
Обр. РДН Exp - 5 

ИЗВОЗ РОБЕ КОЈА НИЈЕ НАВЕДЕНА У НАЦИОНАЛНОЈ КОНТРОЛНОЈ ЛИСТИ РОБЕ 

ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ - CATCH ALL 

   

   1. Извозник 

(Пословно име и адреса) 

ПИБ  2. Број дозволе1 2б. Шифра посла1 3. Рок важења1 

  

 

4. Контакт особа (име, презиме, функција, тел., е-маил) 

  

5. Купац 

(Пословно име и адреса) 

6. Надлежни орган 

Република Србија 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

8. Земља порекла Шифра2 

  7. Посредник / прималац (ако се разликује од купца) 

(Пословно име и адреса) 

9. Земља купца Шифра2 

  

10. Земља примаоца / испоруке Шифра2 

  

11. Крајњи корисник (ако се разликује од примаоца) 

(Пословно име и адреса) 

12. Земља крајњег одредишта Шифра2 

  

13. Укупна вредност - валута и износ Шифра3 

  

14. Опис робе4 15. Вредност - валута и износ 17. Број из НКЛ5 

16. Произвођач ПИБ 18. Власник (ако се разликује од 

произвођача)                           ПИБ 

19. Тарифна ознака6 20. Количина и јединица мере 

  

21. Крајња употреба 22. Број и датум уговора 23. Врста извозног посла 

(Шифра царинског поступка) 

  

24. Додатне информације по захтеву надлежног органа: Начин наплате. Паритет испоруке. 

  

НАПОМЕНА: Попуњава надлежни орган: 

   

      Датум 

         

         

(Потпис)    Печат 

         
 

_______________ 
1 Попуњава надлежни орган.  
2 Уписује се шифра државе која је наведена у Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у 

царинском поступку. 
3 Уписује се шифра валуте из уговора са купцем, а која је наведена у Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларације и других образаца у царинском поступку. 
4 Уписује се трговачки назив робе са основним карактеристикама. Ако је неопходно, опис може бити дат на једном или више листова додатих овом 
обрасцу (2 bis). У том случају у овој рубрици означити тачан број додатих листова. 
5 Уписује се ознака категорије и групе како је наведено у Националној контролној листи робе двоструке намене. 
6 Уписује се осмоцифрени или десетоцифрени број из Царинске тарифе и CAS/UN број ако постоји.  
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