сто ви се ко ри сте са мо ако де кла ра ци ја об у хва та 
ви ше од јед ног на и ме но ва ња (ви ди ру бри ку 5). Мо ра ју да се по ка
жу за јед но са обра сцем.
–––––––––
35 Одлука бр. 1/2006 
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Б. На по ме не у Гла ва ма I и II, го ре, од но се се и на до дат не ли
сто ве.

Ме ђу тим:
– ру бри ка 2/8 ни је оба ве зна за стра не уго вор ни це и у њој се 

на во ди са мо име и иден ти фи ка ци о ни број за ин те ре со ва ног ли ца, 
ако по сто ји,

– про стор „укуп но” у ру бри ци 47 од но си се на ко на чан збир 
свих на и ме но ва ња об у хва ће них упо тре бље ним обра сци ма. Сто га 
би га тре ба ло по пу ни ти са мо на по след њем до дат ном ли сту ко ји 
је при ло жен уз обра зац је дин стве ног до ку мен та, да би се при ка зао 
уку пан из нос у по гле ду вр сте да жби не и уку пан унос (УИ) свих 
да жби на ко је се пла ћа ју.

В. Ако се ко ри сте до дат ни ли сто ви, по треб но је пре цр та ти 
оне ру бри ке „на и ме но ва ње ро бе” ко је ни су би ле по пу ње не ка ко би 
се спре чи ли на кнад ни уно си.

ПРИЛОГIII

ШИ ФРЕ КО ЈЕ СЕ КО РИ СТЕ У ЈЕ ДИН СТВЕ НОМ  
ДО КУ МЕН ТУ

Рубрика1:Декларација
Пр ва по де ла:
Мо ра да се уне се озна ка ЕУ за:
– де кла ра ци ју за из воз у дру гу стра ну уго вор ни цу,
– де кла ра ци ју за увоз из дру ге стра не уго вор ни це.
Тре ћа по де ла:
Ова по де ла мо ра да се по пу ни са мо ка да се обра зац ко ри сти 

за тран зит.
Рубрика19:Контејнер
Упо тре бља ва ју се сле де ће ши фре:
0: ро ба ко ја се не пре во зи у кон теј не ри ма,
1: ро ба ко ја се пре во зи у кон теј не ри ма.
Рубрика25:Врстасаобраћајанаграници
Упо тре бља ва ју се сле де ће ши фре:
Ши фре за вр сту пре во за, по шиљ ке у по штан ском са о бра ћа ју 

и дру ге по шиљ ке
А. јед но ци фре на ши фра (оба ве зна);
Б. дво ци фре на ши фра (дру га ци фра ни је оба ве зна за стра не 

уго вор ни це)

А Б Опис
1 10 По мор ски са о бра ћај

12 Же ле знич ки ва гон на по мор ском бро ду
16 Друм ско мо тор но во зи ло на по мор ском бро ду
17 При ко ли ца или по лу при ко ли ца на по мор ском бро ду
18 Брод за пло вид бу реч ним плов ним пу те ви ма, на по мор ском бро ду

2 20 Же ле знич ки са о бра ћај
23 Друм ско во зи ло на ва го ну

3 30 Друм ски са о бра ћај
4 40 Ва зду шни са о бра ћај
5 50 По штан ски са о бра ћај
7 70 По себ ни ви до ви пре во за (да ле ко во ди, це во во ди, га со во ди)
8 80 Реч ни са о бра ћај
9 90 Соп стве ни по гон

Рубрика26:Врстасаобраћајауунутрашњости
При ме њу ју се ши фре усво је не за ру бри ку 25.
Рубрика33:Шифраробе
[Прва по де ла:
У За јед ни ци се на во ди осам ци фа ра Ком би но ва не но мен кла

ту ре. У зе мља ма ЕФ ТА, на ле вој стра ни ове по де ле упи су је се шест 
ци фа ра Хар мо ни зо ва ног си сте ма на зи ва и ши фар ских озна ка ро бе.

У тран зит ном по ступ ку где то зах те ва Кон вен ци ја о за јед
нич ком тран зит ном по ступ ку од 20. ма ја 1987. го ди не, на во ди се 
ши фра од нај ма ње шест ци фа ра Хар мо ни зо ва ног си сте ма на зи ва и 
ши фар ских озна ка ро бе.]36

–––––––––
36 Одлука бр. 1/2000

Дру ге по де ле
По пу ња ва ју се упо тре бом дру гих по себ них ши фа ра стра на 

уго вор ни ца (та кве ши фре би тре ба ло да се уне су од мах по сле пр ве 
по де ле). 

Члан 3.
О при хва та њу из ме на и до пу на тех нич ких про пи са ко ји су са

став ни део Кон вен ци је о по јед но ста вље њу фор мал но сти у тр го ви
ни ро бом и њи хо вој при ме ни у Ре пу бли ци Ср би ји од лу чу је Вла да.

О об ја вљи ва њу тех нич ких про пи са из ста ва 1. oвог чла на ста
ра се ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја.

Члан 4.
Овај за кон сту па на сна гу oсмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

71
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Србије, доносим

У К АЗ

о проглашењу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  
о зај му (Про је кат уна пре ђе ња зе мљи шне  

ад ми ни стра ци је у Ср би ји) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је  
и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој

Проглашава се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о зај му (Про
је кат уна пре ђе ња зе мљи шне ад ми ни стра ци је у Ср би ји) из ме ђу Ре
пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој, који је 
донела Народна скупштина Републике Србије на седници Десетог 
ванредног заседања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 82
У Београду, 25. јуна 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о зај му (Про је кат  
уна пре ђе ња зе мљи шне ад ми ни стра ци је у Ср би ји)  

из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не бан ке  
за об но ву и раз вој

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о зај му (Про је кат уна пре ђе ња зе мљи

шне ад ми ни стра ци је у Ср би ји) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу
на род не бан ке за об но ву и раз вој, пот пи сан 17. апри ла 2015. го ди не 
у Ва шинг то ну, Ди стрикт Ко лум би ја, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о зај му (Про је кат уна пре ђе ња зе мљи шне ад

ми ни стра ци је у Ср би ји) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не 
бан ке за об но ву и раз вој, у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и пре во
ду на срп ски је зик гла си:
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LOAN NUM BER 8486-YF

Loan Agre e ment

(Real Esta te Ma na ge ment Pro ject)

bet we en

RE PU BLIC OF SER BIA

and

IN TER NA TI O NAL BANK FOR RE CON STRUC TION

AND DE VE LOP MENT

Da ted 17 april 2015

LOAN AGRE E MENT

Agre e ment da ted April 17, 2015, bet we en RE PU BLIC OF SER
BIA (“Bor ro wer”) and IN TER NA TI O NAL BANK FOR RE CON
STRUC TION AND DE VE LOP MENT (“Bank”). The Bor ro wer and 
the Bank he reby agree as fol lows:

AR TIC LE I – GE NE RAL CON DI TI ONS; DE FI NI TI ONS

1.01. The Ge ne ral Con di ti ons (as de fi ned in the Ap pen dix to this 
Agre e ment) con sti tu te an in te gral part of this Agre e ment.

1.02. Un less the con text re qu i res ot her wi se, the ca pi ta li zed terms 
used in this Agre e ment ha ve the me a nings ascri bed to them in the Ge
ne ral Con di ti ons or in the Ap pen dix to this Agre e ment.

AR TIC LE II – LOAN

2.01. The Bank agre es to lend to the Bor ro wer, on the terms 
and con di ti ons set forth or re fer red to in this Agre e ment, the amo unt 
of thirty six mil lion two hun dred tho u sand Euro (EUR 36,200,000), 
as such amo unt may be con ver ted from ti me to ti me thro ugh a Cur
rency Con ver sion in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sec tion 2.08 of 
this Agre e ment (“Loan”),to as sist in fi nan cing the pro ject de scri bed in 
Sche du le 1 to this Agre e ment (“Pro ject”).

2.02. The Bor ro wer may wit hdraw the pro ce eds of the Loan in ac
cor dan ce with Sec tion IV of Sche du le 2 to this Agre e ment.

2.03. The Frontend Fee payable by the Bor ro wer shall be equ al 
to one qu ar ter of one per cent (0.25%) of the Loan amo unt.

2.04. The Com mit ment Char ge payable by the Bor ro wer shall be 
equ al to one qu ar ter of one per cent (0.25%) per an num on the Un wit
hdrawn Loan Ba lan ce.

2.05. The in te rest payable by the Bor ro wer for each In te rest Pe
riod shall be at a ra te equ al to the Re fe ren ce Ra te for the Loan Cur rency 
plus the Va ri a ble Spread; pro vi ded, that upon a Con ver sion of all or any 
por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan, the in te rest payable by the 
Bor ro wer du ring the Con ver sion Pe riod on such amo unt shall be de ter
mi ned in ac cor dan ce with the re le vant pro vi si ons of Ar tic le IV of the 
Ge ne ral Con di ti ons. Not withstan ding the fo re go ing, if any amo unt of 
the Wit hdrawn Loan Ba lan ce re ma ins un paid when due and such non
payment con ti nu es for a pe riod of thirty days, then the in te rest payable 
by the Bor ro wer shall in stead be cal cu la ted as pro vi ded in Sec tion 3.02 
(e) of the Ge ne ral Con di ti ons.

2.06. The Payment Da tes are May 15 and No vem ber 15 in each 
year.

2.07. The prin ci pal amo unt of the Loan shall be re paid in ac cor
dan ce with the amor ti za tion sche du le set forth in Sche du le 3 to this 
Agre e ment.

2.08. (a) The Bor ro wer may at any ti me re qu est any of the fol lo
wing Con ver si ons of the terms of the Loan in or der to fa ci li ta te pru dent 
debt ma na ge ment: (i) a chan ge of the Loan Cur rency of all or any por
tion of the prin ci pal amo unt of the Loan, wit hdrawn or un wit hdrawn, to 

an Ap pro ved Cur rency; (ii) a chan ge of the in te rest ra te ba sis ap pli ca ble 
to: (A) all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit hdrawn 
and out stan ding from a Va ri a ble Ra te to a Fi xed Ra te, or vi ce ver sa; or 
(B) all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit hdrawn 
and out stan ding from a Va ri a ble Ra te ba sed on a Re fe ren ce Ra te and 
the Va ri a ble Spread to a Va ri a ble Ra te ba sed on a Fi xed Re fe ren ce Ra te 
and the Va ri a ble Spread, or vi ce ver sa; or (C) all of the prin ci pal amo
unt of the Loan wit hdrawn and out stan ding from a Va ri a ble Ra te ba sed 
on a Va ri a ble Spread to a Va ri a ble Ra te ba sed on a Fi xed Spread; and 
(iii) the set ting of li mits on the Va ri a ble Ra te or the Re fe ren ce Ra te 
ap pli ca ble to all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit
hdrawn and out stan ding by the esta blis hment of an In te rest Ra te Cap or 
In te rest Ra te Col lar on the Va ri a ble Ra te or the Re fe ren ce Ra te.

(b) Any con ver sion re qu e sted pur su ant to pa ra graph (a) of this 
Sec tion that is ac cep ted by the Bank shall be con si de red a “Con ver
sion”, as de fi ned in the Ge ne ral Con di ti ons, and shall be ef fec ted in 
ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le IV of the Ge ne ral Con di ti ons 
and of the Con ver sion Gu i de li nes. 

AR TIC LE III – PRO JECT

3.01. The Bor ro wer dec la res its com mit ment to the ob jec ti ve of 
the Pro ject. To this end, the Bor ro wer shall ca rry out: (a) Parts I, II 
(ex cept Part II(vi)), III and IV of the Pro ject thro ugh RGA, with the 
sup port of the Mi ni stry of Con struc tion, Tran sport and In fra struc tu re; 
and (b) Part II (vi) of the Pro ject thro ugh RGA, with the sup port of the 
Mi ni stry of Con struc tion, Tran sport and In fra struc tu re and the Ser bian 
Bu si ness Re gi sters Agency,all in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar
tic le V of the Ge ne ral Con di ti ons.

3.02. Wit ho ut li mi ta tion upon the pro vi si ons of Sec tion 3.01 of 
this Agre e ment, and ex cept as the Bor ro wer and the Bank shall ot her
wi se agree, the Bor ro wer shall en su re that the Pro ject is car ried out in 
ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sche du le 2 to this Agre e ment.

AR TIC LE IV – ЕFFEC TI VE NESS; TER MI NA TION

4.01. The Ad di ti o nal Con di ti ons of Ef fec ti ve ness con sist of the 
fol lo wing:

(a) the PIU has been esta blis hed, and has re ta i ned at le ast the PIU 
di rec tor, pro cu re ment spe ci a list and fi nan cial ma na ge ment spe ci a list, 
as re fer red to in Sec tion I.A.1 of Sche du le 2 to this Agre e ment;

(b) the Ope ra ti o nal Ma nual has been adop ted by the Bor ro wer, 
thro ugh RGA, in a man ner ac cep ta ble to the Bank.

4.02. The Ef fec ti ve ness De a dli ne is the da te one hun dred eighty 
(180) days af ter the da te of this Agre e ment.

AR TIC LE V – RE PRE SEN TA TI VE; AD DRES SES

5.01. For the pur po ses of Sec tion 10.02 of the Ge ne ral Con di ti
ons, the Bor ro wer’s Re pre sen ta ti ve who, in ter alia, may agree to mo di
fi ca tion of the pro vi si ons of this Agre e ment on be half of the Bor ro wer, 
thro ugh ex chan ge of let ters (un less ot her wi se de ter mi ned by the Bor ro
wer and the Bank),is its Mi ni ster of Fi nan ce.

5.02. The Bor ro wer’s Ad dress is:
Mi ni stry of Fi nan ce
20 Kne za Mi lo sa St.
11000 Bel gra de
Re pu blic of Ser bia
Fac si mi le:
(38111) 3618961
5.03. The Bank’s Ad dress is:
In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
1818 H Stre et, N.W.
Was hing ton, D.C. 20433
Uni ted Sta tes of Ame ri ca

Ca ble ad dress: Te lex: Fac si mi le:

INTBAFRAD 248423(MCI) or 12024776391
Was hing ton, D.C. 64145(MCI)
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AGREED at the Dis trict of Co lum bia, Uni ted Sta te of Ame ri ca, 
as of the day and year first abo ve writ ten.

RE PU BLIC OF SER BIA
By

Aut ho ri zed Re pre sen ta ti ve
Na me: Ph.D. Du šan Vu jo vić, s.r.

 Ti tle: Mi ni ster of Fi nan ce

IN TER NA TI O NAL BANK FOR 
RE CON STRUC TION AND DE VE LOP MENT
By

Aut ho ri zed Re pre sen ta ti ve
Na me: El len Gold stein, s.r.

Ti tle: Co un try Di rec tor

SCHE DU LE 1

Pro ject De scrip tion

The ob jec ti ve of the Pro ject is to im pro ve the ef fi ci ency, tran spa
rency, ac ces si bi lity and re li a bi lity of the Bor ro wer’s real pro perty ma
na ge ment systems. 

The Pro ject con sists of the fol lo wing parts:
Part I: Va lu a tion and Pro perty Ta xa ti on
Ca rrying out of the fol lo wing ac ti vi ti es:
(i) im pro ving the system for an nual pro perty ta xa ti on thro ugh (a) 

de ve lo ping a sa les pri ce re gi stry for real esta te; (b) de ve lo ping soft
wa re to pro cess da ta from the sa les pri ce re gi stry; (c) de ve lo ping and 
as ses sing a Mass Ap pra i sal pi lot pro gram on pro perty tax rolls and col
lec tion pro ce du res in lo cal go vern ments units; and (d) esta blis hing a 
bu il ding re gi stry; and

(ii) im pro ving the real esta te va lu a tion fra me work thro ugh im pro
ving the qu a lity of edu ca tion for va lu ers, and adop ting in ter na ti o nally 
re cog ni zed stan dards for va lu a tion. 

Part II: Ego ver nan ce for Ena bling Ac cess to Real Esta te In for
ma tion

Ena bling ac cess to real esta te in for ma tion thro ugh: 
(i) de ve lo ping and im ple men ting an in te gra ted real esta te ca da ster 

and re gi stra tion system ba sed on RGA’s in for ma tion and com mu ni ca ti
ons tec hno logy (ICT) stra tegy and ar chi ve stra tegy;

(ii) de ve lo ping a bu si ness mo del and tec hni cal fra me work in li ne 
with in ter na ti o nal stan dards for the Bor ro wer’s na ti o nal spa tial da ta in
fra struc tu re and up gra ding the ne ces sary net work ser vi ces;

(iii) de ve lo ping a fi nan cial mec ha nism and a bu si ness plan for the 
su sta i na bi lity of RGA’s in for ma tion tec hno logy de part ment;

(iv) de ve lo ping and im ple men ting a cen tral ana lo gue and di gi tal 
ar chi ve ma na ge ment stra tegy, in clu ding pro vi ding ne ces sary equ ip
ment and Tra i ning, and con struc ting a cen tral ar chi ve bu il ding;

(v) im pro ving the qu a lity of RGA’s da ta stan dar di za tion and ca
rrying out a pu blic outre ach cam pa ign for users to sub mit ca da stral da
ta; and

(vi) de ve lo ping and im ple men ting a onestop shop system for 
elec tro nic is su an ce of con struc tion per mits. 

Part III: In sti tu ti o nal De ve lop ment of the RGA 
Im pro ve RGA’s in sti tu ti o nal de ve lop ment thro ugh: 
(i) de ve lo ping a bu si ness plan for RGA’s go ver nan ce and in sti tu ti

o nal and cor po ra te plan ning and stra tegy; 
(ii) sup por ting the su sta i na bi lity of the Na ti o nal Re fe ren ce System 

and the fun cti o na lity of AGROS, and im pro ving the Bor ro wer’s gra vi
me tric net works and ver ti cal re fe ren ce system; 

(iii) ca rrying out the di gi tal map ping of se lec ted ca da stral mu ni ci
pa li ti es and tran sfor ming exi sting uti lity maps in to di gi tal form; 

(iv) im pro ving re gi stra tion pro ce du res of pro per ti es, re mo ving re
gi stra tion bac klogs in the ci ti es of Bel gra de, No vi Sad, Nis and Kra gu je
vac, en han cing of fi ce in fra struc tu re in se lec ted mu ni ci pa li ti es of the Bor
ro wer, and set ting up mo bi le ser vi ces at se lec ted lo cal RGA of fi ces; and

(v) ac qu i ring ca da stral da ta (ge o de tic me a su re ments and di gi tal 
ca da ster map da ta ba se pro duc tion) in the Voj vo di na re gion of the Bor
ro wer.

Part IV: Pro ject Ma na ge ment and Sup port Ac ti vi ti es 
Ca rrying out Pro ject ma na ge ment ac ti vi ti es, in clu ding:
(i) pro vi sion of sup port to PIU on Pro ject ma na ge ment; 
(ii) mo ni to ring and eva lu a tion of the Pro ject;
(iii) pu blic outre ach on the Pro ject ac ti vi ti es to im pro ve so cial in

clu sion; 
(iv) pro vi sion of Tra i ning to sta ke hol ders in the pu blic and pri va te sec

tors ac cor ding to a tra i ning plan set forth in the Ope ra ti o nal Ma nual; and 
(v) stu di es on, in ter alia, cu sto mer sa tis fac tion, real esta te ad mi

ni stra tion and ma na ge ment, and ba sed upon the re sults of said stu di es, 
de sign pro po sals for adop tion of po li ci es and re gu la ti ons.

SCHE DU LE 2

Pro ject Exe cu ti on

Sec tion I. Im ple men ta tion Ar ran ge ments
A. In sti tu ti o nal Ar ran ge ments
1. The Bor ro wer shall esta blish and the re af ter ma in tain at all ti

mes du ring Pro ject im ple men ta tion the PIU un der the RGA,with the 
ne ces sary re so ur ces and staff to ca rry out the Pro ject, and with a com
po si tion and terms of re fe ren ce sa tis fac tory to the Bank (in clu ding a 
di rec tor, a pro cu re ment spe ci a list, a fi nan cial ma na ge ment spe ci a list, a 
mo ni to ring and eva lu a tion spe ci a list, a tra i ning spe ci a list, a va lu a tion 
spe ci a list, a sa fe gu ards spe ci a list and an ac co un tant).

2. The Bor ro wer shall im ple ment the Pro ject in ac cor dan ce with 
the Ope ra ti o nal Ma nual.

3. The Bor ro wer shall not amend or wa i ve any pro vi sion of the 
Ope ra ti o nal Ma nual wit ho ut the Bank’s pri or writ ten ap pro val. In ca se 
of any con flict bet we en the terms of the Ope ra ti o nal Ma nual and this 
Agre e ment, the terms of this Agre e ment shall pre vail.

4. The Bor ro wer shall esta blish and ma in tain at all ti mes du ring 
Pro ject im ple men ta tion a Pro ject Co un cil with a com po si tion, terms of 
re fe ren ce, and re so ur ces sa tis fac tory to the Bank. The Pro ject Co un
cil shall be re spon si ble for ma king ma jor po licy de ci si ons con cer ning 
Pro ject im ple men ta tion and for ove rall Pro ject su per vi sion, as well 
asap pro ving an nual work plans, tra i ning plans and re ports. The Pro
ject Co un cil shall be cha i red by a co or di na tor from the MCTI and shall 
in clu de re pre sen ta ti ves of the Bor ro wer’s fol lo wing in sti tu ti ons: Mi ni
stry of Pu blic Ad mi ni stra tion and Lo cal Self Go vern ment, Mi ni stry of 
Fi nan ce, Mi ni stry of Ju sti ce, Mi ni stry of Eco nomy, Ser bian Bu si ness 
Re gi sters Agency, Tax Ad mi ni stra tion, Sta ti sti cal Of fi ce, and the Di
rec tor Ge ne ral of RGA. The PIU di rec tor shall act as sec re tary to the 
Pro ject Co un cil.

5. The Bor ro wer shall esta blish and ma in tain at all ti mes du ring 
Pro ject im ple men ta tion a Pro ject Ste e ring Com mit tee with a com po si
tion, terms of re fe ren ce, and re so ur ces sa tis fac tory to the Bank. Mem
bers of the Ste e ring Com mit tee shall in clu de the Di rec tor Ge ne ral of 
RGA, the re le vant RGA Sec tor and De part ment Di rec tor swho se units 
are di rectly re la ted to the Pro ject ac ti vi ti es, and se lec ted ex perts from 
ot her in sti tu ti ons of the Bor ro wer. The Ste e ring Com mit tee shall be in 
char ge of su per vi sing the re gu lar im ple men ta tion ac ti vi ti es of the Pro
ject, and shall pro vi de re ports to the Pro ject Co un cil on a qu ar terly ba
sis, or as re qu e sted by the Pro ject Co un cil, pur su ant to cri te ria set forth 
in the Ope ra ti o nal Ma nual.

6. No la ter than ni nety (90) days fol lo wing the Ef fec ti ve Da te, the 
Bor ro wer shall en su re that the PIU has ac qu i red ope ra ti o nal ac co un ting 
soft wa re for Pro ject ac co un ting and fi nan cial re por ting, ac cep ta ble to 
the Bank.

B. An ti-Cor rup tion
The Bor ro wer shall en su re that the Pro ject is car ried out in ac cor

dan ce with the pro vi si ons of the An tiCor rup tion Gu i de li nes.
C. Sa fe gu ards
1. The Bor ro wer shall ca rry out the Pro ject in ac cor dan ce with 

the EMPs in a man ner ac cep ta ble to the Bank, and shall not amend, su
spend, abro ga te, re peal or wa i ve any pro vi sion of the EMPs wit ho ut the 
pri or ap pro val of the Bank. 
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2. In the event that, du ring Pro ject im ple men ta tion, the Bor ro wer 
may de ci de to chan ge the iden ti fied lo ca tion of the cen tral ar chi ve bu
il ding re fer red to in Part II (iv) of the Pro ject, the Bor ro wer shall, pri or 
to the ca rrying out of any works: (a) ca rry out an en vi ron men tal as ses
sment sa tis fac tory to the Bank, and (b) pre pa re, adopt and im ple ment 
an en vi ron men tal ma na ge ment plan on terms and con di ti ons ac cep ta ble 
to the Bank.

3. The Bor ro wer shall en su re that no Pro ject ac ti vi ti es in vol ve In
vo lun tary Re set tle ment. 

Sec tion II. Pro ject Mo ni to ring Re por ting and Eva lu a tion
A. Pro ject Re ports
1. The Bor ro wer shall mo ni tor and eva lu a te the pro gress of the 

Pro ject and pre pa re Pro ject Re ports in ac cor dan ce with the pro vi si ons 
of Sec tion 5.08 of the Ge ne ral Con di ti ons and on the ba sis of the in
di ca tors ac cep ta ble to the Bank. Each Pro ject Re port shall co ver the 
pe riod of one ca len dar se me ster, and shall be fur nis hed to the Bank not 
la ter than one month af ter the end of the pe riod co ve red by such re port. 

B. Fi nan cial Ma na ge ment, Fi nan cial Re ports and Audits
1. The Bor ro wer shall ma in tain or ca u se to be ma in ta i ned a fi nan

cial ma na ge ment system in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sec tion 
5.09 of the Ge ne ral Con di ti ons.

2. Wit ho ut li mi ta tion on the pro vi si ons of Part A of this Sec tion, 
the Bor ro wer shall pre pa re and fur nish to the Bank not la ter than forty
fi ve days (45) af ter the end of each ca len dar qu ar ter, in ter im una u di ted 
fi nan cial re ports for the Pro ject co ve ring the per ti nent qu ar ter, in form 
and sub stan ce sa tis fac tory to the Bank.

3. The Bor ro wer shall ha ve its Fi nan cial Sta te ments audi ted in ac
cor dan ce with the pro vi si ons of Sec tion 5.09 (b) of the Ge ne ral Con di
ti ons. Each audit of the Fi nan cial Sta te ments shall co ver the pe riod of 
one fi scal year of the Bor ro wer. The audi ted Fi nan cial Sta te ments for 
each such pe riod shall be fur nis hed to the Bank not la ter than six (6) 
months af ter the end of such pe riod.

Sec tion III. Pro cu re ment
A. Ge ne ral
1. Go ods, Works and Non-con sul ting Ser vi ces. All go ods, 

works and noncon sul ting ser vi ces re qu i red for the Pro ject and to be fi
nan ced out of the pro ce eds of the Loan shall be pro cu red in ac cor dan ce 
with the re qu i re ments set forth or re fer red to in Sec tion I of the Pro cu
re ment Gu i de li nes, and with the pro vi si ons of this Sec tion.

2. Con sul tants’ Ser vi ces. All con sul tants’ ser vi ces re qu i red for 
the Pro ject and to be fi nan ced out of the pro ce eds of the Loan shall be 
pro cu red in ac cor dan ce with the re qu i re ments set forth or re fer red to in 
Sec ti ons I and IV of the Con sul tant Gu i de li nes and with the pro vi si ons 
of this Sec tion.

3. De fi ni ti ons. The ca pi ta li zed terms used be low in this Sec tion to 
de scri be par ti cu lar pro cu re ment met hods or met hods of re vi ew by the 
Bank of par ti cu lar con tracts re fer to the cor re spon ding met hod de scri
bed in Sec ti ons II and III of the Pro cu re ment Gu i de li nes, or Sec ti ons II, 
III, IV and V of the Con sul tant Gu i de li nes, as the ca se may be.

B. Par ti cu lar Met hods of Pro cu re ment of Go ods, Works and 
Non-con sul ting Ser vi ces

1. In ter na ti o nal Com pe ti ti ve Bid ding. Ex cept as ot her wi se pro
vi ded in pa ra graph 2 be low, go ods, works and noncon sul ting ser vi ces 
shall be pro cu red un der con tracts awar ded on the ba sis of In ter na ti o nal 
Com pe ti ti ve Bid ding.

2. Ot her Met hods of Pro cu re ment of Go ods, Works and Non-
con sul ting Ser vi ces. The fol lo wing met hods, ot her than In ter na ti o nal 
Com pe ti ti ve Bid ding, may be used for pro cu re ment of go ods, works 
and noncon sul ting ser vi ces for tho se con tracts spe ci fied in the Pro cu
re ment Plan: (a) Na ti o nal Com pe ti ti ve Bid ding, su bject to the ad di ti o
nal pro vi si ons set out in the At tac hment to this Sche du le 2; (b) Shop
ping; and (c) Di rect Con trac ting.

C. Par ti cu lar Met hods of Pro cu re ment of Con sul tants’ Ser vi ces
1. Qu a lity- and Cost-ba sed Se lec tion. Ex cept as ot her wi se pro

vi ded in pa ra graph 2 be low, con sul tants’ ser vi ces shall be pro cu red un
der con tracts awar ded on the ba sis of Qu a lity and Costba sed Se lec tion.

2. Ot her Met hods of Pro cu re ment of Con sul tants’ Ser vi ces. 
The fol lo wing met hods, ot her than Qu a lity and Costba sed Se lec tion, 

may be used for pro cu re ment of con sul tants’ ser vi ces for tho se con
tracts which are spe ci fied in the Pro cu re ment Plan: (a) Qu a lityba sed 
Se lec tion; (b) Se lec tion un der a Fi xed Bud get; (c) Le ast Cost Se lec tion; 
(d) Se lec tion ba sed on Con sul tants’ Qu a li fi ca ti ons; (e) Sin gleso ur ce 
Se lec tion of con sul ting firms; (f) Pro ce du res set forth in pa ra graphs 
5.2 and 5.3 of the Con sul tant Gu i de li nes for the Se lec tion of In di vi dual 
Con sul tants; and (g) Sin gleso ur ce pro ce du res for the Se lec tion of In di
vi dual Con sul tants.

D. Re vi ew by the Bank of Pro cu re ment De ci si ons
The Pro cu re ment Plan shall set forth tho se con tracts which shall 

be su bject to the Bank’s Pri or Re vi ew. All ot her con tracts shall be su
bject to Post Re vi ew by the Bank.

Sec tion IV. Wit hdra wal of Loan Pro ce eds
A. Ge ne ral 
1. The Bor ro wer may wit hdraw the pro ce eds of the Loan in ac

cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le II of the Ge ne ral Con di ti ons, 
this Sec tion, and such ad di ti o nal in struc ti ons as the Bank shall spe cify 
by no ti ce to the Bor ro wer (in clu ding the “World Bank Dis bur se ment 
Gu i de li nes for Pro jects” da ted May 2006, as re vi sed from ti me to ti me 
by the Bank and as ma de ap pli ca ble to this Agre e ment pur su ant to such 
in struc ti ons), to fi nan ce Eli gi ble Ex pen di tu res as set forth in the ta ble 
in pa ra graph 2 be low.

2. The fol lo wing ta ble spe ci fi es the ca te go ri es of Eli gi ble Ex pen
di tu res that may be fi nan ced out of the pro ce eds of the Loan (“Ca te
gory”), the al lo ca tion of the amo unts of the Loan to each Ca te gory, and 
the per cen ta ge of ex pen di tu res to be fi nan ced for Eli gi ble Ex pen di tu res 
in each Ca te gory.

Ca te gory Amo unt of the Loan
Al lo ca ted

(expressed in EUR)

Per cen ta ge of Ex pen di tu res 
to be fi nan ced

(1) Go ods, works, non
con sul ting ser vi ces for the 
Pro ject

22,700,000 100%
(exclusive of Taxes)

(2) Con sul tants’ ser vi ces, 
Tra i ning and Ope ra ting Costs 
for the Pro ject

13,409,500 100%

(3) Frontend Fee 90,500 Amo unt payable pur su ant to 
Sec tion 2.03 of this Agre e ment 

in ac cor dan ce with Sec tion 
2.07(b) of the Ge ne ral Con

di ti ons
TO TAL AMO UNT 36,200,000

For pur po ses of this ta ble: 
The term “Ope ra ting Costs” me ans the re a so na ble and in cre

men tal ex pen ses in cur red by RGA, on ac co unt of im ple men ta tion of 
the Pro ject, for of fi ce sup pli es and ot her con su ma bles, of fi ce rent, in
ter net con nec tion and com mu ni ca ti ons costs, sup port for in for ma tion 
systems, tran sla tion costs, bank char ges, uti li ti es, re a so na ble tra vel, 
tran spor ta tion, per di em, ac com mo da tion costs (lod ging), and ot her re
a so na ble ex pen di tu res di rectly as so ci a ted with the im ple men ta tion of 
the Pro ject, as agreed bet we en the Bor ro wer and the Bank on the ba sis 
of se mian nual bud gets ac cep ta ble to the Bank, ex clu ding sa la ri es of 
the Bor ro wer’s ci vil ser vi ce; and

The term “ex clu si ve of Ta xes” me ans, in con nec tion with Sec
tion 2.06 of the Ge ne ral Con di ti ons, that the Loan pro ce eds shall not be 
used for fi nan cing of Ta xes le vied by, or in the ter ri tory of the Bor ro wer 
on or in re spect of Eli gi ble Ex pen di tu res, or on the ir im por ta tion, ma
nu fac tu re, pro cu re ment or supply.

B. Wit hdra wal Con di ti ons; Wit hdra wal Pe riod
1. Not withstan ding the pro vi si ons of Part A of this Sec tion, no 

wit hdra wal shall be ma de for payments ma de pri or to the da te of this 
Agre e ment. 

2. The Clo sing Da te is De cem ber 31, 2020.
Sec tion V. Ot her Co ve nants
1. In con nec tion with the pro vi sion of Tra i ning, the Bor ro wer 

shall, (a) not la ter than De cem ber 1 of each year du ring Pro ject im ple
men ta tion, fur nish to Bank for its ap pro val, a pro po sal for the Tra i ning 
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plan to be car ried out un der the Pro ject du ring the fol lo wing ca len dar 
year, in clu ding: (i) an over vi ew of the sco pe and con tent of the Tra i ning 
pro grams or ac ti vi ti es; (ii) an ex pla na ti on of how each tra i ning pro gram 
or ac ti vity is ex pec ted to con tri bu te to ac hi e ving the ob jec ti ves of the 
Pro ject; (iii) the bud get to be ma de ava i la ble the re fo re; (iv) the cri te ria 
for the se lec tion of the be ne fi ci a ri es and the pro vi ders of Tra i ning; and 
(v) the sche du le for im ple men ta tion of the Tra i ning plan; and (b) im me
di a tely the re af ter, ca rry out the per ti nent an nual Tra i ning plan in ac cor
dan ce with its terms, and in a man ner ac cep ta ble to the Bank.

2. Wit ho ut li mi ta tion to the pro vi si ons of Sec ti ons 5.03 and 5.06 
of the Ge ne ral Con di ti ons, the Bor ro wer shall:

a. en su re that all RGA of fi ces en han ced un der Part III (iv) of the 
Pro ject are pro vi ded with the ne ces sary funds and re so ur ces, and fur
nis hed and equ ip ped to pro vi de the ne ces sary ser vi ces to the pu blic, all 
in a man ner sa tis fac tory to the Bank; and

b. en su re that the RGA of fi ces pro vi ded with mo bi le ser vi ces un
der Part III (iv) of the Pro ject are pro vi ded with the ne ces sary funds and 
re so ur ces (in clu ding re so ur ces for the ope ra tion and ma in te nan ce of ve
hic les) and ade qu a tely staf fed, all in man ner ac cep ta ble to the Bank.

At tac hment 
to 

SCHE DU LE 2

 The pro ce du res to be fol lo wed for Na ti o nal Com pe ti ti ve Bid ding 
shall be tho se set forth in this At tac hment to Sche du le 2 to this Agre
e ment, pro vi ded, ho we ver that such pro ce du re shall be su bject to the 
pro vi si ons of Sec tion 1 and Pa ra graphs 3.3 and 3.4 of the Pro cu re ment 
Gu i de li nes, and the fol lo wing ad di ti o nal pro vi si ons: 

1. “Open Ten de ring” pro ce du res as de fi ned in Pu blic Pro cu re ment 
Law of Ser bia shall apply to all con tracts;

2. Fo re ign bid ders shall not be prec lu ded from bid ding and no 
pre fe ren ce of any kind shall be gi ven to na ti o nal bid ders in the bid ding 
pro cess. Go vern mentow ned en ter pri ses in Ser bia shall be per mit ted to 
bid only if they are le gally and fi nan ci ally auto no mo us and ope ra te un
der com mer cial law of the Bor ro wer;

3. Pro cu ring en ti ti es shall use sam ple bid ding do cu ments ap pro
ved by the Bank;

4. In ca se of hig her bid pri ces com pa red to the of fi cial esti ma te, 
all bids shall not be re jec ted wit ho ut the pri or con cur ren ce of the Bank;

5. A sin gleen ve lo pe pro ce du re shall be used for the sub mis sion 
of bids;

6. Postqu a li fi ca ti on shall be con duc ted only on the lo west eva
lu a ted bid der; no bid shall be re jec ted at the ti me of bid ope ning on 
qu a li fi ca ti on gro unds;

7. Bid ders who con tract as a jo int ven tu re shall be held jo intly and 
se ve rally li a ble;

8. Con tracts shall be awar ded to the lo west eva lu a ted, sub stan ti
ally re spon si ve bid der who is de ter mi ned to be qu a li fi ed to per form in 
ac cor dan ce with prede fi ned and predi sclo sed eva lu a tion cri te ria;

9. Postbid ding ne go ti a ti ons shall not be al lo wed with the lo west 
eva lu a ted or any ot her bid ders; 

10. Con tracts of long du ra tion (mo re than 18 months) shall con
tain ap pro pri a te pri ce adjust ment pro vi si ons;

11. The bid ding do cu ment and con tract as de e med ac cep ta ble by 
the Bank shall in clu de pro vi si ons sta ting the Bank’s po licy to san ction 
firms or in di vi du als, fo und to ha ve en ga ged in fraud and cor rup tion as 
de fi ned in the Pro cu re ment Gu i de li nes; and

12. In ac cor dan ce with the Pro cu re ment Gu i de li nes, each bid ding 
do cu ment and con tract fi nan ced out of the pro ce eds of the Lo an shall 
pro vi de that bid ders, sup pli ers and con trac tors, and the ir sub con trac
tors, agents, per son nel, con sul tants, ser vi ce pro vi ders, or sup pli ers, 
shall per mit the Bank to in spect all ac co unts, re cords, and ot her do
cu ments re la ting to the sub mis sion of bids and con tract per for man ce, 
and to ha ve them audi ted by audi tors ap po in ted by the Bank. Acts in
ten ded to ma te ri ally im pe de the exer ci se of the Bank’s in spec tion and 
audit rights pro vi ded for in the Pro cu re ment Gu i de li nes con sti tu te an 
ob struc ti ve prac ti ce as de fi ned in the Pro cu re ment Gu i de li nes.

SCHE DU LE 3

Amor ti za tion Sche du le

1. The fol lo wing ta ble sets forth the Prin ci pal Payment Da tes of 
the Loan and the per cen ta ge of the to tal prin ci pal amo unt of the Loan 
payable on each Prin ci pal Payment Da te (“In stal lment Sha re”). If the 
pro ce eds of the Loan ha ve been fully wit hdrawn as of the first Prin ci pal 
Payment Da te, the prin ci pal amo unt of the Loan re payable by the Bor
ro wer on each Prin ci pal Payment Da te shall be de ter mi ned by the Bank 
by mul tiplying: (a) Wit hdrawn Loan Ba lan ce as of the first Prin ci pal 
Payment Da te; by (b) the In stal lment Sha re for each Prin ci pal Payment 
Da te[, such re payable amo unt to be adju sted, as ne ces sary, to de duct 
any amo unts re fer red to in pa ra graph 4 of this Sche du le, to which a 
Cur rency Con ver sion ap pli es.

Prin ci pal Payment Da te In stal lment Sha re
(Expressed as a Percentage)

On each May 15and No vem ber15
Be gin ning on May 15, 2019

through May 15, 2029 4.55%
On No vem ber 15, 2029 4.45%

2. If the pro ce eds of the Loan ha ve not been fully wit hdrawn as 
of the first Prin ci pal Payment Da te, the prin ci pal amo unt of the Loan 
re payable by the Bor ro wer on each Prin ci pal Payment Da te shall be 
de ter mi ned as fol lows:

(a) To the ex tent that any pro ce eds of the Loan ha ve been wit
hdrawn as of the first Prin ci pal Payment Da te, the Bor ro wer shall re pay 
the Wit hdrawn Loan Ba lan ce as of such da te in ac cor dan ce with pa ra
graph 1 of this Sche du le.

(c) Any amo unt wit hdrawn af ter the first Prin ci pal Payment Da te 
shall be re paid on each Prin ci pal Payment Da te fal ling af ter the da te of 
such wit hdra wal in amo unts de ter mi ned by the Bank by mul tiplying the 
amo unt of each such wit hdra wal by a frac tion, the nu me ra tor of which 
is the ori gi nal In stal lment Sha re spe ci fied in the ta ble in pa ra graph 1 of 
this Sche du le for said Prin ci pal Payment Da te (“Ori gi nal In stal lment 
Sha re”) and the de no mi na tor of which is the sum of all re ma i ning Ori
gi nal In stal lment Sha res for Prin ci pal Payment Da tes fal ling on or af ter 
such da te, such amo unts re payable to be adju sted, as ne ces sary, to de
duct any amo unts re fer red to in pa ra graph 4 of this Sche du le, to which 
a Cur rency Con ver sion ap pli es.

3. (a) Amo unts of the Loan wit hdrawn wit hin two ca len dar 
months pri or to any Prin ci pal Payment Da te shall, for the pur po ses 
so lely of cal cu la ting the prin ci pal amo unts payable on any Prin ci pal 
Payment Da te, be tre a ted as wit hdrawn and out stan ding on the se cond 
Prin ci pal Payment Da te fol lo wing the da te of wit hdra wal and shall be 
re payable on each Prin ci pal Payment Da te com men cing with the se
cond Prin ci pal Payment Da te fol lo wing the da te of wit hdra wal.

 (b) Not withstan ding the pro vi si ons of subpa ra graph (a) of this 
pa ra graph, if at any ti me the Bank adopts a due da te bil ling system 
un der which in vo i ces are is sued on or af ter the re spec ti ve Prin ci pal 
Payment Da te, the pro vi si ons of such subpa ra graph shall no lon
ger apply to any wit hdra wals ma de af ter the adop tion of such bil ling 
system. 

4. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graphs 1 and 2 of this 
Sche du le, upon a Cur rency Con ver sion of all or any por tion of the Wit
hdrawn Loan Ba lan ce to an Ap pro ved Cur rency, the amo unt so con ver
ted in the Ap pro ved Cur rency that is re payable on any Prin ci pal Payment 
Da te oc cur ring du ring the Con ver sion Pe riod, shall be de ter mi ned by the 
Bank by mul tiplying such amo unt in its cur rency of de no mi na tion im
me di a tely pri or to the Con ver sion by eit her: (i) the ex chan ge ra te that 
re flects the amo unts of prin ci pal in the Ap pro ved Cur rency payable by 
the Bank un der the Cur rency Hed ge Tran sac tion re la ting to the Con ver
sion; or (ii) if the Bank so de ter mi nes in ac cor dan ce with the Con ver sion 
Gu i de li nes, the ex chan ge ra te com po nent of the Screen Ra te.

5. If the Wit hdrawn Loan Ba lan ce is de no mi na ted in mo re than 
one Loan Cur rency, the pro vi si ons of this Sche du le shall apply se pa ra
tely to the amo unt de no mi na ted in each Loan Cur rency, so as to pro du
ce a se pa ra te amor ti za tion sche du le for each such amo unt.
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AP PEN DIX

Sec tion I. De fi ni ti ons
1. “AGROS” me ans Ac ti ve Ge o de tic Re fe ren ce Net work of Ser

bia, the Bor ro wer’s ba sic in fra struc tu re net work pro vi ding ge o de tic re
fe ren ce ser vi ces to RGA and to pu blic and pri va te sec tor en ter pri ses.

2. “An tiCor rup tion Gu i de li nes” me ans the “Gu i de li nes on Pre
ven ting and Com ba ting Fraud and Cor rup tion in Pro jects Fi nan ced by 
IBRD Lo ans and IDA Cre dits and Grants”, da ted Oc to ber 15, 2006 and 
re vi sed in Ja nu ary 2011.

3. “Ca te gory” me ans a ca te gory set forth in the ta ble in Sec tion IV 
of Sche du le 2 to this Agre e ment.

4. “Con sul tant Gu i de li nes” me ans the “Gu i de li nes: Se lec tion and 
Em ployment of Con sul tants un der IBRD Lo ans and IDA Cre dits and 
Grants by World Bank Bor ro wers” da ted Ja nu ary 2011 (re vi sed July 
2014).

5. “EMPs” me ans the three si tespe ci fic En vi ron men tal Ma na ge
ment Plans sa tis fac tory to the Bank, pre pa red and adop ted by the Bor
ro we rand di sclo sed in the Bank’s In foS hop on July 15, 2014, co ve ring 
Pro ject ac ti vi ti es to be car ried out in the Bor ro wer’s towns of Ze mun, 
So pot, and Ru ma, each com pri sed of en vi ron men tal mi ti ga tion plan 
and en vi ron men tal mo ni to ring plan, and to be im ple men ted in ac cor
dan ce with the pro vi si ons of Sche du le 2, Sec tion I of this Agre e ment, 
sa tis fac tory to the Bank, whe re in are set forth spe ci fic de ta ils of me a
su res to ma na ge iden ti fied or po ten tial en vi ron men tal risks and to mi
ti ga te, re du ce and/or offset adver se en vi ron men tal im pacts as so ci a ted 
with the im ple men ta tion of ac ti vi ti es un der the Pro ject, to get her with 
an en vi ron men tal and so cial ba se li ne for each si te, de ta ils of the re le
vant en vi ron men tal le gi sla ti ve fra me work, ade qu a te in sti tu ti o nal, mo
ni to ring and re por ting ar ran ge ments ca pa ble of en su ring pro per im ple
men ta tion of, and re gu lar fe ed back on com pli an ce with, the terms of 
each EMP, as the sa me may be amen ded and sup ple men ted from ti me 
to ti me with the Bank’s pri or writ ten ap pro val.

6. “Ge ne ral Con di ti ons” me ans the “In ter na ti o nal Bank for Re
con struc tion and De ve lop ment Ge ne ral Con di ti ons for Lo ans”, da ted 
March 12, 2012, with the mo di fi ca ti ons set forth in Sec tion II of this 
Ap pen dix.

7. “In vo lun tary Re set tle ment” me ans the im pact of an in vo lun tary 
ta king of land un der the Pro ject, which ta king ca u ses af fec ted per sons 
to ha ve the ir: (i) stan dard of li ving adver sely af fec ted; or (ii) right, ti tle 
or in te rest in any ho u se, land (in clu ding pre mi ses, agri cul tu ral and gra
zing land) or any ot her fi xed or mo va ble as set ac qu i red or pos ses sed, 
tem po ra rily or per ma nently; or (iii) ac cess to pro duc ti ve as sets adver
sely af fec ted, tem po ra rily or per ma nently; or (iv) bu si ness, oc cu pa tion, 
work or pla ce of re si den ce or ha bi tat adver sely af fec ted, tem po ra rily or 
per ma nently.

8. “Mass Ap pra i sal” me ans a met ho do logy for va lu ing all pro per
ti es in a de fi ned ge o grap hi cal area, usu ally for pro perty tax as ses sment 
pur po ses.

9. “MCTI” me ans the Bor ro wer’s Mi ni stry of Con struc tion, Tran
sport and In fra struc tu re, or any suc ces sor the re to.

10. “Na ti o nal Re fe ren ce System” me ans the Bor ro wer’s per ma
nent net work of sta ti ons with esta blis hed and ap pro ved co or di na tes, as 
de scri bed in the Bor ro wer’s Law on Sta te Sur vey and Ca da ster pu blis
hed in the Of fi cial Ga zet te No. 72/2009, as amen ded thro ugh 2013, as 
per the Of fi cial Ga zet tes Nos. 18/2012 and 65/2013.

11. “Ope ra ti o nal Ma nual” me ans the Bor ro wer’s ma nual sa tis fac
tory to the Bank, de scri bing and set ting forth pro ce du res for im ple men
ta tion of the Pro ject and in sti tu ti o nal ar ran ge ments, con si stent with the 
pro vi si ons of this Agre e ment in clu ding, in ter alia, ti me ta bles of ac ti ons 
re qu i red to be car ried out un der the Pro ject, the re spec ti ve ro les and re
spon si bi li ti es of the Bor ro wer’s agen ci es in vol ved in the im ple men ta
tion of the Pro ject, se lec tion cri te ria and list of ca da stral mu ni ci pa li ti es 
to be map ped un der Part III(iii) of the Pro ject, se lec tion cri te ria and list 
of mu ni ci pa li ti es in which en han ce ment of of fi ce in fra struc tu re ac ti vi ti
es will be car ried out un der Part III(iv) of the Pro ject, se lec tion cri te ria 
and list of lo cal RGA of fi ces at which mo bi le ser vi ces will be set up 
un der Part III(iv) of the Pro ject staf fing, the fi du ci ary, tec hni cal and ope
ra ti o nal aspects and pro ce du res for im ple men ta tion of the Pro ject, in clu
ding the fi nan cial ma na ge ment pro ce du res (bud ge ting, ac co un ting and 

in ter nal con trol, dis bur se ment and flow of funds, fi nan cial re por ting, an
nual re ports, in ter nal and ex ter nal audit ar ran ge ments pro ce du res and in
clu ding the Pro ject spe ci fic chart of ac co unts), pro cu re ment pro ce du res, 
mo ni to ring and eva lu a tion ar ran ge ments, and ot her fi du ci ary and ad mi
ni stra ti ve ar ran ge ments and ne ces sary terms of re fe ren ce, as the sa me 
may be amen ded from ti me to ti me by agre e ment with the Bank.

12. “PIU” me ans the Pro ject Im ple men ting Unit re fer red to in 
Sec tion I of Sche du le 2 of this Agre e ment. 

13. “Pro cu re ment Gu i de li nes” me ans the “Gu i de li nes: Pro cu re
ment of Go ods, Works and Noncon sul ting Ser vi ces un der IBRD Lo ans 
and IDA Cre dits and Grants by World Bank Bor ro wers” da ted Ja nu ary 
2011 (re vi sed July 2014).

14. “Pro cu re ment Plan” me ans the Bor ro wer’s pro cu re ment plan 
for the Pro ject, da ted Ja nu ary 29, 2015 and re fer red to in pa ra graph 
1.18 of the Pro cu re ment Gu i de li nes and pa ra graph 1.25 of the Con sul
tant Gu i de li nes, as the sa me shall be up da ted from ti me to ti me in ac
cor dan ce with the pro vi si ons of said pa ra graphs.

15. “Pro ject Co un cil” me ans the co un cil spe ci fied in Sec tion 
I.A.4 of Sche du le 2 to this Agre e ment.

16. “RGA” me ans Re pu blic Ge o de tic Aut ho rity of the Bor ro wer, 
an agency of the Bor ro wer re spon si ble for na ti o nal map ping sur veying 
and re gi stra tion of pro perty right, esta blis hed pur su ant to Bor ro wer’s 
Law on Sta te Sur vey and Ca da ster pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 
No. 72/2009, as amen ded thro ugh 2013, as per the Of fi cial Ga zet tes 
Nos. 18/2012 and 65/2013, or any suc ces sor the re to.

17. “Ser bian Bu si ness Re gi sters Agency” me ans a pu blic agency 
esta blis hed by the “Law of Ser bian Bu si ness Re gi sters Agency”(RS 
Of fi cial Ga zet te No 55/2004, 111/2009 and 99/2011) which has been 
en tru sted by the Law on Plan ning and Con struc tion (RS Of fi cial Ga zet
te No 72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, and 145/2014) to ma na ge 
the cen tral re gi stry of uni fied pro ce du res for onestop shop system for 
is su ing con struc tion per mits.

18. “Sta ti sti cal Of fi ce” me ans the Bor ro wer’s agency re spon si ble 
for pro duc tion, analysis, dis se mi na tion and pu bli ca tion of of fi cial sta ti
sti cal in for ma tion, esta blis hed pur su ant to law on Of fi cial Sta ti stics RS 
Of fi cial Ga zet te No. 104/2009.

19. “Ste e ring Com mit tee” me ans the com mit tee re fer red to in 
Sec tion I.A.5 of Sche du le 2 to this Agre e ment.

20. “Tax Ad mi ni stra tion” me ans the of fi ce wit hin the Bor ro wer’s 
Mi ni stry of Fi nan ce in char ge of as ses sment, con trol and col lec tion of 
ta xes. 

21. “Tra i ning” me ans ex pen di tu res (ot her than for con sul tants’ 
ser vi ces), in cur red du ring the im ple men ta tion of the Pro ject, ba sed 
on pe ri o dic bud gets ac cep ta ble to the Bank, for: (i) re a so na ble tra vel, 
ro om, bo ard and per di em ex pen di tu res in cur red by tra i ners and tra
i ne es in con nec tion with the ir tra i ning; (ii) co ur se fe es; (iii) tra i ning/
wor kshop fa ci lity and equ ip ment ren tals; and (iv) tra i ning ma te rial pre
pa ra tion, ac qu i si ti on, re pro duc tion and di stri bu tion ex pen ses not ot her
wi se co ve red un der this pa ra graph.

Sec tion II. Mo di fi ca ti ons to the Ge ne ral Con di ti ons
The Ge ne ral Con di ti ons are he reby mo di fied as fol lows:
1. In the Ta ble of Con tents, the re fe ren ces to Sec ti ons, Sec tion 

na mes and Sec tion num bers are mo di fied to re flect the mo di fi ca ti ons 
set forth in the pa ra graphs be low.

2. Sec tion 3.01. (FrontendFee) is mo di fied to read as fol lows:
“Sec tion 3.01. FrontendFee;CommitmentCharge”
(a) The Bor ro wer shall pay the Ban ka frontend fee on the Loan 

amo unt at the ra te spe ci fied in the Loan Agre e ment (the “Frontend 
Fee”).

(b) The Bor ro wer shall pay the Bank a com mit ment char ge on 
the Un wit hdrawn Loan Ba lan ce at the ra te spe ci fied in the Loan Agre
e ment (the “Com mit ment Char ge”). The Com mit ment Char ge shall ac
crue from a da te sixty days af ter the da te of the Loan Agre e ment to 
the re spec ti ve da tes on which amo unts are wit hdrawn by the Bor ro wer 
from the Loan Ac co unt or can cel led. The Com mit ment Char ge shall be 
payable se mian nu ally in ar re ars on each Payment Da te.

3. In the Ap pen dix, De fi ni ti ons, all re le vant re fe ren ces to Sec tion 
num bers and pa ra graphs are mo di fied, as ne ces sary, to re flect the mo di
fi ca tion set forth in pa ra graph 2 abo ve. 
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4. The Ap pen dix is mo di fied by in ser ting a new pa ra graph 19 
with the fol lo wing de fi ni tion of “Com mit ment Char ge”, and re num be
ring the sub se qu ent pa ra graphs ac cor dingly:

“19. “Com mit ment Char ge” me ans the com mit ment char ge spe ci
fied in the Loan Agre e ment for the pur po se of Sec tion 3.01(b).”

5. In the re num be red pa ra graph 49 (ori gi nally pa ra graph 48) of 
the Ap pen dix, the de fi ni tion of “Frontend Fee” is mo di fied by re pla
cing the re fe ren ce to Sec tion 3.01 with Sec tion 3.01 (a).

6. In the re num be red pa ra graph 68 (ori gi nally pa ra graph 67) of 
the Ap pen dix, the de fi ni tion of the term “Loan Payment” is mo di fied 
to read as fol lows:

“68. “Loan Payment” me ans any amo unt payable by the Loan 
Par ti es to the Bank pur su ant to the Le gal Agre e ments or the se Ge ne ral 
Con di ti ons, in clu ding (but not li mi ted to) any amo unt of the Wit hdrawn 
Loan Ba lan ce, in te rest, the Frontend Fee, the Com mit ment Char ge, in
te rest at the De fa ult In te rest Ra te (if any), any pre payment pre mi um, 
any tran sac tion fee for a Con ver sion or early ter mi na tion of a Con ver
sion, the Va ri a ble Spread Fi xing Char ge (if any), any pre mi um payable 
upon the esta blis hment of an In te rest Ra te Cap or In te rest Ra te Col lar, 
and any Un win ding Amo unt payable by the Bor ro wer.”

7. In the re num be red pa ra graph 73 (ori gi nally pa ra graph 72) of 
the Ap pen dix, the de fi ni tion of “Payment Da te” is mo di fied by de le ting 
the word “is” and in ser ting the words “and Com mit ment Char ge are” 
af ter the word “in te rest”.

БРОЈ ЗАЈ МА 8486-YF

СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

(ПРО ЈЕ КАТ УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЗЕ МЉИ ШНЕ  
АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ)

ИЗ МЕ ЂУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

МЕ ЂУ НА РОД НЕ БАН КЕ ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ

Да тум: 17. април 2015.

СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

Спо ра зум скло пљен 17. апри ла 2015. го ди не, из ме ђу РЕ ПУ
БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ („Зај мо прим ца”) и МЕ ЂУ НА РОД НЕ БАН КЕ ЗА 
ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ („Бан ке”). Зај мо при мац и Бан ка сло жи ли су 
се о сле де ћем:

ЧЛАН I – ОП ШТИ УСЛО ВИ; ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1.01. Оп шти усло ви (на на чин утвр ђен у При ло гу овог Спо ра
зу ма) чи не са став ни део овог Спо ра зу ма.

1.02. Уко ли ко кон текст не зах те ва дру га чи је, тер ми ни ко ри
шће ни у овом Спо ра зу му, пи са ни ве ли ким сло вом, има ју зна че ње 
ко је им је да то у Оп штим усло ви ма или у При ло гу овог Спо ра зу ма.

ЧЛАН II – ЗА ЈАМ

2.01. Бан ка је са гла сна да по зај ми Зај мо прим цу, под усло ви
ма и на на чи не ко ји су од ре ђе ни или по ме ну ти у овом Спо ра зу му, 
из нос од три де сет шест ми ли о на две ста хи ља да еура (36.200.000 
ЕУР), с тим да се та су ма мо же с вре ме на на вре ме кон вер то ва ти 
пу тем Кон вер зи је Ва лу те у скла ду са од ред ба ма Одељ ка 2.08 овог 
Спо ра зу ма, („За јам”), као по др шку за фи нан си ра ње про јек та опи
са ног у Про гра му 1. овог Спо ра зу ма („Про је кат”).

2.02. Зај мо при мац мо же по вла чи ти сред ства Зај ма у скла ду са 
Одељ ком IV Про гра ма 2. овог Спо ра зу ма.

2.03. Зај мо при мац ће Бан ци пла ти ти При ступ ну на кна ду на 
из нос Зај ма, по сто пи од јед не че твр ти не јед ног про цен та (0,25%) 
из но са Зај ма.

2.04. На кна да за ан га жо ва ње сред ста ва ко ју пла ћа Зај мо при
мац из но си јед ну че твр ти ну јед ног про цен та (0,25%) го ди шње на 
из нос глав ни це ко ји ни је по ву чен.

2.05. Зај мо при мац ће пла ћа ти Ка ма ту за сва ки Ка мат ни пе ри од 
по ре фе рент ној сто пи за ва лу ту зај ма уве ћа ну за Ва ри ја бил ну ка
мат ну мар жу; под усло вом да на кон Кон вер зи је це ло куп не глав ни
це зај ма или ње го вог де ла, ка ма та ко ју ће Зај мо при мац за тај из нос 
пла ћа ти то ком пе ри о да Кон вер зи је бу де од ре ђе на у скла ду са ре ле
вант ним од ред ба ма Чла на 4 Оп штих усло ва. Упр кос го ре по ме ну
том, уко ли ко би ло ко ји из нос По ву че ног де ла Зај ма не бу де ис пла
ћен у ро ку, и то пла ћа ње се не из вр ши у пе ри о ду од три де сет да на, 
он да ће се ка ма та ко ју ће Зај мо при мац пла ћа ти уме сто то га из ра чу
на ва ти она ко ка ко је на зна че но у Одељ ку 3.02 (д) Оп штих усло ва.

2.06. Да ту ми за пла ћа ње су 15. мај и 15. но вем бар сва ке го
ди не.

2.07. Глав ни ца Зај ма от пла ћи ва ће се у скла ду са амор ти за ци
о ним пла ном утвр ђе ним у Про гра му 3. овог Спо ра зу ма.

2.08. (a) Зај мо при мац мо же у сва ко до ба за тра жи ти би ло ко ју 
од сле де ћих Кон вер зи ја усло ва Зај ма ка ко би се олак ша ло па жљи
во упра вља ње ду гом: (i) про ме ну Ва лу те Зај ма укуп ног из но са или 
би ло ко јег де ла из но са глав ни це Зај ма, по ву че ног и не из ми ре ног, у 
Одо бре ну Ва лу ту; (ii) про ме ну осно ве ка мат не сто пе ко ја се при
ме њу је на: (A) укуп ни из нос или би ло ко ји део глав ни це Зај ма по
ву че ни и не из ми ре ни из Ва ри ја бил не сто пе у Фик сну сто пу, или 
обр ну то; или (Б) укуп ни из нос глав ни це зај ма или ње гов део, по ву
че ни и не из ми ре ни, из Ва ри ја бил не сто пе за сно ва не на Ре фе рент
ној сто пи и Ва ри ја бил ној ка мат ној мар жи на Ва ри ја бил ну сто пу 
за сно ва ну на Фик сној ре фе рент ној сто пи и Ва ри ја бил ној ка мат ној 
мар жи и обр ну то; или (В) укуп ни из нос глав ни це Зај ма, по ву че ни 
и не из ми ре ни, из Ва ри ја бил не сто пе за сно ва не на Ва ри ја бил ној ка
мат ној мар жи на Ва ри ја бил ну сто пу за сно ва ну на Фик сној ка мат
ној мар жи; и (iii) од ре ђи ва ње ли ми та Ва ри ја бил не ка мат не сто пе 
или Ре фе рент не ка мат не сто пе при ме њи вих на уку пан из нос или 
део глав ни це Зај ма, ис пла ће ног и нео т пла ће ног до мо мен та ус по
ста вља ња Нај ви ше ка мат не сто пе (In te rest Ra te Cap) или нај ни жих 
при хва тљи вих ка мат них сто па (In te rest Ra te Col lar) за Ва ри ја бил не 
ка мат не сто пе или Ре фе рент не ка мат не сто пе.

(б) Би ло ко ја про ме на тра же на у скла ду са ста вом (а) овог 
Одељ ка ко ју Бан ка при хва ти би ће сма тра на „Кон вер зи јом” на на
чин на ко ји је де фи ни са на у Оп штим усло ви ма, и сту пи ће на сна
гу у скла ду са од ред ба ма Чла на IV. Оп штих усло ва и Смер ни ца за 
кон вер зи ју.

ЧЛАН III – ПРО ЈЕ КАТ

3.01. Зај мо при мац по твр ђу је сво ју по све ће ност ци ље ви ма 
Про јек та. У ту свр ху, Зај мо при мац ће спро ве сти: (а) Де ло ве I, II 
(осим Де ла II (vi)), III и IV Про јек та пре ко РГЗ уз по др шку Ми ни
стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре (МГСИ), и 
(б) Део II.(vi) Про јек та пре ко РГЗ, уз по др шку Ми ни стар ства гра
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре и Аген ци је за при вред
не ре ги стре, све у скла ду са од ред ба ма чла на V. Оп штих усло ва.

3.02. Не огра ни ча ва ју ћи од ред бе Одељ ка 3.01. овог Спо ра зу
ма, и осим уко ли ко се у Спо ра зу му из ме ђу Зај мо прим ца и Бан ке, 
не од лу чи дру га чи је, Зај мо при мац ће оси гу ра ти да се Про је кат ре а
ли зу је у скла ду са од ред ба ма Про гра ма 2. овог Спо ра зу ма.

ЧЛАН IV – СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ; РАС КИД

4.01. До дат ни усло ви ефек тив но сти се са сто је од сле де ћег:
(а) ЈИП је фор ми ра на и ан га жо ва ла је нај ма ње ру ко во ди о ца 

ЈИП, са вет ни ка за на бав ке и са вет ни ка за упра вља ње фи нан си ја ма, 
у скла ду са Одељ ком I.A.1. Про гра ма 2. овог Спо ра зу ма;

(б) Зај мо при мац је, пре ко РГЗа, усво јио Опе ра тив ни при руч
ник ко ји је при хва тљив за Бан ку.

4.02. Крај њи рок за сту па ње на сна гу је сто ти ну осам де сет 
(180) да на од да ту ма скла па ња овог Спо ра зу ма.
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ЧЛАН V – ПРЕД СТАВ НИК; АДРЕ СЕ

5.01. У сми слу де ла 10.02 Оп штих усло ва, пред став ник Зај мо
прим ца ко ји, из ме ђу оста лог, мо же усво ји ти из ме ну од ред би овог 
Спо ра зу ма у име Зај мо прим ца кроз раз ме ну пи са ма (ако Зај мо при
мац и Бан ка не од лу че дру га чи је) је ње гов Ми ни стар фи нан си ја.

5.02. Адре са Зај мо прим ца је:
Ми ни стар ство фи нан си ја
Кне за Ми ло ша 20
11000 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
Фак си мил:
(38111) 3618961
5.03. Адре са Бан ке је:
In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
1818 H Stre et, N.W.
Was hing ton, D.C. 20433
Uni ted Sta tes of Ame ri ca

Те ле грам: Те лекс: Фак си мил:
INT BA FRAD 248423(MCI) или 12024776391
Was hing ton, D.C. 64145(MCI)

СПО РА ЗУМ је по стиг нут у Ди стрик ту Ко лум би ја, Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, го ре на ве де ног да на и го ди не.

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
Овла шће ни пред став ник

Име: Др Ду шан Ву јо вић, с.р.
Функ ци ја: Ми ни стар фи нан си ја

МЕ ЂУ НА РОД НА БАН КА ЗА  
ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ

Овла шће ни пред став ник
Име: El len Gold stein, s.r.

Функ ци ја: Ди рек тор кан це ла ри је 
за ју го и сточ ну Евро пу

ПРО ГРАМ 1

Опис про јек та

Циљ Про јек та је да уна пре ди ефи ка сност, тран спа рент ност, 
до ступ ност и по у зда ност си сте ма за упра вља ње не по крет но сти ма 
Зај мо прим ца.

Про је кат чи не сле де ће ком по нен те:
Део I: Про це на вред но сти и опо ре зи ва ње не по крет но сти
(i) уна пре ђе ње си сте ма за на пла ту го ди шњег по ре за на имо

ви ну кроз (а) раз вој ре ги стра ку по про дај них це на не по крет но сти; 
(б) раз вој софт ве ра за об ра ду по да та ка из ре ги стра ку по про дај них 
це на; (в) раз вој и оце њи ва ње пи лот про гра ма ма сов не про це не 
вред но сти за по ступ ке раз ре зи ва ња и на пла те по ре за у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве; и (г) ус по ста вља ње ре ги стра обје ка та; и

(ii) уна пре ђе ње окви ра за про це ну вред но сти не по крет но сти 
кроз уна пре ђе ње ква ли те та обра зо ва ња за про це ни те ље и усва ја ње 
ме ђу на род но при хва ће них стан дар да про це не вред но сти.

Део II: Е – упра ва за пру жа ње при сту па ин фор ма ци ја ма о не
по крет но сти ма

Омо гу ћа ва при ступ ин фор ма ци ја ма о не по крет но сти ма, кроз:
(i) им пле мен та ци ју ин те гри са ног си сте ма за ка та стар не по крет

но сти и упис пра ва, ко ји се за сни ва на стра те ги ји ин фор ма ци о них и 
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (ИКТ) и стра те ги ји ар хи ва РГЗа;

(ii) раз вој по слов ног мо де ла и тех нич ког окви ра у скла ду са 
ме ђу на род ним стан дар ди ма за На ци о нал ну ин фра струк ту ру ге о
про стор них по да та ка Зај мо прим ца и уна пре ђе ње нео п ход них мре
жних сер ви са;

(iii) раз вој фи нан сиј ских ме ха ни за ма и би знис пла на за одр
жи вост оде ље ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у РГЗу;

(iv) раз вој и им пле мен та ци ју стра те ги је упра вља ња цен трал
ним ди ги тал ним и ана лог ним ар хи вом, уз обез бе ђи ва ње нео п ход не 
опре ме и обу ке и из град њу објек та цен трал ног ар хи ва;

(v) уна пре ђе ње ква ли те та стан дар ди за ци је по да та ка РГЗа и 
спро во ђе ње кам па ње за ин фор ми са ње гра ђа на, у ци љу под но ше ња 
ка та стар ских по да та ка; и

(vi) ди зајн, раз вој и им пле мен та ци ја си сте ма за елек трон ско 
из да ва ње гра ђе вин ских до зво ла по прин ци пу „све на јед ном ме сту”.

Део III: Ин сти ту ци о нал ни раз вој РГЗа
Уна пре ђе ње ин сти ту ци о нал ног раз во ја РГЗа кроз:
(i) из ра ду би знис пла на за упра вља ње РГЗом и ин сти ту ци о

нал но и кор по ра тив но пла ни ра ње и стра те ги ју;
(ii) по др шку одр жи во сти др жав ног ре фе рент ног си сте ма и 

функ ци о ни са њу АГРОС мре же, и уна пре ђе ње гра ви ме триј ских 
мре жа и вер ти кал ног ре фе рент ног си сте ма Зај мо прим ца;

(iii) спро во ђе ње про гра ма из ра де ди ги тал ног ка та стар ског 
пла на за ода бра не ка та стар ске оп шти не и пре во ђе ње по сто је ћих 
пла но ва во до ва у ди ги тал ни об лик;

(iv) уна пре ђе ње по ступ ка упи са не по крет но сти, укла ња ње 
ка шње ња упи са у гра до ви ма Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и Кра
гу јев цу, по бољ ша ње кан це ла риј ске ин фра струк ту ре у ода бра ним 
оп шти на ма Зај мо прим ца и ус по ста вља ње мо бил них ка та стар ских 
слу жби у од ре ђе ним слу жба ма РГЗа; и

(v) при ку пља ње ка та стар ских по да та ка (ге о дет ска ме ре ња и 
из ра да ба зе по да та ка ди ги тал ног ка та стар ског пла на) у ре ги о ну 
Вој во ди не Зај мо прим ца.

Део IV: Упра вља ње про јек том и ак тив но сти по др шке
Упра вља ње про јек том и ак тив но сти по др шке, што об у хва та:
(i) пру жа ње по др шке за ЈИП у окви ру упра вља ња Про јек том; 
(ii) пра ће ње и оце њи ва ње Про јек та;
(iii) по ве зи ва ње са јав но шћу у ве зи са ак тив но сти ма на Про

јек ту, у ци љу уна пре ђе ња со ци јал не ин клу зи је;
(iv) спро во ђе ње обу ке за ин те ре сне гру пе из јав ног и при ват

ног сек то ра у скла ду са пла ном обу ке ко ји је про пи сан Опе ра тив
ним при руч ни ком; и

(v) сту ди је ко је, из ме ђу оста лог, об у хва та ју ад ми ни стра ци ју и 
упра вља ње не по крет но сти ма, а на осно ву њи хо вих ре зул та та, из
ра да пред ло га за усва ја ње по ли ти ка и про пи са.

ПРО ГРАМ 2

Из вр ше ње про јек та

Оде љак I. Аран жма ни за им пле мен та ци ју
A. Ин сти ту ци о нал ни аран жма ни
1. Зај мо при мац ће у окви ру РГЗа фор ми ра ти и одр жа ва

ти ЈИП то ком чи та ве им пле мен та ци је Про јек та, са нео п ход ним 
ре сур си ма и ка дро ви ма за спро во ђе ње Про јек та, а у са ста ву и са 
про јект ним за дат ком ко ји је при хва тљив за Бан ку (ко ји об у хва та 
ру ко во ди о ца, струч ња ка за на бав ку, струч ња ка за упра вља ње фи
нан си ја ма, струч ња ка за пра ће ње и оце њи ва ње, струч ња ка за обу
ку, струч ња ка за про це ну вред но сти, струч ња ка за за штит не ме ре 
и ра чу но во ђу).

2. Зај мо при мац ће спро во ди ти Про је кат у скла ду са Опе ра
тив ним при руч ни ком.

3. Зај мо при мац не ће ме ња ти или бри са ти би ло ко ју од ред бу 
Опе ра тив ног при руч ни ка без прет ход ног пи са ног одо бре ња Бан
ке. У слу ча ју не ус кла ђе но сти од ред би Опе ра тив ног при руч ни ка и 
овог Спо ра зу ма, од ред бе овог Спо ра зу ма има ју ве ћу прав ну сна гу.

4. Зај мо при мац ће фор ми ра ти и одр жа ва ти Про јект ни са вет 
то ком чи та ве им пле мен та ци је Про јек та, а у са ста ву, са про јект ним 
за дат ком и ре сур си ма ко ји су при хва тљи ви за Бан ку. Про јект ни 
са вет је над ле жан за до но ше ње свих зна чај них од лу ка у ве зи са 
по ли ти ка ма ко је се од но се на им пле мен та ци ју Про јек та, за ге не
рал ни над зор над Про јек том, као и за усва ја ње го ди шњих пла но ва 
ра да, пла но ва обу ке и из ве шта ја. Про јект ним са ве том пред се да ва 
Ко ор ди на тор из МГСИ, а члан ство Про јект ног са ве та об у хва та 
пред став ни ке сле де ћих ин сти ту ци ја Зај мо прим ца: Ми ни стар ства 
др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, Ми ни стар ства фи нан си
ја, Ми ни стар ства прав де, Ми ни стар ства при вре де, Аген ци је за 
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при вред не ре ги стре, По ре ске упра ве, За во да за ста ти сти ку и Ди
рек то ра РГЗа Зај мо прим ца. Ру ко во ди лац ЈИП има уло гу се кре та ра 
Про јект ног са ве та.

5. Зај мо при мац ће фор ми ра ти и одр жа ва ти Управ ни од бор 
то ком чи та ве им пле мен та ци је Про јек та, а у са ста ву, са про јект
ним за дат ком и ре сур си ма ко ји су при хва тљи ви за Бан ку. Чла но ви 
управ ног од бо ра ће би ти Ди рек тор РГЗа, ди рек то ри ре ле вант них 
сек то ра и оде ље ња чи је су ор га ни за ци о не је ди ни це у ди рект ној 
ве зи са ак тив но сти ма на Про јек ту и ода бра ни струч ња ци из дру
гих ин сти ту ци ја Зај мо прим ца. Управ ни од бор ће би ти над ле жан за 
над зор над ре дов ном им пле мен та ци јом ак тив но сти на Про јек ту и 
до ста вља из ве шта је Про јект ном са ве ту квар тал но или по зах те ву 
Про јект ног са ве та у скла ду са кри те ри ју ми ма де фи ни са ним Опе
ра тив ним при руч ни ком.

6. Зај мо при мац ће обез бе ди ти да ЈИП на ба ви опе ра ти ван ра
чу но вод стве ни софт вер за ра чу но вод ство и фи нан сиј ско из ве шта
ва ње на Про јек ту, ко ји је при хва тљив за Бан ку, нај ка сни је у ро ку од 
де ве де сет (90) да на на кон опе ра тив но сти Про јек та.

Б. Ан ти-ко руп ци ја
Зај мо при мац ће оси гу ра ти спро во ђе ње Про јек та у скла ду са 

од ред ба ма Смер ни ца о ан тико руп ци ји.
В. За штит не по ли ти ке
1. Зај мо при мац ће ре а ли зо ва ти Про је кат у скла ду са три 

ПУЖС и не ће до де љи ва ти, ме ња ти, ста вља ти ван сна ге, опо зи ва ти, 
по ни шта ва ти или од ба ци ва ти би ло ко ју од ред бу ПУЖС без прет
ход ног одо бре ња Бан ке.

2. У слу ча ју да то ком им пле мен та ци је Про јек та Зај мо при мац 
од лу чи да про ме ни ло ка ци ју за обје кат цен трал ног ар хи ва ко ја је 
утвр ђе на у Де лу II(iv) Про јек та, пре из во ђе ња би ло ка квих ра до ва, 
Зај мо при мац је у оба ве зи да (а) оба ви про це ну ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну ко ја је при хва тљи ва за Бан ку, и (б) из ра ди, усво ји и спро
ве де план упра вља ња жи вот ном сре ди ном у ве зи са оба ве за ма и 
усло ви ма ко ји су при хва тљи ви за Бан ку.

3. Зај мо при мац ће обез бе ди ти да Про јект не ак тив но сти не об
у хва та ју при нуд но ра се ља ва ње.

Оде љак II. Пра ће ње, из ве шта ва ње и вред но ва ње про јек та
A. Про јект ни из ве шта ји
1. Зај мо при мац ће пра ти ти и вред но ва ти на пре дак по стиг нут 

у спро во ђе њу Про јек та и из ра ђи ва ти Про јект не из ве шта је у скла ду 
са од ред ба ма Одељ ка 5.08. Оп штих усло ва и на осно ву по ка за те ља 
ко ји су уса гла ше ни са Бан ком. Сва ки Про јект ни из ве штај об у хва
та ће пе ри од од јед ног ка лен дар ског квар та ла, и до ста вља ће се Бан
ци у ро ку од јед ног ме се ца по ис те ку сва ког пе ри о да об у хва ће ног 
да тим из ве шта јем. 

Б. Упра вља ње фи нан си ја ма, фи нан сиј ски из ве шта ји и 
ре ви зи је

1. Зај мо при мац ће одр жа ва ти или учи ни ти да се одр жа ва си
стем за упра вља ње фи нан си ја ма у скла ду са од ред ба ма Одељ ка 
5.09. Оп штих усло ва.

2. Не огра ни ча ва ју ћи од ред бе Де ла А овог Одељ ка, Зај мо
при мац ће из ра ђи ва ти и до ста вља ти Бан ци, нај ка сни је у ро ку од 
че тр де сет пет (45) да на по ис те ку сва ког ка лен дар ског квар та ла, 
пре ла зне фи нан сиј ске из ве шта је за Про је кат за ко је ни је из вр ше на 
ре ви зи ја, ко ји ће об у хва та ти да ти квар тал и чи ји ће фор мат и са др
жај би ти при хва тљи ви за Бан ку. 

3. Зај мо при мац ће из вр ши ти ре ви зи ју сво јих Фи нан сиј ских 
из ве шта ја у скла ду са од ред ба ма Одељ ка 5.09. (б) Оп штих усло ва. 
Сва ка ре ви зи ја Фи нан сиј ских из ве шта ја об у хва та ће пе ри од од јед
не фи скал не го ди не Зај мо прим ца. Фи нан сиј ски из ве шта ји за ко је 
је из вр ше на ре ви зи ја за сва ки та кав пе ри од до ста вља ће се Бан ци 
у ро ку од нај ка сни је шест (6) ме се ци по ис те ку сва ког та квог пе
ри о да.

Оде љак III. На бав ка
A. Оп ште од ред бе
1. Ро ба, ра до ви и не кон сул тант ске услу ге. На бав ка ро бе, 

ра до ва и не кон сул тант ских услу га за по тре бе Про јек та ко ји се фи
нан си ра ју сред стви ма зај ма вр ши ће се у скла ду са зах те ви ма утвр
ђе ним или по ме ну тим у Одељ ку I Смер ни ца за на бав ке и у скла ду 
са од ред ба ма овог Одељ ка.

2. Кон сул тант ске услу ге. Све кон сул тант ске услу ге ко је су 
нео п ход не за Про је кат и ко је ће се фи нан си ра ти из сред ста ва Зај
ма на ба вља ће се у скла ду са зах те ви ма утвр ђе ним и по ме ну тим у 
Одељ ци ма I и IV Смер ни ца за кон сул тан те и у скла ду са од ред ба ма 
овог Одељ ка.

3. Де фи ни ци је. Тер ми ни пи са ни ве ли ким сло вом, ко ри шће ни 
у на став ку овог Одељ ка за опис по је ди них про це ду ра за на бав ке 
или про це ду ра за ре ви зи ју по је ди них уго во ра од стра не Бан ке, од
но се се на ме то де опи са не у Одељ ци ма II и III Смер ни ца за на бав
ке или Одељ ци ма II, III, IV и V Смер ни ца за кон сул тан те, у за ви
сно сти од по тре бе.

Б. По је ди нач не про це ду ре за на бав ку ро бе, ра до ва и  не-
кон сул тант ских услу га

1. Ме ђу на род но јав но над ме та ње. Осим уко ли ко у ста ву 2. 
у на став ку ни је дру га чи је од ре ђе но, на бав ка ро бе вр ши се у окви
ру уго во ра до де ље них на осно ву ме ђу на род ног јав ног над ме та ња.

2. Дру ге ме то де за на бав ку ро бе, ра до ва и не кон сул тант-
ских услу га. Сле де ће ме то де по ред ме ђу на род ног јав ног над ме та
ња, мо гу се ко ри сти ти за на бав ку ро бе, ра до ва и не кон сул тант ских 
услу га за уго во ре ко ји су на ве де ни у пла ну на бав ке: (a) На ци о нал
но јав но над ме та ње, на ко је се од но се и до дат не од ред бе де фи ни са
не у При ло гу Про гра ма 2; (б) Ку по ви на; и (в) Ди рект но уго ва ра ње.

В. По себ не ме то де за на бав ку кон сул тант ских услу га
1. Из бор на осно ву ква ли те та и це не. Осим ако ни је дру га

чи је де фи ни са но у ста ву 2 у да љем тек сту, кон сул тант ске услу ге ће 
се на ба вља ти при ме ном ме то де Из бор на осно ву ква ли те та и це не.

2. Дру ге ме то де за из бор кон сул тант ских услу га. По ред Из
бо ра на осно ву ква ли те та и це не, за на бав ку кон сул тант ских услу га 
за уго во ре ко ји су на ве де ни у Пла ну на бав ке мо гу се ко ри сти ти и 
сле де ће ме то де: (a) Из бор на осно ву ква ли те та; (б) Из бор са фик
сним бу џе том; (в) Из бор на осно ву нај ни же це не; (г) Из бор на осно
ву ква ли фи ка ци је кон сул тан та; (д) Из бор кон сул тант ске фир ме из 
јед ног из бо ра; (ђ) Про це ду ре на ве де не у ста ву 5.2 и 5.3 Смер ни ца 
за кон сул тан те за из бор по је ди нач них кон сул та на та; и (е) Про це ду
ра из бо ра из јед ног из во ра за из бор по је ди нач них кон сул та на та.

Г. Ре ви зи ја од лу ка о на бав ка ма од стра не Бан ке
У пла ну на бав ке утвр ди ће се ко ји уго во ри под ле жу Прет ход

ној ре ви зи ји од стра не Бан ке. Сви оста ли уго во ри под ле жу Бан чи
ној На кнад ној ре ви зи ји.

Оде љак IV. Ис пла та сред ста ва зај ма
A. Оп ште од ред бе
1. Зај мо при мац мо же по ву ћи сред ства Зај ма у скла ду са од

ред ба ма чла на II Оп штих усло ва, овог Одељ ка и до дат них ин
струк ци ја ко је Бан ка утвр ди у оба ве ште њу Зај мо прим цу (укљу чу
ју ћи „Смер ни це Свет ске бан ке за ис пла ту сред ста ва за про јек те”, 
од ма ја 2006. го ди не, ко је Бан ка мо же по вре ме но ре ви ди ра ти и ко је 
ће се при ме њи ва ти на овај Спо ра зум у скла ду са да тим ин струк ци
ја ма), за фи нан си ра ње До зво ље них тро шко ва, на на чин утвр ђен у 
та бе ли у ста ву 2. у на став ку.

2. У та бе ли у на став ку, на ве де не су ка те го ри је До зво ље них 
тро шко ва ко ји се мо гу фи нан си ра ти из сред ста ва Зај ма („Ка те го ри
ја”), из но си сред ста ва Зај ма до де ље них за сва ку Ка те го ри ју и про
цен ти рас хо да ко ји ће се фи нан си ра ти у сва кој Ка те го ри ји.

Ка те го ри ја
До де ље на сред-

ства Зај ма
(изражено у ЕУР)

Про це нат рас хо да ко ји ће се 
фи нан си ра ти

(1) Ро ба, ра до ви и не кон сул
тант ске услу ге за Про је кат

22.700.000 100 %
(без пореза)

(2) Кон сул тант ске услу ге, 
обу ка и опе ра тив ни тро шко
ви за про је кат

13.409.500 100%

(3) При ступ на на кна да 90.500 Из нос се пла ћа у скла ду са 
Одељ ком 2.03 овог Спо ра зу ма 
и у скла ду са Одељ ком 2.07(б) 
Оп штих усло ва

УКУП НО 36.200,000

У сми слу ове та бе ле:
По јам „Опе ра тив ни тро шко ви” озна ча ва ра зум не и ин кре мен

тал не тро шко ве ко је сно си РГЗ у ве зи са им пле мен та ци јом Про
јек та, за по тре бе кан це ла риј ског ма те ри ја ла и дру гог по тро шног 
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ма те ри ја ла, за ку па по слов ног про сто ра, тро шко ве ин тер нет ко нек
ци је и ко му ни ка ци ја, по др шке за ин фор ма ци о не си сте ме, тро шко
ве пре во ђе ња, бан ков не на кна де, ко му на ли је, ра зум не тро шко ве 
пу то ва ња, пре во за, днев ни ца и сме шта ја и оста ле ра зум не рас хо де 
ко ји су у ди рект ној ве зи са им пле мен та ци јом Про јек та, а у скла ду 
са до го во ром из ме ђу Зај мо прим ца и Бан ке, на осно ву по лу го ди
шњих бу џе та ко ји су при хва тљи ви за Бан ку, осим за ра да др жав них 
слу жбе ни ка Зај мо прим ца; и

По јам „без по ре за”, у ве зи са Де лом 2.06 Оп штих усло ва, 
озна ча ва да се сред ства Зај ма не ће ко ри сти ти за фи нан си ра ње по
ре за ко је Зај мо при мац на пла ћу је од но сно ко ји ва же на ње го вој 
те ри то ри ји, а у ве зи са при хва тљи вим тро шко ви ма или њи хо вим 
уво зом, про из вод њом, на бав ком или ис по ру ком.

B. Усло ви ис пла те; Рок ис пла те 
1. Не за ви сно од од ред би из Де ла А овог Одељ ка, ис пла те се 

не ће вр ши ти за пла ћа ња ко ја су из вр ше на пре за кљу чи ва ња овог 
Спо ра зу ма. 

2. Да тум за вр шет ка про јек та је 31. де цем бра 2020. го ди не.
Оде љак V. Оста ле оба ве зе
1. У ве зи са спро во ђе њем обу ке, Зај мо при мац је у оба ве зи да 

(а) до ста ви Бан ци на усва ја ње пред лог Пла на обу ке ко ји ће се спро
во ди ти у окви ру Про јек та то ком на ред не ка лен дар ске го ди не нај
ка сни је 1. де цем бра сва ке го ди не то ком им пле мен та ци је Про јек та, 
ко ји об у хва та: (i) пре глед оби ма и са др жа ја про гра ма или ак тив но
сти обу ке, (ii) обра зло же ње на чи на на ко ји би сва ки про грам или 
ак тив ност обу ке тре ба ло да до при не се по сти за њу ци ље ва Про јек та, 
(iii) бу џет ко ји се за ово ало ци ра, (iv) кри те ри ју ме за ода бир ко ри
сни ка и из во ђа ча обу ке, и (v) рас по ред спро во ђе ња Пла на обу ке; и 
(б) не по сред но на кон то га, спро во ди ва же ћи План обу ке у скла ду са 
на ве де ним усло ви ма и на на чин ко ји је при хва тљив за Бан ку.

2. Не огра ни ча ва ју ћи од ред бе Де ло ва 5.03. и 5.06. Оп штих 
усло ва, Зај мо при мац је у оба ве зи да:

а. обез бе ди да све слу жбе РГЗа на ве де не у Де лу III (iv) Про
јек та бу ду обез бе ђе не нео п ход ним фи нан сиј ским и ма те ри јал ним 
сред стви ма, на ме ште не и опре мље не та ко да пру жа ју нео п ход не 
услу ге јав но сти, све на на чин ко ји је при хва тљив за Бан ку; и

б. обез бе ди да слу жба ма РГЗа са мо бил ним слу жба ма де фи ни
са ним у Де лу III (iv) Про јек та бу ду обез бе ђе на нео п ход на фи нан сиј
ска и ма те ри јал на сред ства (као и сред ства за рад и одр жа ва ње во зи
ла) и аде кват ни ка дро ви, све на на чин ко ји је при хва тљив за Бан ку.

ПРИ ЛОГ

УЗ

ПРО ГРАМ 2

Ме то де ко је ће се при ме њи ва ти за На ци о нал но јав но над ме та ње 
су про пи са не овим При ло гом уз Про грам 2 овог Спо ра зу ма, под усло
вом да та кве ме то де бу ду у скла ду са од ред ба ма Одељ ка 1 и Оде ља ка 
3.3. и 3.4. Смер ни ца за на бав ке и са сле де ћим до дат ним од ред ба ма:

1. Ме то де „отво ре ног тен де ра”, у скла ду са од ред ба ма За ко на 
о јав ним на бав ка ма Ср би је ће се при ме њи ва ти на све уго во ре;

2. Стра ни по ну ђа чи не мо гу би ти спре че ни да уче ству ју у 
над ме та њу, а у по ступ ку над ме та ња се до ма ћим по ну ђа чи ма не ће 
да ва ти би ло ка кве пре фе рен ци је. Пред у зе ћа у др жав ном вла сни
штву из Ср би је мо гу уче ство ва ти у над ме та њу ис кљу чи во ако су 
прав но и фи нан сиј ски не за ви сна и ако по слу ју у скла ду са при
вред ним пра вом Зај мо прим ца;

3. Су бјек ти ко ји спро во де на бав ку ће ко ри сти ти узор ке тен
дер ске до ку мен та ци је ко је одо бри Бан ка;

4. У слу ча ју да це не по ну да бу ду ви ше у од но су на зва нич
ну про це ну, по ну де се не мо гу од би ти без прет ход не са гла сно сти 
Бан ке;

5. За под но ше ње по ну да ће се ко ри сти ти про це ду ра са јед ном 
ко вер том;

6. На кнад на ква ли фи ка ци ја се вр ши ис кљу чи во за по ну ђа ча 
ко ји је дао нај ни жу по ну ду; по ну да се не мо же од ба ци ти при отва
ра њу по ну да због не ква ли фи ко ва но сти;

7. По ну ђа чи ко ји на сту па ју као за јед нич ки по ду хват се сма
тра ју за јед нич ки и со ли дар но од го вор ним;

8. Уго во ри се до де љу ју по ну ђа чу са нај ни жом по ну дом, ко ји 
су штин ски ис пу ња ва усло ве, а за ко га се утвр ди да је ква ли фи ко
ван за из во ђе ње у скла ду са кри те ри ју ми ма ева лу а ци је ко ји се уна
пред де фи ни шу и об ја вљу ју;

9. Пре го во ри на кон над ме та ња ни су до зво ље ни са по ну ђа чем 
ко ји је дао нај ни жу по ну ду ни ти са би ло ко јим дру гим по ну ђа чи ма; 

10. Уго во ри ко ји ду го тра ју (пре ко 18 ме се ци) мо ра ју са др жа
ти од го ва ра ју ће од ред бе за при ла го ђа ва ње це не;

11. Тен дер ска до ку мен та ци ја и уго во ри ко је Бан ка сма тра 
при хва тљи вим мо ра ју са др жа ти од ред бе у ко ји ма се на во ди по ли
ти ка Бан ке да ка жња ва пред у зе ћа и по је дин це за ко је се утвр ди да 
су уче ство ва ли у пре ва ри и ко руп ци ји, у скла ду са де фи ни ци ја ма 
из Смер ни ца за на бав ке; и

12. У скла ду са Смер ни ца ма за на бав ке, сва тен дер ска до ку
мен та ци ја и сви уго во ри ко ји се фи нан си ра ју из сред ста ва Зај ма 
мо ра ју са др жа ти оба ве зу по ну ђа ча, до ба вља ча и из во ђа ча, као и 
њи хо вих по ди зво ђа ча, за ступ ни ка, за по сле них, кон сул та на та, пру
жа ла ца услу га или до ба вља ча да омо гу ће Свет ској бан ци увид у 
све њи хо ве ра чу не, еви ден ци је и оста лу до ку мен та ци ју у ве зи са 
под но ше њем по ну да и из вр ша ва њем уго во ра и да исте да ју на ре
ви зи ју ре ви зо ри ма ко је име ну је Свет ска бан ка. Сва чи ње ња ко ја за 
циљ има ју ма те ри јал но оне мо гу ћа ва ње оства ри ва ња пра ва Свет ске 
бан ке на ин спек ци ју и ре ви зи ју у скла ду са Смер ни ца ма за на бав ке 
пред ста вља ју оп струк тив но деј ство ко је је њи ма де фи ни са но.

ПРО ГРАМ 3

Про грам амор ти за ци је

1. У та бе ли у на став ку на ве де ни су Да ту ми за пла ћа ње глав
ни це Зај ма и про це нат укуп ног из но са глав ни це Зај ма ко ји до спе ва 
за пла ћа ње на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це („Про це нат ра те”). 
У слу ча ју да су сред ства Зај ма у пот пу но сти ис пла ће на до пр вог 
Да ту ма за пла ћа ње глав ни це, Бан ка ће од ре ди ти из нос глав ни це 
Зај ма ко ји Зај мо при мац тре ба да от пла ти на сва ки Да тум за пла
ћа ње глав ни це та ко што ће по мно жи ти: (а) из нос Зај ма ис пла ће
ног до пр вог Да ту ма за пла ћа ње глав ни це; са (б) Про цен том ра те 
за сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це, с тим да ће се та ко до би је ни 
из нос за от пла ту ко ри го ва ти, уко ли ко бу де по треб но, и ума њи ти 
за све из но се из ста ва 4. овог Про гра ма на ко је се при ме њу је Кон
вер зи ја ва лу те.

Да тум за пла ћа ње глав ни це Про це нат ра те
(изражено у процентима)

Сва ког 15. ма ја и 15. но вем бра
По чев ши од 15. ма ја 2019. го ди не
до 15. маја 2029. године 4,55 %
Да на 15. но вем бра 2029. го ди не 4,45 %

2. У слу ча ју да сред ства Зај ма ни су у пот пу но сти ис пла ће на 
до пр вог Да ту ма за пла ћа ње глав ни це, из нос глав ни це Зај ма ко ји 
Зај мо при мац тре ба да от пла ти на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це 
од ре ди ће се на сле де ћи на чин:

(a) За сва ки из нос сред ста ва Зај ма ко ји бу де ис пла ћен до пр
вог Да ту ма за пла ћа ње глав ни це, Зај мо при мац ће от пла ти ти Из нос 
ис пла ће ног Зај ма са ста њем на тај дан у скла ду са ста вом 1. овог 
Про гра ма.

(б) Сва ки из нос ис пла ћен на кон пр вог Да ту ма за пла ћа ње 
глав ни це от пла ћи ва ће се на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це ко
ји усле ди на кон да ту ма та кве ис пла те сред ста ва, у из но си ма ко је 
ће од ре ди ти Бан ка, та ко што ће из нос сва ке та кве ис пла те по мно
жи ти раз лом ком, при че му ће бро ји лац би ти ори ги нал ни Про це нат 
ра те утвр ђен у та бе ли у ста ву 1. овог Про гра ма за да ти Да тум за 
пла ћа ње глав ни це („Ори ги нал ни про це нат ра те”), а име ни лац збир 
свих пре о ста лих Ори ги нал них про це на та ра та за Да ту ме за пла ћа
ње глав ни це ко ји па да ју на тај да тум или по сле тог да ту ма, с тим 
да ће се та ко до би је ни из но си за от пла ту ко ри го ва ти, уко ли ко бу де 
по треб но, и ума њи ти за све из но се из ста ва 4. овог Про гра ма на ко
је се при ме њу је Кон вер зи ја ва лу те.
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3. (a) Из но си Зај ма ис пла ће ни у пе ри о ду од два ка лен дар ска 
ме се ца пре сва ког Да ту ма за пла ћа ње глав ни це тре ти ра ће се, ис
кљу чи во за по тре бе из ра чу на ва ња из но са глав ни це ко ји до спе ва
ју за пла ћа ње на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це, као ис пла ће ни 
а нео т пла ће ни из но си на дру ги Да тум за пла ћа ње глав ни це ко ји 
усле ди на кон да ту ма ис пла те и до спе ва ће за пла ћа ње на сва ки Да
тум за пла ћа ње глав ни це, по чев од дру гог Да ту ма за пла ћа ње глав
ни це ко ји усле ди на кон да ту ма ис пла те.

(б) Не за ви сно од од ред би из подста ва (a) овог ста ва, уко ли ко 
Бан ка у би ло ко јем мо мен ту усво ји си стем из да ва ња ра чу на на да
ту ме до спе ћа у ко јем ће се ра чу ни из да ва ти на или по ис те ку од го
ва ра ју ћег Да ту ма за пла ћа ње глав ни це, од ред бе да те тач ке не ће се 
при ме њи ва ти на ис пла те из вр ше не на кон усва ја ња та квог си сте ма 
за из да ва ње ра чу на. 

4. Не за ви сно од од ред би из ста ва 1 и 2 oвог Про гра ма, на кон 
Кон вер зи је ва лу те укуп ног из но са или би ло ко јег де ла ис пла ће них 
сред ста ва Зај ма у Одо бре ну ва лу ту, Бан ка ће од ре ди ти из нос за ко
ји је из вр ше на та ква кон вер зи ја у Одо бре ну ва лу ту, ко ји до спе ва за 
от пла ту на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це ко ји усле ди то ком Пе
ри о да за кон вер зи ју, та ко што ће да ти из нос у ва лу ти у ко јој је био 
из ра жен не по сред но пре Кон вер зи је по мно жи ти са: (i) де ви зним 
кур сом ко ји од ра жа ва из но се глав ни це у одо бре ној ва лу ти ко ју Бан
ка пла ћа за Тран сак ци је за ва лут ни хе џинг ко је се од но се на да ту 
Кон вер зи ју; или (ii) уко ли ко Бан ка та ко од лу чи у скла ду са Смер ни
ца ма за кон вер зи ју, курс ном ком по нен том Сто пе тер ми на ла.

5. Ако је ис пла ће ни из нос сред ста ва зај ма дат у ви ше од јед
не ва лу те зај ма, од ред бе овог Про гра ма ће се од но си ти одво је но 
на из но се у сва кој ва лу ти зај ма та ко да се из ра ди одво је ни план за 
амор ти за ци ју за сва ки из нос.

ПРИ ЛОГ

Оде љак I. Де фи ни ци је
1. „АГРОС” озна ча ва Ак тив ну ге о дет ску ре фе рент ну осно ву 

Ср би је, основ ну мре жну ин фра струк ту ру Зај мо прим ца за пру жа ње 
ге о дет ских ре фе рент них услу га РГЗу и пред у зе ћи ма из јав ног и 
при ват ног сек то ра.

2. ,,Смер ни це за бор бу про тив ко руп ци је” озна ча ва ју ,,Смер
ни це за спре ча ва ње и бор бу про тив пре ва ре и ко руп ци је у окви ру 
про је ка та фи нан си ра них из сред ста ва зај мо ва ИБРДа и кре ди та и 
гран то ва ИДАе”, од 15. ок то бра 2006. го ди не са из ме на ма и до пу
на ма из ја ну а ра 2011. го ди не.

3. „Ка те го ри ја” озна ча ва ка те го ри ју став ки утвр ђе ну у та бе ли 
у Одељ ку IV Про гра ма 2. овог Спо ра зу ма.

4. „Смер ни це за кон сул тан те” озна ча ва ју ,,Смер ни це за из бор 
и ан га жо ва ње кон сул та на та од стра не Зај мо при ма ца Свет ске бан ке 
у окви ру зај мо ва ИБРДа и кре ди та и гран то ва ИДАе” од ја ну а ра 
2011. го ди не (са ре ви зи јом из ју ла 2014. го ди не).

5. „ПУЖС” озна ча ва ју три Пла на упра вља ња жи вот ном сре
ди ном за од ре ђе не ло ка ци је, а ко ји се од но се на про јект не ак тив но
сти ко је ће се спро во ди ти у град ским оп шти на ма Зај мо прим ца ко је 
су у са ста ву гра да Бе о гра да – Зе му ну и Со по ту, оп шти ни Ру ма, а 
сва ки од њих об у хва та план убла жа ва ња ути ца ја на жи вот ну сре ди
ну и план пра ће ња жи вот не сре ди не, ко ји об у хва та ју план убла жа
ва ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и план пра ће ња жи вот не сре ди
не, а ко ји ће се спро во ди ти у скла ду са Про гра мом 2, Оде љак I овог 
Спо ра зу ма, ко ји су при хва тљи ви за Бан ку, и са др же спе ци фич не 
де та ље о ме ра ма за упра вља ње иден ти фи ко ва ним или по тен ци
јал ним ри зи ци ма по жи вот ну сре ди ну и за убла жа ва ње, сма ње ње 
и/или не у тра ли зо ва ње не га тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у 
ве зи са спро во ђе њем ак тив но сти у окви ру Про јек та, за јед но са по
чет ним еко ло шким и дру штве ним ста њем за сва ку ло ка ци ју, де та
љи ма ре ле вант ног за кон ског окви ра о за шти ти жи вот не сре ди не, 
од го ва ра ју ћим ин сти ту ци о нал ним аран жма ни ма, аран жма ни ма за 
пра ће ње и из ве шта ва ње, ко ји ма се омо гу ћа ва аде кват но спро во ђе
ње и ре дов но до ста вља ње по врат них ин фор ма ци ја о по што ва њу 
од ред би сва ког ПУЖС, а исти се мо гу с вре ме на на вре ме ме ња ти 
или до пу ња ва ти на кон прет ход ног пи са ног одо бре ња Бан ке.

6. „Оп шти усло ви” озна ча ва ју ,,Оп ште усло ве за зај мо ве Ме
ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој”, од 12. мар та 2012. го ди не, са 
из ме на ма и до пу на ма де фи ни са ним у Одељ ку II овог При ло га.

7. „При нуд но ра се ља ва ње” озна ча ва ути цај при нуд ног од у зи
ма ња зе мљи шта у окви ру Про јек та, ко је по го ђе ним ли ци ма на ме
ће: (i) не га ти ван ути цај на жи вот ни стан дард; или (ii) при вре ме но 
или трај но сти ца ње или пре у зи ма ње пра ва, вла сни штва или ин те
ре са на објек ту, зе мљи шту (из ме ђу оста лог и гра ђе вин ском зе мљи
шту, по љо при вред ном зе мљи шту и па шња ци ма) или на би ло ко јој 
дру гој не по крет ној и по крет ној имо ви ни; или (iii) при вре ме ни или 
тра јан не га ти ван ути цај на до ступ ност сред ста ва за про из вод њу; 
или (iv) при вре ме ни или тра јан не га ти ван ути цај на по сло ва ње, за
ни ма ње, рад или бо ра ви ште од но сно ста ни ште.

8. „Ма сов на про це на вред но сти” озна ча ва ме то до ло ги ју за 
про це ну вред но сти свих не по крет но сти на да том ге о граф ском под
руч ју, за по тре бе утвр ђи ва ња по ре за на имо ви ну.

9. „МГСИ” озна ча ва Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра
ћа ја и ин фра струк ту ре Зај мо прим ца или би ло ког ње го вог след бе
ни ка.

10. „На ци о нал ни ре фе рент ни си стем” озна ча ва пер ма нент ну 
мре жу ста ни ца Зај мо прим ца са де фи ни са ним и усво је ним ко ор ди
на та ма, у скла ду са од ред ба ма За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та
стру Зај мо прим ца, ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
број 72/09, са из ме на ма и до пу на ма до 2013. го ди не, ко је су об ја
вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 18/12 и 65/13.

11. „Опе ра тив ни при руч ник” озна ча ва при руч ник Зај мо
прим ца ко ји је при хва тљив за Бан ку, ко јим се опи су ју и де фи ни шу 
по ступ ци за им пле мен та ци ју Про јек та и ин сти ту ци о нал ни аран
жма ни, у скла ду са од ред ба ма овог Спо ра зу ма и ва же ћих за ко на 
и про пи са и са др жи, из ме ђу оста лог, тер минпла но ве ак ци ја ко је 
је нео п ход но оба ви ти у окви ру Про јек та, од го ва ра ју ће уло ге и од
го вор но сти аген ци ја ко је уче ству ју у им пле мен та ци ји Про јек та, 
кри те ри ју ме за се лек ци ју и спи сак оп шти на за ко је ће се вр ши ти 
из ра да ди ги тал ног ка та стар ског пла на из Де ла III (iii) Про јек та, 
кри те ри ју ме за се лек ци ју и спи сак оп шти на у ко ји ма ће се вр ши ти 
ак тив но сти уна пре ђе ња ин фра струк ту ре из Де ла III (iv) Про јек та, 
кри те ри ју ме за се лек ци ју и спи сак слу жби РГЗа у ко ји ма ће се ус
по ста ви ти мо бил не слу жбе из Де ла III (iv) Про јек та, ка дров ску по
пу ну, фи ду ци јар не, тех нич ке и опе ра тив не аспек те и по ступ ке за 
им пле мен та ци ју Про јек та, као и про це ду ре упра вља ња фи нан си
ја ма (бу џе ти ра ње, ра чу но вод ство и уну тра шња кон тро ла, ис пла те 
и нов ча ни то ко ви, фи нан сиј ско из ве шта ва ње, го ди шње из ве шта је, 
аран жма не и про це ду ре за уну тра шњу и спољ ну ре ви зи ју, као и на
мен ски Конт ни план за про је кат), по ступ ке на бав ке, аран жма не за 
пра ће ње и вред но ва ње и оста ле фи ду ци јар не и ад ми ни стра тив не 
аран жма не и нео п ход не про јект не за дат ке, при че му се исти мо же 
с вре ме на на вре ме ме ња ти или до пу ња ва ти у до го во ру са Бан ком. 

12. „ЈИП” озна ча ва Је ди ни цу за им пле мен та ци ју про јек та у 
скла ду са Одељ ком I Про гра ма 2 овог Спо ра зу ма. 

13. „Смер ни це за на бав ке” озна ча ва ју „Смер ни це: На бав
ка до ба ра, ра до ва и не кон сул тант ских услу га у окви ру зај мо ва 
ИБРДа и ИДА кре ди та и гран то ва од стра не Зај мо при ма ца Свет
ске бан ке” (са ре ви зи јом из ју ла 2014. го ди не).

14. „План на бав ке” озна ча ва план на бав ке за Про је кат од 29. 
ја ну а ра 2015. го ди не, ко ји је по ме нут у ста ву 1.18. Смер ни ца за на
бав ке и у ста ву 1.25. Смер ни ца за кон сул тан те, са свим по вре ме
ним из ме на ма и до пу на ма из вр ше ним у скла ду са од ред ба ма на ве
де них ста во ва.

15. „Про јект ни са вет” озна ча ва са вет ко ји је про пи сан у Де лу 
I.A.4. Про гра ма 2 овог Спо ра зу ма.

16. „РГЗ” озна ча ва Ре пу блич ки ге о дет ски за вод Зај мо прим ца, 
аген ци је Зај мо прим ца ко ја је над ле жна за др жав ни пре мер, кар то
гра фи ју и упис пра ва, ко ја је осно ва на у скла ду са За ко ном о др
жав ном пре ме ру и ка та стру Зај мо прим ца, ко ји је об ја вљен у „Слу
жбе ном гла сни ку РС”, број 72/09, са из ме на ма и до пу на ма до 2013. 
го ди не, ко је су об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 18/12 и 
65/13 и би ло ког ње го вог след бе ни ка.

17. „Аген ци ја за при вред не ре ги стре” озна ча ва јав ну аген
ци ју осно ва ну За ко ном о Аген ци ји за при вред не ре ги стре („Слу
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11), ко јој је За ко ном о 
пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09 
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– ис прав ка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14 и 145/14) по ве ре но во ђе ње цен трал не еви ден
ци је об је ди ње них по сту па ка за си стем за из да ва ње гра ђе вин ских 
до зво ла по прин ци пу „све на јед ном ме сту”.

18. „Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку” озна ча ва аген ци ју Зај
мо прим ца ко ја је над ле жна за из ра ду, ана ли зу, ди стри бу ци ју и об
ја вљи ва ње зва нич них ста ти стич ких ин фор ма ци ја, ко ја је осно ва на 
у скла ду са За ко ном о зва нич ној ста ти сти ци („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 104/09).

19. „Управ ни од бор” озна ча ва од бор на ве ден у Де лу I.А.5. 
Про гра ма 2. овог Спо ра зу ма.

20. „По ре ска упра ва” озна ча ва упра ву у окви ру Ми ни стар
ства фи нан си ја Зај мо прим ца, ко ја је над ле жна за утвр ђи ва ње, кон
тро лу и уби ра ње по ре за.

21. „Обу ка” озна ча ва тро шко ве (осим кон сул тант ских услу га) 
ко ји на ста ју то ком им пле мен та ци је Про јек та, на осно ву пе ри о дич
них бу џе та ко ји су при хва тљи ви за бан ку, за: (i) ра зум не тро шко ве 
пу то ва ња, сме шта ја, ис хра не и днев ни ца за пре да ва че и по ла зни ке 
у ве зи са њи хо вом обу ком; (ii) на кна де за кур се ве; (iii) за куп про
сто ри ја и опре ме за обу ку/ра ди о ни це; и (iv) тро шко ве из ра де, на
бав ке, ре про дук ци је и ди стри бу ци је ма те ри ја ла за обу ку ко ји ина че 
ни су об у хва ће ни овом тач ком.

Оде љак II. Из ме не оп штих усло ва
Оп шти усло ви ће би ти про ме ње ни као што сле ди:
1. У Са др жа ју се ме ња ју по зи ва ња на Одељ ке, на зи ве и бро

је ве Оде ља ка ка ко би се ука за ло на из ме не да те у да љем тек сту.
2. Оде љак 3.01. (Приступнанакнада)се ме ња и гла си:
„Оде љак 3.01. Приступнанакнада;Накнадазаангажовање”
(a) Зај мо при мац ће пла ти ти Бан ци при ступ ну на кна ду на из

нос Зај ма, по сто пи на ве де ној у Спо ра зу му о зај му („При ступ на 
на кна да”).

(б) Зај мо при мац ће пла ти ти Бан ци На кна ду за ан га жо ва ње 
на не ис пла ће на сред ства зај ма по сто пи на зна че ној у Спо ра зу му о 
зај му („На кна да за ан га жо ва ње”). На кна да за ан га жо ва ње се об ра
чу на ва по чев ши од ше зде се тог да на од да на скла па ња Спо ра зу ма 
о зај му до да ту ма по вла че ња сред ста ва од стра не Зај мо прим ца са 
ра чу на зај ма или по ни ште ња. На кна да за ан га жо ва ње до спе ва ше
сто ме сеч но на сва ки да тум пла ћа ња.

3. У До дат ку, у Де фи ни ци ја ма, сва ре ле вант на по зи ва ња на 
бро је ве Оде ља ка и ста во ве се ме ња ју ка ко би се ука за ло на из ме не 
да те у го ре на ве де ном ста ву 2.

4. При лог се мо ди фи ку је та ко што му се до да је но ви став 
19 ко ји са др жи сле де ћу де фи ни ци ју: „На кна да за ан га жо ва ње”, и 
сход но се ме ња ну ме ра ци ја на кнад них ста во ва:

„19. „На кна да за ан га жо ва ње” озна ча ва на кна ду за ан га жо ва
ње ко ја је де фи ни са на у Спо ра зу му о зај му у Одељ ку 3.01(б).”

5. У но во о зна че ном ста ву 49 (пр во бит но став 48) До дат ка, 
де фи ни ци ја „При ступ не на кна де” се ме ња и по зи ва ње на Оде љак 
3.01 се ме ња у по зи ва ње у Оде љак 3.01 (a).

6. У но во о зна че ном ста ву 68 (пр во бит но став 67) До дат ка, де
фи ни ци ја „Ис пла те зај ма” се ме ња и гла си:

„68. „Ис пла та зај ма” озна ча ва из нос зај ма ко ји се ис пла ћу је 
Бан ци у скла ду са Спо ра зу мом о зај му и овим Оп штим усло ви
ма укљу чу ју ћи (али не огра ни ча ва ју ћи се) на све по ву че не из но се 
глав ни це, ка ма те, при ступ ну на кна ду, на кна ду за ан га жо ва ње, за те
зну ка ма ту (уко ли ко по сто ји), пре ми ју за от пла ту ду га пре до спе ћа, 
на кна де за тран сак ци је при ли ком Кон вер зи је или ра но окон ча ње 
Кон вер зи је, ва ри ја бил ну ка мат ну мар жу (уко ли ко по сто ји), пре ми
је ко је се ис пла ћу ју по ус по ста вља њу Нај ви ше ка мат не сто пе (In
te rest Ra te Cap) или нај ни же при хва тљи ве ка мат не сто пе (In te rest 
Ra te Col lar) или дру ге ком пен за ци је ко је Зај мо при мац пла ћа.”

7. У но во о зна че ном ста ву 73 (пр во бит но став 72) При ло га, 
де фи ни ци ја „Да ту ма за пла ћа ње” се ме ња та ко што се бри ше реч: 
„је” и до да ју се ре чи: „и На кна да за ан га жо ва ње су”, пре ре чи: „ка
ма та”.

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

72
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о зај му 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не бан ке  

за об но ву и раз вој (За јам за раз вој и ре струк ту ри ра ње 
пред у зе ћа СОЕ-ДПЛ)

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о зај му из
ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој 
(За јам за раз вој и ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа СОЕДПЛ), ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници Десетог 
ванредног заседања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 83
У Бе о гра ду, 25. јуна 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о зај му из ме ђу Ре пу бли ке  
Ср би је и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој  
(За јам за раз вој и ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа  

СОЕ-ДПЛ)

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум о зај му из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 

Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој (За јам за раз вој и ре струк
ту ри ра ње пред у зе ћа СОЕДПЛ), пот пи сан 17. апри ла 2015. го ди не 
у Ва шинг то ну, Ди стрикт Ко лум би ја, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма о зај му из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ме ђу на

род не бан ке за об но ву и раз вој (За јам за раз вој и ре струк ту ри ра ње 
пред у зе ћа СОЕДПЛ), у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и пре во ду 
на срп ски је зик гла си:

LOAN NUM BER 8491-YF

Loan Agre e ment

(First Pro gram ma tic Sta te Ow ned En ter pri ses Re form  
De ve lop ment Po licy Loan)

bet we en

RE PU BLIC OF SER BIA

and

IN TER NA TI O NAL BANK FOR RE CON STRUC TION  
AND DE VE LOP MENT

Da ted April 17, 2015

LOAN NUM BER 8491-YF

LOAN AGRE E MENT

Agre e ment da ted April 17, 2015, en te red in to bet we en the RE
PU BLIC OF SER BIA (“Bor ro wer”) and IN TER NA TI O NAL BANK 
FOR RE CON STRUC TION AND DE VE LOP MENT (“Bank”) for the 
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pur po se of pro vi ding fi nan cing in sup port of the Pro gram (as de fi ned in 
the Ap pen dix to this Agre e ment). The Bank has de ci ded to pro vi de this 
fi nan cing on the ba sis, in ter alia, of (a) the ac ti ons which the Bor ro wer 
has al ready ta ken un der the Pro gram and which are de scri bed in Sec
tion I of Sche du le 1 to this Agre e ment, and (b) the Bor ro wer’s ma in te
nan ce of an ade qu a te mac ro e co no mic po licy fra me work. The Bor ro wer 
and the Bank the re fo re he reby agree as fol lows:

AR TIC LE I – GE NE RAL CON DI TI ONS; DE FI NI TI ONS

1.01. The Ge ne ral Con di ti ons (as de fi ned in the Ap pen dix to this 
Agre e ment) con sti tu te an in te gral part of this Agre e ment.

1.02. Un less the con text re qu i res ot her wi se, the ca pi ta li zed terms 
used in this Agre e ment ha ve the me a nings ascri bed to them in the Ge
ne ral Con di ti ons or in the Ap pen dix to this Agre e ment.

AR TIC LE II – LOAN

2.01. The Bank agre es to lend to the Bor ro wer, on the terms and 
con di ti ons set forth or re fer red to in this Agre e ment, the amo unt ofe
ightyeight mil lion three hun dred tho u sand Euro (EUR88,300,000), as 
such amo unt may be con ver ted from ti me to ti me thro ugh a Cur rency 
Con ver sion in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Sec tion 2.07 of this 
Agre e ment (“Loan”).

2.02. The Bor ro wer may wit hdraw the pro ce eds of the Loan in 
sup port of the Pro gram in ac cor dan ce with Sec tion II of Sche du le 1 to 
this Agre e ment.

2.03. The Frontend Fee payable by the Bor ro wer shall be equ al 
to one qu ar ter of one per cent (0.25%) of the Loan amo unt. 

2.04. The Com mit ment Char ge payable by the Bor ro wer shall be 
equ al to one qu ar ter of one per cent (0.25%) per an num on the Un wit
hdrawn Loan Ba lan ce.

2.05. The in te rest payable by the Bor ro wer for each In te rest Pe
riod shall be at a ra te equ al to the Re fe ren ce Ra te for the Loan Cur rency 
plus the Va ri a ble Spread; pro vi ded, that upon a Con ver sion of all or 
any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan, the in te rest payable 
by the Bor ro wer du ring the Con ver sion Pe riod on such amo unt shall 
be de ter mi ned in ac cor dan ce with the re le vant pro vi si ons of Ar tic le 
IV of the Ge ne ral Con di ti ons. Not withstan ding the fo re go ing, if any 
amo unt of the Wit hdrawn Loan Ba lan ce re ma ins un paid when due and 
such nonpayment con ti nu es for a pe riod of thirty days, then the in te
rest payable by the Bor ro wer shall in stead be cal cu la ted as pro vi ded in 
Sec tion 3.02(e) of the Ge ne ral Con di ti ons.

2.06. The Payment Da tes are Ju ne 15 and De cem ber 15 in each 
year.

2.07. The prin ci pal amo unt of the Loan shall be re paid in ac cor
dan ce with the amor ti za tion sche du le set forth in Sche du le 2 to this 
Agre e ment.

2.08. (a) The Bor ro wer may at any ti me re qu est any of the fol lo
wing Con ver si ons of the terms of the Loan in or der to fa ci li ta te pru dent 
debt ma na ge ment:

(i) a chan ge of the Loan Cur rency of all or any por tion of the prin
ci pal amo unt of the Loan, wit hdrawn or un wit hdrawn, to an Ap pro ved 
Cur rency; 

(ii) a chan ge of the in te rest ra te ba sis ap pli ca ble to: (A) all or any 
por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit hdrawn and out stan ding 
from a Va ri a ble Ra te to a Fi xed Ra te, or vi ce ver sa; or (B) all or any 
por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan wit hdrawn and out stan
ding from a Va ri a ble Ra te ba sed on a Re fe ren ce Ra te and the Va ri a ble 
Spread to a Va ri a ble Ra te ba sed on a Fi xed Re fe ren ce Ra te and the Va
ri a ble Spread, or vi ce ver sa; or (C) all of the prin ci pal amo unt of the 
Loan wit hdrawn and out stan dingfrom a Va ri a ble Ra te ba sed on a Va ri a
ble Spread to a Va ri a ble Ra te ba sed on a Fi xed Spread; and 

(iii) the set ting of li mits on the Va ri a ble Ra te or the Re fe ren ce Ra
te ap pli ca ble to all or any por tion of the prin ci pal amo unt of the Loan 
wit hdrawn and out stan ding by the esta blis hment of an In te rest Ra te 
Cap or In te rest Ra te Col lar on the Va ri a ble Ra te or the Re fe ren ce Ra te.

(b) Any con ver sion re qu e sted pur su ant to pa ra graph (a) of this 
Sec tion that is ac cep ted by the Bank shall be con si de red a “Con ver
sion”, as de fi ned in the Ge ne ral Con di ti ons, and shall be ef fec ted in 
ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le IV of the Ge ne ral Con di ti ons 
and of the Con ver sion Gu i de li nes. 

AR TIC LE III – PRO GRAM

3.01. The Bor ro wer dec la res its com mit ment to the Pro gram and 
its im ple men ta tion.To this end, and furt her to Sec tion 5.08 of the Ge ne
ral Con di ti ons:

(a) the Bor ro wer and the Bank shall from ti me to ti me, at the re qu
est of eit her party, ex chan ge vi ews on the Bor ro wer’s mac ro e co no mic 
po licy fra me work and the pro gress ac hi e ved in ca rrying out the Pro gram;

(b) pri or to each such ex chan ge of vi ews, the Bor ro wer shall fur
nish to the Bank for its re vi ew and com ment a re port on the pro gress 
ac hi e ved in ca rrying out the Pro gram, in such de tail as the Bank shall 
re a so nably re qu est; and

(c) wit ho ut li mi ta tion upon the pro vi si ons of pa ra graphs (a) and 
(b) of this Sec tion, the Bor ro wer shall promptly in form the Bank of any 
si tu a tion that wo uld ha ve the ef fect of ma te ri ally re ver sing the ob jec
ti ves of the Pro gram or any ac tion ta ken un der the Pro gram in clu ding 
any ac tion spe ci fied in Sec tion I of Sche du le 1 to this Agre e ment.

AR TIC LE IV – RE ME DI ES OF THE BANK

4.01. The Ad di ti o nal Event of Su spen sion con sists of the fol lo
wing: na mely, asi tu a tion has ari sen which shall ma ke it im pro ba ble that 
the Pro gram, or a sig ni fi cant part of it, will be car ried out.

4.02. The Ad di ti o nal Event of Ac ce le ra tion con sists of the fol lo
wing: na mely, that the event spe ci fied in Sec tion 4.01 of this Agre e
ment oc curs and is con ti nu ing for a pe riod of thirty (30) days af ter no ti
ce of the event has been gi ven by the Bank to the Bor ro wer.

AR TIC LE V – EF FEC TI VE NESS; TER MI NA TION

5.01. The Ad di ti o nal Con di tion of Ef fec ti ve ness con sists of the 
fol lo wing: na mely, that the Bank is sa tis fied with the pro gress ac hi e ved 
by the Bor ro wer in ca rrying out the Pro gram and with the ade qu acy of 
the Bor ro wer’s mac ro e co no mic po licy fra me work.

5.02. The Ef fec ti ve ness De a dli ne is the da te one hun dred eighty 
(180) days af ter the da te of this Agre e ment.

AR TIC LE VI – RE PRE SEN TA TI VE; AD DRES SES

6.01. The Bor ro wer’s Re pre sen ta ti ve is its Mi ni ster of Fi nan ce. 
For the pur po ses of Sec tion 10.02 of the Ge ne ral Con di ti ons, the Bor
ro wer’s Re pre sen ta ti ve who, interalia, may agree to mo di fi ca ti ons of 
the pro vi si ons of this Agre e ment on be half of the Bor ro wer, thro ugh 
ex chan ge of let ters (un less ot her wi se de ter mi ned by the Bor ro wer and 
the Bank), is its Mi ni ster of Fi nan ce.

6.02. The Bor ro wer’s Ad dress is:
Mi ni stry of Fi nan ce
20 Kne za Mi lo sa St.
11000 Bel gra de
Re pu blic of Ser bia
Fac si mi le:
(38111) 3618961
6.03. The Bank’s Ad dress is:
In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
1818 H Stre et, N.W.
Was hing ton, D.C.20433
Uni ted Sta tes of Ame ri ca

Ca ble ad dress: Te lex: Fac si mi le:

INT BA FRAD 248423(MCI) or 12024776391
Was hing ton, D.C. 64145(MCI)

AGREED at the Dis trict of Co lum bia, Uni ted Sta tes of Ame ri ca, 
as of the day and year first abo ve writ ten.

RE PU BLIC OF SER BIA
By

Aut ho ri zed Re pre sen ta ti ve
Na me: Ph.D. Du šan Vu jo vić 

Ti tle: Mi ni ster of Fi nan ce
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IN TER NA TI O NAL BANK FOR
RE CON STRUC TION AND DE VE LOP MENT
By

Aut ho ri zed Re pre sen ta ti ve
Na me: El len Gold stein

Ti tle: Co un try Di rec tor 

SCHE DU LE 1

Pro gram Ac ti ons; Ava i la bi lity of Loan Pro ce eds

Sec tion I. Ac ti ons un der the Pro gram
The ac ti ons ta ken by the Bor ro wer un der the Pro gram in clu de the 

fol lo wing:
1. The Bor ro wer has enac ted the Bor ro wer’s Law on Pri va ti za

tion (pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te83/14 on August 15, 2014), and 
amend ments to the Ban kruptcy Law (pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 
83/14 on August 15, 2014), and Pri va ti za tion Agency Law (pu blis hed 
in the Of fi cial Ga zet te 115/14 on Oc to ber 24, 2014) to fa ci li ta te and 
ac ce le ra te the dis po si tion of se lec ted com pa ni es from the Pri va ti za tion 
Agency’s port fo lio.

2. The Bor ro wer has adop ted de ci si ons by in struc ting the Pri va ti
za tion Agency on the met hod, mo dels, and me a su res for 140PA Com
pa ni es to be re sol ved using the ca pi tal sa le or as set sa le mo del and for 
19 mic ro PA Com pa ni es; and has adop ted the Ac tion Plan (pur su ant to 
Go vern ment De ci sion 05, No. 023772/20151, adop ted on Ja nu ary 31, 
2015) for 188 PA Com pa ni es to be re sol ved thro ugh ban kruptcy.

3. The Bor ro wer has la un ched im ple men ta tion of the Law on Pri
va ti za tion (pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 83/14 on August 15, 2014) 
by: (i) ini ti a ting ban kruptcy pro ce du res in co urts for 76PA Com pa ni
es with no em ployees thro ugh let ters from the Pri va ti za tion Agency to 
the re le vant Com mer cial Co urt; (ii) an no un cing pu blic bid sun der eit her 
the equ ity sa le mo de lor the as set sa le mo del for at le ast two PA Com
pa ni est hat we re in re struc tu ring as of August 13, 2014; (iii) de li ve ring 
to the PA pro grams for as set sa les by at le ast eight (8) PA Com pa ni es 
that we re in re struc tu ring, thro ugh a let ter from each PA Com pany to 
the Pri va ti za tion Agency; and (iv) adop ting de ci si ons, pur su ant to Go
vern ment Con clu si ons da ted De cem ber 4, 2014 and Ja nu ary 23, 2015, 
re spec ti vely, on a stra te gic part ner ship for at le ast two PA Com pa ni es.

4. For the twentyfo ur (24)PA Com pa ni es su bject to the Law on 
Pu blic En ter pri ses, adop ted on De cem ber 15, 2012 and pu blis hed in the 
Of fi cial Ga zet te 119/12, and of which the Bor ro wer is the fo un der, the 
Bor ro wer: (i) has adop ted new sta tu tes and fo un ding acts and ap po in ted 
su per vi sory bo ards in at le ast fif teen (15) of them; and (ii) has esta blis
hed audit com mit te es in li ne with the new le gal fra me work in at le ast 
ten (10) of them.

5. The Pu blic Over sight Bo ard for Audi ting has been esta blis hed 
pur su ant to the Law on Audi ting, which was adop ted on July 16, 2013 
and pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 62/13, and is fully ope ra ti o nal, 
con duc ting pu blic over sight of the qu a lity of per for man ce and ope ra ti
ons of the audit pro fes sion in Ser bia in li ne with the Law, by, interalia, 
is su ing opi ni ons, ma king re com men da ti ons and pro po sing cor rec ti ve 
me a su res.

6. The Bor ro wer has im ple men ted qu ar terly bu si ness mo ni to
ring as pro vi ded for un der Ar tic le 52 of the Law on Pu blic En ter pri ses, 
adop ted on De cem ber 15, 2012 and pu blis hed in the Of fi cial Ga zet
te 119/12, thro ugh a Dec ree on Tem pla tes for Qu ar terly Re por ting on 
ful fil lment of an nual plans of Pu blic En ter pri ses and the ir sub si di a ri es 
(pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 36/13 and amen ded in Of fi cial Ga
zet te 27/14).

7. The Bor ro wer has:(i) adop ted a de ci sion on Ja nu ary 27, 2015, 
on the Pro gram for Re sol ving Re dun dant Wor kers in the Pro cess of Pri
va ti za tion for 2015, pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 9/15 on Ja nu ary 
28, 2015, esta blis hing and de ta i ling the op ti ons and amo unts for the 
so cial pro grams to be paid out in 2015 for wor kers dec la red re dun dant 
from PA Com pa ni es, and (ii) has pro vi ded fun ding in the 2015 Bud get, 

adop ted on De cem ber 25, 2014 and pu blis hed in the Of fi cial Ga zet te 
83/14, for RSD 16 bil lion in fi nan cial com pen sa tion ne e ded to mi ti ga te 
the so cial im pact of the dis po si tion of PA Com pa ni es in re struc tu ring.

8. The Bor ro wer has in clu ded in the 2015 per for man ce agre e ment 
of the Na ti o nal Em ployment Ser vi ce (NES) with the Mi ni stry of La
bor, Em ployment, Ve te rans and So cial Af fa irs, sig ned on Fe bru ary 11, 
2015, a re qu i re ment for NES to: (i) vi sit every com pany that plans to 
lay off mo re than ten (10) wor kers and in form wor kers abo ut ava i la ble 
NES ser vi ces, pro grams, and be ne fits, re gi ster them with NES, and de
ve lop an in di vi dual ac tion plan for each re gi ste red re dun dant wor ker; 
(ii) con tact at le ast twenty (20) em ployers in the sa me and ne ig hbo ring 
mu ni ci pa li ti es whe re the com pany re si des to of fer them NES ser vi ces 
and in qu i re abo ut job va can ci es; and (iii) con sult with the lo cal em
ployment co un cil abo ut sup port for re dun dant wor kers.

Sec tion II. Ava i la bi lity of Loan Pro ce eds
A. Ge ne ral. The Bor ro wer may wit hdraw the pro ce eds of the 

Loan in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this Sec tion and such ad di
ti o nal in struc ti ons as the Bank may spe cify by no ti ce to the Bor ro wer.

B. Al lo ca tion of Loan Amo unts. The Loan (ex cept for amo unt 
re qu i red to pay the Frontend Fee) is al lo ca ted in a sin gle wit hdra wal 
tran che from which the Bor ro wer may ma ke wit hdra wals of the Loan 
pro ce eds. The al lo ca tion of the amo unts of the Loan to this end is set 
out in the ta ble be low:

Al lo ca ti ons Amo unt of the Lo a nAl lo ca ted
(expressed in Euro)

(1) Sin gle Wit hdra wal Tran che 88,079,250
(2) Frontend Fee 220,750

TO TAL AMO UNT 88,300,000

C. Wit hdra wal Tran che Re le a se Con di ti ons.
No wit hdra wal shall be ma de of the Sin gle Wit hdra wal Tran che 

un less the Bank is sa tis fied (a) with the Pro gram be ing car ried out by 
the Bor ro wer, and (b) with the ade qu acy of the Bor ro wer’s mac ro e co
no mic po licy fra me work.

D. De po sits of Loan Amo unts. Ex cept as the Bank may ot her
wi se agree: 

1. all wit hdra wals from the Loan Ac co unt shall be de po si ted by 
the Bank in to an ac co unt de sig na ted by the Bor ro wer and ac cep ta ble to 
the Bank; and

2. the Bor ro wer shall en su re that upon each de po sit of an amo unt 
of the Loan in to this ac co unt, an equ i va lent amo unt is ac co un ted for in 
the Bor ro wer’s bud get ma na ge ment system, in a man ner ac cep ta ble to 
the Bank.

E. Ex clu ded Ex pen di tu res. The Bor ro wer un der ta kes that the 
pro ce eds of the Loan shall not be used to fi nan ce Ex clu ded Ex pen di
tu res. If the Bank de ter mi nes at any ti me that an amo unt of the Loan 
was used to ma ke a payment for an Ex clu ded Ex pen di tu re, the Bor ro
wer shall, promptly upon no ti ce from the Bank, re fund an amo unt equ al 
to the amo unt of such payment to the Bank. Amo unts re fun ded to the 
Bank upon such re qu est shall be can cel led.

F. Clo sing Da te. The Clo sing Da te is March 31, 2016.

SCHE DU LE 2

Amor ti za tion Sche du le

1. The fol lo wing ta ble sets forth the Prin ci pal Payment Da tes of 
the Loan and the per cen ta ge of the to tal prin ci pal amo unt of the Loan 
payable on each Prin ci pal Payment Da te (“In stal lment Sha re”). If the 
pro ce eds of the Loan ha ve been fully wit hdrawn as of the first Prin ci pal 
Payment Da te, the prin ci pal amo unt of the Loan re payable by the Bor
ro wer on each Prin ci pal Payment Da te shall be de ter mi ned by the Bank 
by mul tiplying: (a) Wit hdrawn Loan Ba lan ce as of the first Prin ci pal 
Payment Da te; by (b) the In stal lment Sha re for each Prin ci pal Payment 
Da te, such re payable amo unt to be adju sted, as ne ces sary, to de duct any 
amo unts re fer red to in pa ra graph 2 of this Sche du le, to which a Cur
rency Con ver sion ap pli es.
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Prin ci pal Payment Da te In stal lment Sha re
(Expressed as a Percentage)

On each Ju ne 15 and De cem ber 15
Be gin ning Ju ne 15, 2023
through June 15, 2034 4.17%
On De cem ber 15, 2034 4.09%

2. Not withstan ding the pro vi si ons of pa ra graph 1 of this Sche du
le, upon a Cur rency Con ver sion of all or any por tion of the Wit hdrawn 
Loan Ba lan ce to an Ap pro ved Cur rency, the amo unt so con ver ted in 
the Ap pro ved Cur rency that is re payable on any Prin ci pal Payment Da
te oc cur ring du ring the Con ver sion Pe riod, shall be de ter mi ned by the 
Bank by mul tiplying such amo unt in its cur rency of de no mi na tion im
me di a tely pri or to the Con ver sion by eit her: (i) the ex chan ge ra te that 
re flects the amo unts of prin ci pal in the Ap pro ved Cur rency payable by 
the Bank un der the Cur rency Hed ge Tran sac tion re la ting to the Con ver
sion; or (ii) if the Bank so de ter mi nes in ac cor dan ce with the Con ver
sion Gu i de li nes, the ex chan ge ra te com po nent of the Screen Ra te.

3. If the Wit hdrawn Loan Ba lan ce is de no mi na ted in mo re than 
one Loan Cur rency, the pro vi si ons of this Sche du le shall apply se pa ra
tely to the amo unt de no mi na ted in each Loan Cur rency, so as to pro du
ce a se pa ra te amor ti za tion sche du le for each such amo unt.

AP PEN DIX

Sec tion I. De fi ni ti ons
1. “Ex clu ded Ex pen di tu re” me ans any ex pen di tu re:
(a) for go ods or ser vi ces sup plied un der a con tract which any na ti

o nal or in ter na ti o nal fi nan cing in sti tu tion or agency ot her than the Bank 
or the As so ci a tion has fi nan ced or agreed to fi nan ce, or which the Bank 
or the As so ci a tion has fi nan ced or agreed to fi nan ce un der anot her loan, 
cre dit, or grant;

(b) for go ods in clu ded in the fol lo wing gro ups or subgro ups 
of the Stan dard In ter na ti o nal Tra de Clas si fi ca tion, Re vi sion 3 (SITC, 
Rev.3), pu blis hed by the Uni ted Na ti ons in Sta ti sti cal Pa pers, Se ri es M, 
No. 34/Rev.3 (1986) (the SITC), or any suc ces sor gro ups or sub gro ups 
un der fu tu re re vi si ons to the SITC, as de sig na ted by the Bank by no ti ce 
to the Bor rower:

Gro up Subgro up De scrip tion of Item
112 Al co ho lic be ve ra ges
121 To bac co, unma nu fac tu red, to bac co re fu se
122 To bac co, ma nu fac tu red (whet her or not con ta i ning to bac co sub

sti tu tes)
525 Ra di o ac ti ve and as so ci a ted ma te ri als
667 Pe arls, pre ci o us and se mi pre ci o us sto nes, un wor ked or wor ked
718 718.7 Nuc le ar re ac tors, and parts the re of; fuel ele ments (car trid ges), 

nonir ra di a ted, for nuc le ar re ac tors
728 728.43 To bac co pro ces sing mac hi nery
897 897.3 Je we lry of gold, sil ver or pla ti num gro up me tals (ex cept watches 

and watch ca ses) and gol dsmiths’ or sil vers miths’ wa res (in clu
ding set gems)

971 Gold, nonmo ne tary (ex clu ding gold ores and con cen tra tes)

(c) for go ods in ten ded for a mi li tary or pa ra mi li tary pur po se or for 
lu xury con sump tion;

(d) for en vi ron men tally ha zar do us go ods, the ma nu fac tu re, use or 
im port of which is pro hi bi ted un der the laws of the Bor ro wer or in ter
na ti o nal agre e ments to which the Bor ro wer is a party);

(e) on ac co unt of any payment pro hi bi ted by a de ci sion of the 
Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil ta ken un der Chap ter VII of the Char
ter of the Uni ted Na ti ons; and

(f) with re spect to which the Bank de ter mi nes that cor rupt, fra u
du lent, col lu si ve or co er ci ve prac ti ces we re en ga ged in by re pre sen ta ti
ves of the Bor ro wer or ot her re ci pi ent of the Loan pro ce eds, wit ho ut the 
Bor ro wer (or ot her such re ci pi ent) ha ving ta ken ti mely and ap pro pri a te 
ac tion sa tis fac tory to the Bank to ad dress such prac ti ces when they oc cur.

2. “Ge ne ral Con di ti ons” me ans the “In ter na ti o nal Bank for Re
con struc tion and De ve lop ment Ge ne ral Con di ti ons for Lo ans”, da ted 
March 12, 2012, with the mo di fi ca ti ons set forth in Sec tion II of this 
Ap pen dix.

3. “Na ti o nal Em ployment Ser vi ce” or “NES” me ans the Na ti o nal 
Em ployment Ser vi ce of the Bor ro wer.

4. “PA Com pa ni es” me ans com pa ni es in the port fo lio of the Pri
va ti za tion Agency.

5. “Pri va ti za tion Agency” or “PA” me ans the Pri va ti za tion 
Agency of the Bor ro wer.

6. “Pro gram” me ans the pro gram of ac ti ons, ob jec ti ves and po
li ci es de sig ned to pro mo te growth and ac hi e ve su sta i na ble re duc ti ons 
in po verty and set forth or re fer red to in the let ter da ted Fe bru ary 23, 
2015 from the Bor ro wer to the Bank dec la ring the Bor ro wer’s com mit
ment to the exe cu ti on of the Pro gram, and re qu e sting as si stan ce from 
the Bank in sup port of the Pro gram du ring its exe cu ti on.

7. “Pu blic Over sight Bo ard for Audi ting” me ans the Bor ro wer’s 
Pu blic Over sight Bo ard for Audi ting, or any le gal suc ces sor the re to.

8. “RSD” me ans the law ful Ser bian cur rency, the Ser bian Di nar. 
9. “Sin gle Wit hdra wal Tran che” me ans the amo unt of the Loan 

al lo ca ted to the ca te gory en ti tled “Sin gle Wit hdra wal Tran che” in the 
ta ble set forth in Part B of Sec tion II of Sche du le 1 to this Agre e ment.

Sec tion II. Mo di fi ca ti ons to the Ge ne ral Con di ti ons
The Ge ne ral Con di ti ons are he reby mo di fied as fol lows:
1. In the Ta ble of Con tents, the re fe ren ces to Sec ti ons, Sec tion 

na mes and Sec tion num bers are mo di fied to re flect the mo di fi ca ti ons 
set forth in the pa ra graphs be low.

2. The last sen ten ce of pa ra graph (a) of Sec tion 2.03 (re la ting to 
Ap pli ca ti ons for Wit hdra wal) is de le ted in its en ti rety.

3. Sec ti ons 2.04 (DesignatedAccounts) and 2.05 (EligibleExpen
ditures) are de le ted in the ir en ti rety, and the re ma i ning Sec ti ons in Ar
tic le II are re num be red ac cor dingly.

4. Sec tion 3.01. (FrontendFee) is mo di fied to read as fol lows:
“Sec tion 3.01. FrontendFee;CommitmentCharge
(a) The Bor ro wer shall pay the Bank a frontend fee on the Loan 

amo unt at the ra te spe ci fied in the Loan Agre e ment (the “Frontend 
Fee”).

(b) The Bor ro wer shall pay the Bank a com mit ment char ge on 
the Un wit hdrawn Loan Ba lan ce at the ra te spe ci fied in the Loan Agre
e ment (the “Com mit ment Char ge”). The Com mit ment Char ge shall ac
crue from a da te sixty (60) days af ter the da te of the Loan Agre e ment to 
the re spec ti ve da tes on which amo unts are wit hdrawn by the Bor ro wer 
from the Loan Ac co unt or can cel led. The Com mit ment Char ge shall be 
payable se mian nu ally in ar re ars on each Payment Da te.”

5. Sec ti ons 5.01 (ProjectExecutionGenerally), and 5.09 (Finan
cialManagement; Financial Statements; Audits) are de le ted in the ir 
en ti rety, and the sub se qu ent Sec ti ons in Ar tic le V are re num be red ac
cor dingly.

6. Pa ra graph (a) of Sec tion 5.05 (re num be red as such pur su ant to 
pa ra graph 5 abo ve and re la ting to UseofGoods,WorksandServices) is 
de le ted in its en ti rety.

7. Pa ra graph (c) of Sec tion 5.06 (re num be red as such pur su ant to 
pa ra graph 5 abo ve) is mo di fied to read as fol lows:

“Sec tion 5.06.Plans;Documents;Records
…(c) The Bor ro wer shall re tain all re cords (con tracts, or ders, in

vo i ces, bills, re ce ipts and ot her do cu ments) evi den cing ex pen di tu res 
un der the Loan un til two years af ter the Clo sing Da te. The Bor ro wer 
shall ena ble the Bank’s re pre sen ta ti ves to exa mi ne such re cords.”

8. Pa ra graph (c) of Sec tion 5.07 (re num be red as such pur su ant to 
pa ra graph 5 abo ve) is mo di fied to read as fol lows:

“Sec tion 5.07. ProgramMonitoringandEvaluation
…(c) The Bor ro wer shall pre pa re, or ca u se to be pre pa red, and 

fur nish to the Bank not la ter than six months af ter the Clo sing Da te, 
a re port of such sco pe and in such de tail as the Bank shall re a so nably 
re qu est, on the exe cu ti on of the Pro gram, the per for man ce by the Loan 
Par ti es and the Bank of the ir re spec ti ve obli ga ti ons un der the Le gal 
Agre e ments and the ac com plis hment of the pur po ses of the Loan.”

9. In the Ap pen dix, De fi ni ti ons, all re fe ren ces to Sec tion num bers 
and pa ra graphs are mo di fied, as ne ces sary, to re flect the mo di fi ca ti ons 
set forth abo ve. 

10. The Ap pen dix is mo di fied by in ser ting a new pa ra graph 19 
with the fol lo wing de fi ni tion of “Com mit ment Char ge”, and re num be
ring the re ma i ning pa ra graphs ac cor dingly:



Страна 262 – Број 13 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 26. јун 2015.

“19. “Com mit ment Char ge” me ans the com mit ment char ge spe ci
fied in the Loan Agre e ment for the pur po se of Sec tion 3.01(b).”

11. Re num be red pa ra graph 37 (ori gi nally pa ra graph 36) of the 
Ap pen dix (“Eli gi ble Ex pen di tu re”) is mo di fied to read as fol lows:

“37. “Eli gi ble Ex pen di tu re” me ans any use to which the Loan is 
put in sup port of the Pro gram, ot her than to fi nan ce ex pen di tu res ex clu
ded pur su ant to the Loan Agre e ment.”

12. Re num be red pa ra graph 44 (ori gi nally pa ra graph 43) of the 
Ap pen dix (“Fi nan cial Sta te ments”) is de le ted in its en ti rety.

13. In pa ra graph 48 of the Ap pen dix, the de fi ni tion of “Frontend 
Fee” is mo di fied by re pla cing the re fe ren ce to Sec tion 3.01 with Sec
tion 3.01 (a).

14. In pa ra graph 67 of the Ap pen dix, the de fi ni tion of the term 
“Loan Payment” is mo di fied to read as fol lows:

“67. “Loan Payment” me ans any amo unt payable by the Loan 
Par ti es to the Bank pur su ant to the Le gal Agre e ments or the se Ge ne ral 
Con di ti ons, in clu ding (but not li mi ted to) any amo unt of the Wit hdrawn 
Loan Ba lan ce, in te rest, the Frontend Fee, the Com mit ment Char ge, in
te rest at the De fa ult In te rest Ra te (if any), any pre payment pre mi um, 
any tran sac tion fee for a Con ver sion or early ter mi na tion of a Con ver
sion, the Va ri a ble Spread Fi xing Char ge (if any), any pre mi um payable 
upon the esta blis hment of an In te rest Ra te Cap or In te rest Ra te Col lar, 
and any Un win ding Amo unt payable by the Bor ro wer.”

15. In pa ra graph 72 of the Ap pen dix, the de fi ni tion of “Payment 
Da te” is mo di fied by de le ting the word “is” and in ser ting the words 
“and Com mit ment Char ge are” af ter the word “in te rest”.

16. The de fi ned term “Pro ject” in pa ra graph 75 of the Ap pen dix 
is mo di fied to read “Pro gram” and its de fi ni tion is mo di fied to read as 
fol lows (and all re fe ren ces to “Pro ject” thro ug ho ut the se Ge ne ral Con
di ti ons are de e med to be re fe ren ces to “Pro gram”): 

“75. “Pro gram” me ans the pro gram re fer red to in the Loan Agre e
ment in sup port of which the Loan is ma de.”

БРОЈ ЗАЈ МА 8491-YF

СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

(ЗА ЈАМ ЗА РАЗ ВОЈ И РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА 
СОЕ - ДПЛ)

ИЗ МЕ ЂУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

И

МЕ ЂУ НА РОД НЕ БАН КЕ ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ

Да тум: 17. април 2015. го ди не

БРОЈ ЗАЈ МА 8491-YF

СПО РА ЗУМ О ЗАЈ МУ

Спо ра зум за кљу чен 17. апри ла 2015. го ди не, из ме ђу РЕ ПУ
БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ (у да љем тек сту: „Зај мо при мац”) и МЕ ЂУ НА
РОД НЕ БАН КЕ ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ (у да љем тек сту: „Бан
ка”) за по тре бе пру жа ња фи нан сиј ске по мо ћи Про гра му (на на чин 
утвр ђен у При ло гу овог спо ра зу ма). Бан ка је од лу чи ла да обез бе ди 
ово фи нан си ра ње, из ме ђу оста лог, и на осно ву (a) ак тив но сти ко је 
је Зај мо при мац већ пред у зео у окви ру Про гра ма и ко је су опи са не 
у Про гра му 1 Оде љак I. овог спо ра зу ма, и (б) одр жа ва ња аде кват
ног окви ра ма кро е ко ном ске по ли ти ке Зај мо прим ца. Овим пу тем, 
Зај мо при мац и Бан ка са гла си ли су се о сле де ћем:

ЧЛАН I – ОП ШТИ УСЛО ВИ; ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

1.01. Оп шти усло ви (на на чин утвр ђен у При ло гу овог спо ра
зу ма) чи не са став ни део овог спо ра зу ма.

1.02. Уко ли ко кон текст не зах те ва дру га чи је, из ра зи ко ри шће
ни у овом спо ра зу му, пи са ни ве ли ким сло вом, има ју зна че ње ко је 
им је да то у Оп штим усло ви ма или у При ло гу овог спо ра зу ма.

ЧЛАН II – ЗА ЈАМ

2.01. Бан ка је са гла сна да по зај ми Зај мо прим цу, под усло
ви ма и на на чи не ко ји су од ре ђе ни или по ме ну ти у овом спо ра зу
му, из нос од осам де се то сам ми ли о на и три сто ти не хи ља да евра 
(88.300.000 EUR), с тим да се та су ма мо же с вре ме на на вре ме 
кон вер то ва ти пу тем Кон вер зи је ва лу те у скла ду са од ред ба ма чла
на 2.07 овог спо ра зу ма (у да љем тек сту: „За јам”).

2.02. Зај мо при мац мо же по вла чи ти сред ства Зај ма као по др
шка фи нан си ра њу Про гра ма, у скла ду са Про гра мом 1 Оде љак II. 
овог спо ра зу ма.

2.03. Зај мо при мац ће пла ти ти Бан ци При ступ ну на кна ду на 
из нос Зај ма, по сто пи од јед не че твр ти не јед ног про цен та (0,25%) 
из но са Зај ма. 

2.04. На кна да за ан га жо ва ње сред ста ва ко ју пла ћа Зај мо при
мац из но си јед ну че твр ти ну јед ног про цен та (0,25%) го ди шње на 
из нос глав ни це ко ји ни је по ву чен.

2.05. Зај мо при мац ће пла ћа ти ка ма ту за сва ки Ка мат ни пе ри
од по ре фе рент ној сто пи за ва лу ту зај ма уве ћа ну за Ва ри ја бил ну 
мар жу под усло вом да на кон Кон вер зи је це ло куп не глав ни це зај ма 
или ње го вог де ла, ка ма та ко ју ће Зај мо при мац за тај из нос пла ћа ти 
то ком пе ри о да Кон вер зи је бу де од ре ђе на у скла ду са ре ле вант ним 
од ред ба ма чла на 4 Оп штих усло ва. Из у зет но, уко ли ко би ло ко ји 
из нос По ву че ног де ла Зај ма не бу де от пла ћен у пред ви ђе ном ро ку, 
и то пла ћа ње се не из вр ши ни у на ред них три де сет да на, он да ће се 
ка ма та ко ју ће Зај мо при мац пла ћа ти уме сто то га из ра чу на ва ти она
ко ка ко је на зна че но у чла ну 3.02 (д) Оп штих усло ва.

2.06. Да ту ми за пла ћа ње су 15. јун и 15. де цем бар сва ке го
ди не.

2.07. Глав ни ца Зај ма от пла ћи ва ће се у скла ду са пла ном от
пла те утвр ђе ним у Про гра му 2 овог спо ра зу ма.

2.08. (a) Зај мо при мац мо же у сва ком мо мен ту за тра жи ти би
ло ко ју од сле де ћих Кон вер зи ја усло ва Зај ма ка ко би се олак ша ло 
опре зно упра вља ње ду гом:

(i) про ме ну Ва лу те Зај ма у укуп ном из но су или би ло ког де
ла из но са глав ни це Зај ма, по ву че ног или не по ву че ног, у Одо бре ну 
Ва лу ту; 

(ii) про ме ну ка мат не сто пе ко ја се при ме њу је на: (A) укуп ни 
из нос или би ло ко ји део глав ни це Зај ма по ву че ни и не из ми ре ни из 
Ва ри ја бил не сто пе у Фик сну сто пу, или обр ну то; или (Б) укуп ни 
из нос глав ни це зај ма или ње гов део, по ву че ни и нео т пла ће ни, из 
Ва ри ја бил не сто пе за сно ва не на Ре фе рент ној сто пи и Ва ри ја бил
ној мар жи на Ва ри ја бил ну сто пу за сно ва ној на Фик сној ре фе рент
ној сто пи и Ва ри ја бил ној мар жи и обр ну то; или (В) укуп ни из нос 
глав ни це Зај ма, по ву че ни и нео т пла ће ни, из Ва ри ја бил не сто пе за
сно ва не на Ва ри ја бил ној мар жи на Ва ри ја бил ну сто пу за сно ва ној 
на Фик сној мар жи; и

(iii) по ста вља ње огра ни че ња на Ва ри ја бил ну сто пу или Ре фе
рент ну сто пу ко ја се при ме њу је на уку пан из нос или би ло ко ји део 
глав ни це Зај ма, по ву че ног а нео т пла ће ног, пу тем ус по ста вља ња 
Ка мат ног ли ми та или Ка мат ног ра спо на на Ва ри ја бил ну сто пу или 
Ре фе рент ну сто пу.

(б) Би ло ко ја кон вер зи ја тра же на у скла ду са тач ком (а) овог 
чла на, ко ју Бан ка при хва ти би ће сма тра на „Кон вер зи јо м” на на чин 
на ко ји је де фи ни са на у Оп штим усло ви ма, и сту пи ће на сна гу у 
скла ду са од ред ба ма чла на IV Оп штих усло ва и Смер ни ца за кон
вер зи ју. 

ЧЛАН III – ПРО ГРАМ

3.01. Зај мо при мац по твр ђу је сво ју по све ће ност Про гра му и 
ње го вом спро во ђе њу. У том ци љу, a у скла ду са од ред ба ма чла на 
5.08 Оп штих усло ва:

(a) Зај мо при мац и Бан ка ће по вре ме но, на зах тев под нет од 
би ло ко је стра не, раз ме ни ти ми шље ња o окви ру ма кро е ко ном ске 
по ли ти ке Зај мо прим ца и на прет ку по стиг ну том при спро во ђе њу 
Про гра ма;
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(б) пре сва ке та кве раз ме не ми шље ња, Зај мо при мац ће до
ста ви ти Бан ци, на про ве ру и ко мен та ре, из ве штај о по стиг ну том 
на прет ку у спро во ђе њу Про гра ма ка ко би га Бан ка пре гле да ла и 
да ла сво је ко мен та ре, а Бан ка ће у ра зум ним окви ри ма де фи ни са ти 
оп сег из ве шта ја; и

(в) не огра ни ча ва ју ћи од ред бе ста ва (a) и (б) овог чла на, Зај
мо при мац ће бла го вре ме но оба ве сти ти Бан ку о сва кој си ту а ци ји 
ко ја би ма те ри јал но и не га тив но мо гла да ути че на ци ље ве Про
гра ма или би ло ко ју ак тив ност у окви ру Про гра ма, укљу чу ју ћи и 
ак тив но сти де фи ни са не у Про гра му 1 Оде љак I. овог спо ра зу ма.

ЧЛАН IV – ПРАВ НИ ЛЕ КО ВИ БАН КЕ

4.01. До дат ни слу чај об у ста вља ња ис пла те под ра зу ме ва си ту
а ци ју услед ко је је оне мо гу ће но спро во ђе ње Про гра ма или ње го
вог зна чај ног де ла.

4.02. До дат ни слу чај пре вре ме не от пла те под ра зу ме ва на сту
па ње до га ђа ја пре ци зи ра ног у чла ну 4.01. овог спо ра зу ма и ње го во 
тра ја ње у ро ку од три де сет (30) да на на кон што Бан ка о до га ђа ју 
оба ве сти Зај мо прим ца.

ЧЛАН V – СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ; РАС КИД

5.01. До дат ни услов за сту па ње на сна гу под ра зу ме ва да је 
Бан ка за до вољ на на прет ком ко ји је по стиг нут од стра не Зај мо
прим ца у спро во ђе њу Про гра ма и аде кват но шћу окви ра ма кро е ко
ном ске по ли ти ке Зај мо прим ца.

5.02. Крај њи рок за сту па ње на сна гу је сто осам де сет (180) 
да на на кон да ту ма овог спо ра зу ма.

ЧЛАН VI – ПРЕД СТАВ НИК; АДРЕ СЕ

6.01. Пред став ник Зај мо прим ца је ми ни стар фи нан си ја. За по
тре бе чла на 10.02 Оп штих усло ва, Пред став ник Зај мо прим ца ко ји 
се, из ме ђу оста лог, мо же сло жи ти са из ме на ма од ред би овог спо ра
зу ма у име Зај мо прим ца раз ме ном пи са ма (осим ако Зај мо при мац и 
Бан ка ни су дру га чи је до го во ри ли), је ми ни стар фи нан си ја. 

6.02. Адре са Зај мо прим ца је:
Ми ни стар ство фи нан си ја
Кне за Ми ло ша 20
11000 Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја
Фак си мил:
(38111) 3618961
6.03. Адре са Бан ке је:
In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment
1818 H Stre et, N.W.
Was hing ton, D.C. 20433
Uni ted Sta tes of Ame ri ca

Те ле грам: Те лекс: Фак си мил:

INT BA FRAD 248423(MCI) или 12024776391
Was hing ton, D.C. 64145(MCI)

СПО РА ЗУМ је по стиг нут у Ди стрик ту Ко лум би ја, Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, го ре на ве де ног да на и го ди не.

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

Овла шће ни пред став ник
Име: др Ду шан Ву јо вић

Функ ци ја: ми ни стар фи нан си ја

МЕ ЂУ НА РОД НА БАН КА ЗА 
ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ

Овла шће ни пред став ник
Име: El len Gold stein

Функ ци ја: ди рек тор Кан це ла ри је за ју го и сточ ну Евро пу

ПРО ГРАМ 1

Про грам ске ак тив но сти; Рас по ло жи вост сред ста ва зај ма

Оде љак I. Про грам ске ак тив но сти
Ак тив но сти ко је je Зај мо при мац предузeo у окви ру Про гра ма 

об у хва та ју сле де ће:
1. Зај мо при мац је до нео За кон о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 83/14 од 15. ав гу ста 2014. го ди не), из ме не и до
пу не За ко на о сте ча ју („Слу жбе ни гла сник РС”, број 83/14 од 15. 
ав гу ста 2014. го ди не), За кон о Аген ци ји за при ва ти за ци ју („Слу
жбе ни гла сник РС”, број 115/14 од 24. ок то бра 2014. го ди не) ка ко 
би се по јед но ста ви ла и убр за ла ре а ли за ци ја порт фе ља Аген ци је за 
при ва ти за ци ју.

2. Зај мо при мац је усво јио од лу ке ко је са др же упут ства за 
Аген ци ју за при ва ти за ци ју о ме то да ма, мо де ли ма и ме ра ма ко је 
се од но се на 140 пред у зе ћа у порт фе љу Аген ци је за при ва ти за
ци ју чи ји ста тус ће би ти ре шен про да јом ка пи та ла или имо ви не 
и на 19 ми кро пред у зе ћа у порт фе љу Аген ци је за при ва ти за ци ју; 
усво јен је и Ак ци о ни план (у скла ду са Вла ди ном Од лу ком 05 бр. 
023772/20151 од 31. ја ну а ра 2015. го ди не) за 188 пред у зе ћа у 
порт фе љу Аген ци је за при ва ти за ци ју над ко ји ма ће би ти по кре нут 
сте чај ни по сту пак.

3. Зај мо при мац је за по чео спро во ђе ње За ко на о Аген ци ји 
за при ва ти за ци ју („Слу жбе ни гла сник РС”, број 83/14, 15. ав густ 
2014. го ди не): (i) по кре та њем сте чај ног по ступ ка при су до ви ма за 
76 пред у зе ћа из порт фе ља Аген ци је за при ва ти за ци ју ко ја не ма ју 
за по сле не та ко што је Аген ци ја за при ва ти за ци ју упу ти ла до пи
се ре ле вант ним тр го вин ским су до ви ма; (ii) об ја вљи ва њем пр вог 
јав ног по зи ва за про да ју ка пи та ла или имо ви не за нај ма ње два 
пред у зе ћа из порт фе ља Аген ци је за при ва ти за ци ју ко ја су би ла у 
ре струк ту ри ра њу; (iii) нај ма ње осам (8) пред у зе ћа из порт фе ља 
Аген ци је за при ва ти за ци ју ко ја су би ла у ре струк ту ри ра њу је до
ста ви ло Аген ци ји за при ва ти за ци ју про гра ме про да је имо ви не у 
свом до пи су до ста вље ном Аген ци ји за при ва ти за ци ју; и (iv) усва
ја њем од лу ка у скла ду са за кључ ци ма Вла де од 4. де цем бра 2014. 
го ди не и 23. ја ну а ра 2015. го ди не о стра те шком парт нер ству за нај
ма ње два пред у зе ћа из порт фе ља Аген ци је за при ва ти за ци ју.

4. У слу ча ју два де сет че ти ри (24) пред у зе ћа из порт фе ља 
Аген ци је за при ва ти за ци ју на ко ја се при ме њу је За кон о јав ним 
пред у зе ћи ма усво јен 15. де цем бра 2012. го ди не и об ја вљен у „Слу
жбе ном гла сни ку РС”, број 119/12 у ко ји ма је Зај мо при мац осни
вач, Зај мо при мац: (i) је усво јио но ве ста ту те и осни вач ка ак та и 
по ста вио над зор не од бо ре у нај ма ње пет на ест (15) пред у зе ћа; (ii) 
je ус по ста вио од бо ре за ре ви зи ју у скла ду са но вим ре гу ла тор ним 
окви ром у нај ма ње де сет (10) пред у зе ћа.

5. Зај мо при мац је ус по ста вио Од бор за јав ни над зор над оба
вља њем ре ви зи је, као што је пред ви ђе но За ко ном о ре ви зи ји ко ји 
је усво јен 16. ју ла 2013. го ди не и об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, број 62/13 и у пот пу но сти је опе ра ти ван, оба вља јав ни над
зор ква ли те та ра да и спро во ђе ња ре ви зи је у Ре пу бли ци Ср би ји у 
скла ду са За ко ном о ре ви зи ји, из ме ђу оста лог, да ва њем ми шље ња, 
да ва њем пре по ру ка и пред ла га њем ко рек тив них ме ра.

6. Зај мо при мац спро во ди квар тал ни мо ни то ринг ре а ли за ци је 
про гра ма по сло ва ња сход но чла ну 52. За ко на о јав ним пред у зе ћи
ма, усво је ним 15. де цем бра 2012. го ди не и об ја вље ним у „Слу жбе
ном гла сни ку РС”, број 119/12, пу тем Уред бе о мо де лу квар тал
ног из ве шта ва ња о ис пу ње њу го ди шњег пла на по сло ва ња јав них 
пред у зе ћа и њи хо вих по дру жни ца („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
36/13 и из ме не и до пу не об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС” 
број 27/14).

7. Зај мо при мац је (i) 27. ја ну а ра 2015. го ди не усво јио Од лу ку 
о Про гра му за ре ша ва ње ви шка за по сле них у по ступ ку при ва ти за
ци је за 2015. го ди ну об ја вље ну у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 
9/15, 28. ја ну а ра 2015. го ди не ко јом се по твр ђу ју и де таљ но де фи
ни шу оп ци је и из но си со ци јал них про гра ма ко ји ће се при ме њи ва
ти то ком 2015. го ди не за рад ни ке у пред у зе ћи ма у порт фе љу Аген
ци је за при ва ти за ци ју ко ји су про гла ше ни ви шком; и (ii) обез бе дио 
сред ства у бу џе ту за 2015. го ди ну усво је ном 25. де цем бра 2014. 
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го ди не и об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 83/14, у 
из но су од 16 ми ли јар ди ди на ра за фи нан си ра ња по треб них ком
пен за ци ја ка ко би се убла жио со ци јал ни ефе кат ре ша ва ња ста ту са 
пред у зе ћи ма у порт фе љу Аген ци је за при ва ти за ци ју.

8. Зај мо при мац је увр стио у Спо ра зум о учин ку за 2015. го
ди ну ко ји је скло пљен из ме ђу На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
(у да љем тек сту: „НСЗ”) и Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо
рач ка и со ци јал на пи та ња 11. фе бру а ра 2015. го ди не зах тев да НСЗ 
тре ба да (i) по се ти сва пред у зе ћа ко ја пла ни ра ју от пу шта ње ви ше 
од де сет (10) рад ни ка и ин фор ми шу рад ни ке о рас по ло жи вим услу
га ма, про гра ми ма, по мо ћи ко ју НСЗ пру жа, да их ре ги стру је у сво ју 
еви ден ци ју и при пре ми ин ди ви ду ал не ак ци о не пла но ве за све ре
ги стро ва не рад ни ке ко ји су ви шак; (ii) сту пи у кон такт са нај ма ње 
два де сет (20) по сло да ва ца у истим или су сед ним оп шти на ма где је 
пред у зе ће ло ци ра но ка ко би им по ну ди ли услу ге НСЗ и рас пи та ли 
се о сло бод ним рад ним ме сти ма; и (iii) кон сул ту је се са ло кал ним 
са ве том за за по шља ва ње о по др шци за рад ни ке ко ји су ви шак.

Оде љак II. Рас по ло жи вост сред ста ва Зај ма
A. Оп ште од ред бе. Зај мо при мац мо же по вла чи ти сред ства 

Зај ма у скла ду са од ред ба ма овог oдељка и до дат них ин струк ци ја 
ко је Бан ка мо же утвр ди ти у оба ве ште њу Зај мо прим цу.

Б. Рас по де ла сред ста ва зај ма. За јам (осим из но са ко ји су 
на ме ње ни пла ћа њу на кна де за ан га жо ва ње и при ступ не на кна де) 
ће би ти до де љен у је дин стве ној тран ши из ко је Зај мо при мац мо же 
по вла чи ти сред ства Зај ма. Рас по де ла сред ста ва Зај ма у ту свр ху де
фи ни са на је у Та бе ли ко ја сле ди:

Ало ка ци ја Из нос сред ста ва Зај ма 
(у еврима)

(2) По вла че ње у јед ној тран ши 88.079.250
(2) При ступ на на кна да 220.750
УКУП НО 88.300.000

В. Усло ви за по вла че ње тран ше.
Повлачењa сред ста ва из је дин стве не тран ше Зај ма не ће се вр

ши ти уко ли ко Бан ка ни је за до вољ на (a) ре а ли за ци јом Про гра ма од 
стра не Зај мо прим ца; и (б) аде кват но шћу окви ра ма кро е ко ном ске 
по ли ти ке Зај мо прим ца.

Г. Де по но ва ње из но са Зај ма. Осим ако бан ка не од лу чи дру
га чи је: 

1. све из но се по ву че не с ра чу на зај ма Бан ка ће де по но ва ти на 
ра чун ко ји од ре ди Зај мо при мац и ко ји Бан ка сма тра при хва тљи
вим; и

2. Зај мо при мац ће се по бри ну ти да по сва ком де по но ва њу из
но са Зај ма на тај ра чун, исти из нос бу де ра чу но вод стве но еви ден
ти ран у си сте му бу џет ског упра вља ња, и то на на чин ко ји Бан ка 
сма тра при хва тљи вим.

Д. Из у зе ти рас хо ди. Зај мо при мац ће се по бри ну ти да се 
сред ства Зај ма не ко ри сте за фи нан си ра ње Из у зе тих рас хо да. Уко
ли ко Бан ка у би ло ком тре нут ку уста но ви да је не ки из нос Зај ма 
ко ри шћен за пла ћа ње Из у зе тих рас хо да, Зај мо при мац ће од мах по 
при је му оба ве ште ња од стра не Бан ке, ре фун ди ра ти Бан ци из нос 
јед нак из но су тог пла ћа ња. Из нос вра ћен Бан ци по та квом зах те ву, 
би ће по ни штен.

Ђ. Да тум за вр шет ка. Да тум за вр шет ка је 31. март 2016. го
ди не.

ПРО ГРАМ 2

План от пла те

1. У та бе ли у на став ку на ве де ни су Да ту ми за пла ћа ње глав
ни це Зај ма и про це нат укуп ног из но са глав ни це Зај ма ко ји до спе ва 
за пла ћа ње на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це („Про це нат ра те”). 
У слу ча ју да су сред ства Зај ма у пот пу но сти ис пла ће на до пр вог 
Да ту ма за пла ћа ње глав ни це, Бан ка ће од ре ди ти из нос глав ни це 
Зај ма ко ји Зај мо при мац тре ба да от пла ти на сва ки Да тум за пла
ћа ње глав ни це та ко што ће по мно жи ти: (а) из нос Зај ма по ву чен 
до пр вог Да ту ма за пла ћа ње глав ни це; са (б) Уде лом ра те за сва ки 

Да тум за пла ћа ње глав ни це, с тим да ће се та ко до би је ни из нос за 
от пла ту ко ри го ва ти, уко ли ко бу де по треб но, и ума њи ти за све из
но се из ста ва 2. овог про гра ма на ко је се при ме њу је Кон вер зи ја 
ва лу те.

Да тум за пла ћа ње глав ни це Про це нат ра те
(изражено у процентима)

Сва ког 15. ју на и 15. де цем бра
по чев ши од 15. ју на 2023. го ди не
до 15. јуна 2034. године

4,17%

Да на 15. де цем бар 2034. го ди не 4.09%

2. Из у зет но од од ред би из ста ва 1 oвог про гра ма, на кон Кон
вер зи је ва лу те укуп ног из но са или би ло ко јег де ла по ву че них сред
ста ва Зај ма у Одо бре ну ва лу ту, Бан ка ће од ре ди ти из нос за ко ји је 
из вр ше на та ква кон вер зи ја у Одо бре ну ва лу ту, ко ји до спе ва за от
пла ту на сва ки Да тум за пла ћа ње глав ни це ко ји усле ди то ком Пе
ри о да за кон вер зи ју, та ко што ће да ти из нос у ва лу ти у ко јој је био 
из ра жен не по сред но пре Кон вер зи је по мно жи ти са: (i) курс ном сто
пом ко ја од ра жа ва из но се глав ни це у одо бре ној ва лу ти ко ју Бан ка 
пла ћа за Тран сак ци је за ва лут ни хе џинг ко је се од но се на да ту Кон
вер зи ју; или (ii) уко ли ко Бан ка та ко од лу чи у скла ду са Смер ни ца ма 
за кон вер зи ју, курс ном ком по нен том Сто пе тер ми на ла.

3. Уко ли ко су по ву че на сред ства зај ма де но ми но ва на у ви ше 
од јед не ва лу те зај ма, од ред бе овог про гра ма при ме њи ва ће се за
себ но на из нос де но ми но ван у сва кој ва лу ти зај ма, ка ко би се из ра
дио по се бан план от пла те за сва ки та кав из нос.

ПРИ ЛОГ

Оде љак I. Де фи ни ци је
1. „Из у зе ти рас хо ди” озна ча ва ју рас хо де:
(a) за ро бу или услу ге пре ци зи ра не уго во ром ко је, по ред Бан

ке или Удру же ња, фи нан си ра или је при ста ла да фи нан си ра не ка 
на ци о нал на или ме ђу на род на фи нан сиј ска ин сти ту ци ја или аген
ци ја или ко је фи нан си ра или је при ста ла да фи нан си ра Бан ка или 
Удру же ње у окви ру дру гог зај ма, кре ди та или до на ци је;

(б) за ро бу ко ја при па да сле де ћим гру па ма или под гру па ма 
Стан дард не ме ђу на род не тр го вин ске кла си фи ка ци је, ре ви зи ја 3 
(СИТЦ, рев. 3), об ја вље не од стра не Ста ти стич ког гла сни ка Ује ди
ње них На ци ја, се ри ја М, бр. 34/рев.3 (1986) (СИТЦ), или гру па ма 
или под гру па ма у окви ру бу ду ћих ре ви зи ја СИТЦа, у скла ду са 
оним што од ре ди Бан ка и о то ме оба ве сти Зај мо прим ца:

Гру па Под гру па Опис став ки
112 Ал ко хол на пи ћа
121 Ду ван, не пре ра ђен ду ван, шкарт
122 Ду ван, пре ра ђен (без об зи ра да ли са др жи за ме не за ду ван)
525 Ра ди о ак тив не и по ве за не ма те ри је
667 Би се ри, дра го и по лу дра го ка ме ње, об ра ђе но или нео бра ђе но 
718 718.7 Ну кле ар ни ре ак то ри и де ло ви, нафт ни де ри ва ти (кер три џи), 

нео зра че ни за ну кле ар не ре ак то ре 
728 728.43 По го ни за пре ра ду ду ва на
897 897.3 На кит од зла та, сре бра или пла ти не (осим са то ва и окви ра 

за са то ве) и пред ме ти од зла та и сре бра (укљу чу ју ћи и дра го 
ка ме ње)

971 Зла то, не мо не тар но (ис кљу чу ју ћи ру де и кон цен тра те зла та)

(в) за ро бу ко ја је на ме ње на у вој не или па ра вој не свр хе или 
за лук су зну ро бу;

(г) за ро бу штет ну по жи вот ну око ли ну, чи ја су про из вод ња, 
ко ри шће ње или увоз за бра ње ни за ко ни ма Зај мо прим ца или ме ђу
на род ним спо ра зу ми ма чи ји је Зај мо при мац пот пи сник;

(д) за би ло ко ју вр сту пла ћа ња ко ја је за бра ње на од лу ком Са
ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, до не том на осно ву од ред би 
Гла ве VII По ве ље Ује ди ње них на ци ја; и

(ђ) ко ји се од но си на ко рум пи ра ност, пре ва ре, тај не до го во
ре и при нуд не рад ње за ко је Бан ка утвр ди да су у њи ма уче ство
ва ли овла шће ни пред став ни ци Зај мо прим ца или оста ли при ма о ци 
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сред ста ва Зај ма, а да Зај мо при мац (или не ки дру ги при ма лац сред
ста ва Зај ма) ни је пред у зео бла го вре ме не и од го ва ра ју ће ме ре, при
хва тљи ве за Бан ку, да би пред у пре дио та кве рад ње.

2. „Оп шти усло ви” озна ча ва ју ,,Оп ште усло ве за зај мо ве Ме
ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој”, од 12. мар та 2012. го ди не, са 
из ме на ма и до пу на ма де фи ни са ним у Одељ ку II. овог при ло га.

3. „На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње” или „НСЗ” озна ча ва 
На ци о нал ну слу жбу за за по шља ва ње Зај мо прим ца.

4. „Пред у зе ћа АП” озна ча ва ју пред у зе ћа у порт фе љу Аген ци
је за при ва ти за ци ју.

5. „Аген ци ја за при ва ти за ци ју” озна ча ва Аген ци ју за при ва ти
за ци ју Зај мо прим ца.

6. „Про грам” озна ча ва про грам ак тив но сти, ци ље ва и по ли
ти ка до не тих у ци љу про мо ви са ња ра ста и по сти за ња одр жи вог 
сма ње ња си ро ма штва ко ји је де фи ни сан или се на во ди у до пи су од 
23. фе бру а ра 2015. го ди не ко ји је Зај мо при мац упу тио Бан ци и у 
ко ме по твр ђу је по све ће ност Зај мо прим ца ре а ли за ци ји Про гра ма и 
тра жи по моћ Бан ке за Про грам то ком тра ја ња ње го ве ре а ли за ци је.

7. „Од бор за јав ни над зор над оба вља њем ре ви зи је” озна ча ва 
Од бор за јав ни над зор ре ви зи је Зај мо прим ца или ње го вог прав ног 
на след ни ка.

8. „РСД” озна ча ва зва нич ну ва лу ту Ср би је, срп ски ди нар.
9. „Је дин стве на тран ша Зај ма” озна ча ва из нос Зај ма ко ји је 

до де љен за ка те го ри ју под на зи вом „Је дин стве на тран ша Зај ма” у 
та бе ли у Де лу Б Одељ ка II. Про гра ма 1 овог спо ра зу ма.

Оде љак II. Из ме не Оп штих усло ва
Оп шти усло ви ће би ти про ме ње ни као што сле ди:
1. У Са др жа ју се ме ња ју по зи ва ња на Одељ ке, на зи ве и бро

је ве Оде ља ка ка ко би се ука за ло на из ме не да те у да љем тек сту.
2. По след ња ре че ни ца у ста ву (a) Одељ ка 2.03 (ко ја се од но си 

на зах те ве за по вла че ње сред ста ва) у пот пу но сти се бри ше.
3. Оде љак 2.04 (Наменскирачун) и 2.05 (Прихватљивирас

ходи) се бри шу у пот пу но сти а пре о ста ли Одељ ци у Чла ну II се 
сход но ре ну ме ри шу.

4. Оде љак 3.01. (Приступнанакнада) се ме ња и гла си:
„Оде љак 3.01. Приступнанакнада;Накнадазаангажовање
(а) Зај мо при мац ће пла ти ти Бан ци при ступ ну на кна ду на из

нос Зај ма, по сто пи на ве де ној у Спо ра зу му о зај му („При ступ на 
на кна да”).

(б) Зај мо при мац ће пла ти ти Бан ци На кна ду за ан га жо ва ње на 
не по ву че на сред ства зај ма по сто пи на зна че ној у Спо ра зу му о зај
му („На кна да за ан га жо ва ње”). На кна да за ан га жо ва ње се об ра чу
на ва по чев ши од ше зде се тог (60) да на од да на скла па ња Спо ра зу
ма о зај му до да ту ма по вла че ња сред ста ва од стра не Зај мо прим ца 
са ра чу на зај ма или по ни ште ња. На кна да за ан га жо ва ње до спе ва 
ше сто ме сеч но на сва ки да тум пла ћа ња.”

5. Оде љак 5.01 (ИзвршењеПројекта,Општеодредбе), и 5.09 
(Финансијскоуправљање;Финансијскиизвештаји;Ревизија) се у 
пот пу но сти бри шу и на кнад ни Одељ ци у Чла ну V се сход но ре ну
ме ри шу.

6. Став (a) Одељ ка 5.05 (ре ну ме ри сан у скла ду са го ре на ве
де ним ста вом 5. и од но си се на Коришћењеробе,радоваиуслуга) 
се у пот пу но сти бри ше.

7. Став (в) Одељ ка 5.06 (ре ну ме ри сан у скла ду са го ре на ве
де ним ста вом 5) ме ња се и гла си:

„Оде љак 5.06. Пла но ви,Документа;Евиденција
…(в) Зај мо при мац ће чу ва ти сву еви ден ци ју (уго во ре, на ло ге, 

фак ту ре, ра чу не, при зна ни це и дру га до ку мен та) ко јом се до ка зу ју 
рас хо ди у окви ру Зај ма до ис те ка пе ри о да од две го ди не од Да ту ма 
За тва ра ња. Зај мо при мац ће пред став ни ци ма Бан ке омо гу ћи ти увид 
у на ве де ну до ку мен та ци ју.”

8. Став (в) Одељ ка 5.07 (ре ну ме ри сан у скла ду са го ре на ве
де ним ста вом 5) се ме ња и гла си:

„Оде љак 5.07. Программониторингаиевалуације
…(в) Зај мо при мац је нај ка сни је шест ме се ци на кон Да ту

ма за тва ра ња ду жан да из ра ди и Бан ци до ста ви или се по бри не 
да се из ра ди и Бан ци до ста ви из ве штај о Про гра му и ис пу ње њу 
оба ве за стра на у Спо ра зу му и Бан ке пре ма прав ним уго во ри ма и 

оства ре њу ци ље ва Зај ма и то оно ли ко оп се жно и де таљ но ко ли ко 
то Бан ка оправ да но за тра жи.”

9. У при ло гу, Де фи ни ци је, сва ре ле вант на по зи ва ња на бро је
ве оде ља ка и ста во ве се ме ња ју ка ко би се ука за ло на го ре на ве де не 
из ме не. 

10. При лог се ме ња и уно си се но ви став 19 са сле де ћом де
фи ни ци јом „На кна де за ан га жо ва ње”, а оста ли ста во ви ће сход но 
би ти ре ну ме ри са ни:

„19. „На кна да за ан га жо ва ње” озна ча ва на кна ду за ан га жо ва
ње ко ја је де фи ни са на у Спо ра зу му о зај му у Одељ ку 3.01(б).”

11. Но во озна че ни став 37 (пр во бит но став 36) При ло га („До
зво ље ни тро шко ви”) се ме ња и гла си:

„37.„До зво ље ни тро шко ви”озна ча ва ју сва ко ко ри шће ње Зај
ма за по тре бе Про гра ма, осим фи нан си ра ња рас хо да ко ји су из у зе
ти у скла ду са Спо ра зу мом о зај му.”

12. Но во озна че ни став 44 (пр во бит но став 43) При ло га („Фи
нан сиј ски из ве шта ји”) се у пот пу но сти бри ше.

13. У ста ву 48 При ло га, де фи ни ци ја „При ступ на на кна да” 
се ме ња из ме ном по зи ва ња на Оде љак 3.01 по зи ва њем на Оде љак 
3.01 (a).

14. У став 67 у При ло гу, де фи ни ци ја тер ми на „Ис пла та зај ма” 
се ме ња и гла си:

„67. „Ис пла та Зај ма” озна ча ва из нос Зај ма ко ји се ис пла ћу је 
Бан ци у скла ду са Спо ра зу мом о зај му и овим Оп штим усло ви ма 
укљу чу ју ћи (али не огра ни ча ва ју ћи се) све по ву че не из но се глав
ни це, ка ма те, при ступ ну на кна ду, на кна ду за ан га жо ва ње, за те зну 
ка ма ту (уко ли ко по сто ји), пре ми ју за от пла ту ду га пре до спе ћа, 
на кна де за тран сак ци је при ли ком Кон вер зи је или ра но окон ча ње 
Кон вер зи је, ва ри ја бил ну ка мат ну мар жу (уко ли ко по сто ји), пре ми
је ко је се ис пла ћу ју по ус по ста вља њу Нај ви ше ка мат не сто пе (In
te rest Ra te Cap) или нај ни же при хва тљи ве ка мат не сто пе (In te rest 
Ra te Col lar) или дру ге ком пен за ци је ко је Зај мо при мац пла ћа.”

15. У но во озна че ном ста ву 72 При ло га, де фи ни ци ја „Да тум 
пла ћа ња” се ме ња та ко што се бри ше реч „је” и до да ју се ре чи „и 
На кна да за ан га жо ва ње су” на кон ре чи „ка ма та”.

16. Де фи ни сан тер мин „Про је кат” у ста ву 75 При ло га ме ња 
се у „Про грам” и де фи ни ци ја се ме ња и гла си (сма тра ће се да се 
сва упу ћи ва ња на „Про је кат” у Оп штим усло ви ма од но се на „Про
грам”): 

„75.„Про грам” озна ча ва Про грам де фи ни сан у Спо ра зу му и у 
чи ју свр ху се За јам одо бра ва.”

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.

73
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Мол да ви је 

о уки да њу ви за за др жа вља не две ју зе ма ља

Про гла ша ва се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Мол да ви је о уки да њу ви-
за за др жа вља не две ју зе ма ља, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на седници Десетог ванредног заседања у 2015. 
години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 84
У Бе о гра ду, 25. јуна 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.
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З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Мол да ви је о уки да њу ви за 

за др жа вља не две ју зе ма ља

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 

Вла де Ре пу бли ке Мол да ви је о уки да њу ви за за др жа вља не две ју 
зе ма ља ко ји је пот пи сан 23. де цем бра 2014. го ди не у Бу ку ре шту, у 
ори ги на лу на срп ском, ру мун ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ  
ИЗ МЕ ЂУ 

ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И 
ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ МОЛ ДА ВИ ЈЕ 

О УКИ ДА ЊУ ВИ ЗА ЗА ДР ЖА ВЉА НЕ ДВЕ ЈУ ЗЕ МА ЉА

ВладаРепубликеСрбије и 
ВладаРепубликеМолдавије  (у да љем тек сту „Стра не”), 
Изражавајућижељузаподстицањембилатералниходносаи

настојећидаолакшајукретањедржављанасвојихдржава,
Сагласилесусео следећем:

Члан 1.
Др жа вља ни др жа ва обе Стра не, но си о ци ва же ћих би о ме триј

ских па со ша, не ма ју оба ве зу при ба вља ња ви зе за ула зак, из ла зак 
и пре лаз пре ко те ри то ри је, као и за бо ра вак на те ри то ри ји др жа ве 
дру ге Стра не, у пе ри о ду до 90 (де ве де сет) да на у окви ру пе ри о да 
од 6 (шест) ме се ци ра чу на ју ћи од да на пр вог ула ска. 

Члан 2.
Др жа вља ни др жа ве сва ке Стра не, но си о ци ва же ћих би о ме

триј ских па со ша, има ју пра во да ула зе, пре ла зе пре ко и да на пу
сте те ри то ри ју др жа ве дру ге Стра не на свим гра нич ним пре ла зи ма 
отво ре ним за ме ђу на род ни пут нич ки са о бра ћај. 

Члан 3.
1. Др жа вља ни др жа ве сва ке Стра не има ју оба ве зу да за вре ме 

свог бо рав ка на те ри то ри ји др жа ве дру ге Стра не по шту ју ње но на
ци о нал но за ко но дав ство. 

2. Сва ка Стра на оба ве сти ће, ди пло мат ским пу тем, у нај кра
ћем мо гу ћем ро ку дру гу Стра ну о свим про ме на ма у ње ном на ци о
нал ном за ко но дав ству ко је се од но се на ула зак, кре та ње и бо ра вак 
стра них др жа вља на на ње ној те ри то ри ји. 

Члан 4.
Сва ка Стра на при хва ти ће по но во сво је др жа вља не на те ри

то ри ју сво је др жа ве, без би ло ка квих до дат них фор мал но сти или 
тро шко ва. 

Члан 5.
Овим спо ра зу мом не огра ни ча ва се пра во др жа ве сва ке Стра

не да од би је ула зак, или да от ка же бо ра вак др жа вља ни ма др жа ве 
дру ге Стра не ко је сма тра не по жељ ним. 

Члан 6.
1. Стра не ће, ди пло мат ским пу тем, раз ме ни ти узор ке сво јих 

ва же ћих би о ме триј ских па со ша, нај ка сни је 30 (три де сет) да на од 
да на пот пи си ва ња овог спо ра зу ма. 

2. У слу ча ју уво ђе ња но вих би о ме триј ских па со ша или из
ме не по сто је ћих, сва ка Стра на про сле ди ће јед на дру гој, ди пло
мат ским пу тем, узор ке но вих па со ша, као и ин фор ма ци је у ве зи 
са њи хо вом при ме ном, нај ка сни је 30 (три де сет) да на пре по чет ка 
њи хо ве упо тре бе. 

Члан 7.
1. Стра не мо гу, у це ли ни или де ли мич но, да об у ста ве при

ме ну овог спо ра зу ма из раз ло га др жав не без бед но сти, јав ног ре да 
или за шти те здра вља ста нов ни штва.

2. О об у ста ви при ме не овог спо ра зу ма Стра не оба ве шта ва ју 
јед на дру гу, ди пло мат ским пу тем, у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Стра
не по сту па ју на исти на чин у слу ча ју по вла че ња ме ре из овог ста ва. 

Члан 8.
Овај спо ра зум се мо же из ме ни ти и до пу ни ти уз уза јам ну са

гла сност др жа ве дру ге Стра не, ди пло мат ским пу тем, а из ме не и 
до пу не сту па ју на сна гу на на чин пред ви ђен у ста ву 1. чланa 9. 
овог спо ра зу ма. 

Члан 9.
1. Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме и сту па 

на сна гу 30 (три де сет) да на од да на при је ма по след њег пи сме ног 
оба ве ште ња, ди пло мат ским пу тем, да су ис пу ње не све уну тра шње 
про це ду ре нео п ход не за сту па ње на сна гу овог спо ра зу ма. 

2. Сва ка Стра на мо же да рас ки не овај спо ра зум у би ло ко је 
вре ме та ко што ће оба ве сти ти дру гу Стра ну, ди пло мат ским пу тем. 
Ва же ње овог спо ра зу ма пре ста је 90 (де ве де сет) да на од да на при
је ма та квог оба ве ште ња.

Са чи ње но у Бу ку ре шту да на 23. де цем бра 2014, у два ори ги
нал на при мер ка, на срп ском, ру мун ском и ен гле ском је зи ку, при 
че му су сви тек сто ви јед на ко ве ро до стој ни. У слу ча ју раз ли чи тог 
ту ма че ња, ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
СР БИ ЈЕ

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ  
МОЛ ДА ВИ ЈЕ

Бран ко Бран ко вић Ју ри Ре ни ца

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”. 

74
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Србије, доносим

У К АЗ
о проглашењу Закона о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма  

из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке 
Фин ске о ба вље њу пла ће ним по сло ви ма чла но ва  
по ро ди це за по сле них у њи хо вим ди пло мат ским  

ми си ја ма, кон зу лар ним пред став ни штви ма  
или ми си ја ма при ме ђу на род ним вла ди ним  

ор га ни за ци ја ма
Проглашава се Закон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де 

Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фин ске о ба вље њу пла ће ним 
по сло ви ма чла но ва по ро ди це за по сле них у њи хо вим ди пло мат
ским ми си ја ма, кон зу лар ним пред став ни штви ма или ми си ја ма при 
ме ђу на род ним вла ди ним ор га ни за ци ја ма, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије на седници Десетог ванредног засе
дања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 85
У Београду, 25. јуна 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке  
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Фин ске о ба вље њу пла ће ним 

по сло ви ма чла но ва по ро ди це за по сле них у њи хо вим  
ди пло мат ским ми си ја ма, кон зу лар ним  

пред став ни штви ма или ми си ја ма при ме ђу на род ним 
вла ди ним ор га ни за ци ја ма

Члан 1.
По твр ђу је се Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 

Вла де Ре пу бли ке Фин ске о ба вље њу пла ће ним по сло ви ма чла но ва 
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по ро ди це за по сле них у њи хо вим ди пло мат ским ми си ја ма, кон зу
лар ним пред став ни штви ма или ми си ја ма при ме ђу на род ним вла
ди ним ор га ни за ци ја ма, за кљу чен 9. ок то бра 2014. у Хел син ки ју, у 
ори ги на лу на срп ском, фин ском и ен гле ском је зи ку.

Члан 2.
Текст Спо ра зу ма у ори ги на лу на срп ском је зи ку гла си:

СПО РА ЗУМ

ИЗ МЕ ЂУ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ВЛА ДЕ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ ФИН СКЕ О БА ВЉЕ ЊУ ПЛА ЋЕ НИМ  

ПО СЛО ВИ МА ЧЛА НО ВА ПО РО ДИ ЦЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ  
У ЊИ ХО ВИМ ДИ ПЛО МАТ СКИМ МИ СИ ЈА МА,  

КОН ЗУ ЛАР НИМ ПРЕД СТАВ НИ ШТВИ МА  
ИЛИ МИ СИ ЈА МА ПРИ МЕ ЂУ НА РОД НИМ ВЛА ДИ НИМ  

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Фин ске (у да љем 
тек сту: Стра не), у же љи да до зво ле, на осно ву ре ци про ци те та, ба
вље ње пла ће ним по сло ви ма чла но ва по ро ди це за по сле них у ди
пло мат ским ми си ја ма, кон зу лар ним пред став ни штви ма или ми си
ја ма при ме ђу на род ним вла ди ним ор га ни за ци ја ма јед не од Стра на, 
ко ји су име но ва ни на ду жност на те ри то ри ји дру ге Стра не, до зво
ља ва ју овим чла но ви ма по ро ди це ба вље ње пла ће ним по сло ви ма у 
др жа ви при је ма на сле де ћи на чин:

Члан 1.
За по тре бе овог спо ра зу ма:
i) „за по сле ни” озна ча ва ли це из др жа ве ода ши ља ња ко ји ни је 

др жа вља нин, ни ти има стал ни бо ра вак у др жа ви при је ма и ко ји је 
по ста вљен на слу жбе ну ду жност у др жа ви при је ма у ди пло мат ској 
ми си ји или кон зу лар ном пред став ни штву, или у ми си ји при ме ђу
на род ној вла ди ној ор га ни за ци ји у др жа ви при је ма.

ii) „члан по ро ди це” озна ча ва:
– су пру жни ка,
– ре ги стро ва ног парт не ра, у скла ду са за ко ни ма зе мље ода

ши ља ња и под усло вом да је у том свој ству при ја вљен од стра не 
ми ни стар ства спољ них по сло ва др жа ве ода ши ља ња и да је но си
лац ди пло мат ске или слу жбе не пут не ис пра ве,

– не вен ча но из др жа ва но де те до осам на ест го ди на ста ро сти.
iii) „пла ће ни по сао” озна ча ва ба вље ње не ком де лат но шћу од 

стра не чла на  по ро ди це у при ват ном сек то ру, оба вља ње при ват
не про фе си о нал не прак се или са мо стал но ру ко во ђе ње при ват ном 
фир мом. Овај спо ра зум ни на ко ји на чин не ути че ни ти се од но си 
на де лат ност чла но ва по ро ди це у ди пло мат ској ми си ји или кон зу
лар ном пред став ни штву др жа ве ода ши ља ња или дру гих др жа ва, 
или ми си ји при не кој ме ђу на род ној вла ди ној ор га ни за ци ји.

Члан 2.
Не по сто је огра ни че ња у по гле ду при ро де или вр сте пла ће

ног по сла ко ји се мо же оба вља ти. Ме ђу тим, у оним за ни ма њи ма 
или ак тив но сти ма ко ја зах те ва ју по себ не струч не ква ли фи ка ци је, 
члан по ро ди це је ду жан да ис пу ни усло ве ко ји уре ђу ју прак су за 
ба вље ње тим за ни ма њем од но сно де лат но шћу у др жа ви при је ма. 
До зво ла за ба вље ње пла ће ним по сло ви ма мо же се ус кра ти ти и у 
слу ча је ви ма ка да из без бе до но сних раз ло га, са мо др жа вља ни др
жа ве при је ма мо гу за сни ва ти рад ни од нос. 

Од ред бе овог спо ра зу ма не под ра зу ме ва ју уза јам но при зна ва
ње ди пло ма и ака дем ских зва ња или сту ди ја две Стра не.

Члан 3.
Пре ан га жо ва ња чла на по ро ди це за по сле них у ди пло мат ским 

ми си ја ма, кон зу лар ним пред став ни штви ма или ми си ја ма при ме
ђу на род ним вла ди ним ор га ни за ци ја ма у др жа ви при је ма, ди пло
мат скокон зу лар но пред став ни штво др жа ве ода ши ља ња под но си 
зва ни чан зах тев за оба вља ње пла ће ног по сла Оде ље њу за про то
кол Ми ни стар ства спољ них по сло ва др жа ве при је ма. На кон из вр
ше не про ве ре да не по сто је прав не смет ње, Ми ни стар ство спољ
них по сло ва од мах зва нич но оба ве шта ва ди пло мат скокон зу лар но 

пред став ни штво др жа ве ода ши ља ња да члан по ро ди це има одо
бре ње да се ба ви пла ће ном де лат но шћу у скла ду са ва же ћим про
пи си ма др жа ве при је ма.

Члан 4.
Члан по ро ди це ко ји се ба ви пла ће ним по слом на осно ву овог 

спо ра зу ма и ко ји ужи ва иму ни тет од над ле жно сти др жа ве при је ма 
у скла ду са Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма од 18. 
апри ла 1961. го ди не, или на осно ву не ког дру гог ме ђу на род ног уго
во ра ко ји се при ме њу је, не ужи ва иму ни тет од гра ђан ске и управ не 
над ле жно сти или из вр ше ња евен ту ал не пре су де у по гле ду би ло ко
је рад ње ко ја про ис ти че из ба вље ња та квим пла ће ним по слом.

Члан 5.
У слу ча ју да члан по ро ди це ужи ва иму ни тет од кри вич ног го

ње ња пре ма од ред ба ма Беч ке кон вен ци је о ди пло мат ским од но си
ма или би ло ког дру гог ме ђу на род ног уго во ра ко ји се при ме њу је, 
ва же од ред бе ко ји ма се пред ви ђа та кав иму ни тет за рад ње или про
пу сте ко ји на ста ну у оба вља њу пла ће ног по сла. Ме ђу тим, др жа ва 
ода ши ља ња ће па жљи во раз мо три ти сва ки зах тев др жа ве при је ма 
да уки не иму ни тет од кри вич ног го ње ња, као и да по себ но уки не 
иму ни тет од из вр ше ња би ло ко је пре су де.

Члан 6.
Члан по ро ди це ко ји се ба ви пла ће ним по слом на осно ву овог 

спо ра зу ма под ле же оба ве зи опо ре зи ва ња и со ци јал ног оси гу ра ња 
др жа ве при је ма ка да се ра ди о свим пи та њи ма ве за ним за ба вље ње 
пла ће ним по слом у тој др жа ви.

Члан 7.
Одо бре ње за ба вље ње пла ће ним по слом у скла ду са овим 

спо ра зу мом пре ста ће да ва жи без прет ход не на ја ве по пре стан ку 
слу жбе не ду жно сти за по сле ног у др жа ви при је ма, од но сно по рас
ки ду овог спо ра зу ма од стра не обе вла де. Ба вље ње пла ће ним по
слом у скла ду са овим спо ра зу мом не овла шћу је чла на по ро ди це 
да на ста ви да жи ви у др жа ви при је ма, ни ти да оста не у тој пла ће
ној де лат но сти, од но сно да поч не да се ба ви не ким дру гим пла ће
ним по слом у др жа ви при је ма по сле пре стан ка ва же ња одо бре ња.

Члан 8.
Сва не сла га ња у ве зи са ту ма че њем и при ме ном овог спо ра

зу ма ре ша ва ће се ди пло мат ским пу тем и ме ђу соб ним до го во ром.

Члан 9.
Овај спо ра зум сту па на сна гу пр вог да на дру гог ме се ца од да

на при је ма по след њег пи сме ног оба ве ште ња ко јим Стра не оба ве
шта ва ју јед на дру гу, ди пло мат ским пу тем, да су ис пу ње ни усло ви 
пред ви ђе ни њи хо вим на ци о нал ним за ко но дав ством за ње го во сту
па ње на сна гу.

Члан 10.
Овај спо ра зум се за кљу чу је на нео д ре ђе но вре ме. Сва ка Стра

на мо же рас ки ну ти овај спо ра зум у би ло ком тре нут ку, до ста вља
њем оба ве ште ња о на ме ри за рас ки дом Спо ра зу ма дру гој Стра ни у 
пи са ном об ли ку, шест ме се ци уна пред.

Овај спо ра зум пот пи су ју до ле на ве де ни, овла шће ни пред
став ни ци уго вор них Стра на, у Хел син ки ју, 9. ок то бра 2014. го ди
не у два ори ги нал на при мер ка, на срп ском, фин ском и ен гле ском 
је зи ку, при че му су сви тек сто ви јед на ко аутен тич ни. У слу ча ју 
раз ли чи тог ту ма че ња овог спо ра зу ма, ме ро да ван је текст на ен гле
ском је зи ку.

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ  
СР БИ ЈЕ

Ивица Дачић, с.р.

ЗА ВЛА ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
ФИН СКЕ

Erkki Tuomioja, с.р.

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри”.
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М И Н И С ТА Р С Т ВА

75
На осно ву чла на 16. ста в 2. За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу на род них уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/13),
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је

О Б  Ј А  В Љ У  Ј Е

да је Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о уза јам ном при зна ва њу и екви ва лен ци ји јав них ис пра
ва о сте че ном обра зо ва њу и на уч ним на зи ви ма, ко ји је са чи њен 10. апри ла 2013. го ди не у Мо скви, сту пио на сна гу 2. ју на 2015. го ди не.

У Бе о гра ду, 19. ју на 2015. го ди не
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је




