Прилог 4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
ЦАРИНАРНИЦА_______________
Број: _________
___________ .2012. године
_________________

Царинарница_______________________________, решавајући по захтеву предузећа
________________________ из ___________________, за одобравање облика и садржаја вођења
евиденције за домаћу робу у слободној зони, надлежна на основу чл. 252. ст. 2. тач. 7. и чл. 253.
Царинског закона (’’Службени гласник РС’’, бр. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 9/2010 - одлука УС и 18/2010 - др. закон) и чл. 192. Закона о
општем управном поступку, доноси
РЕШЕЊЕ
Одобрава се облик и садржај евиденције о домаћој роби у слободној зони, поднет од
стране предузећа ________________ из _____________, корисника Слободне зоне
__________________, а према изгледу и садржају евиденције која је у прилогу овог решења и њен
је саставни део.
Царински поступци који ће се обављати у слободној зони су:
1) _____________________, шифра: _____________
2) _____________________, шифра: _____________
3) _____________________, шифра: _____________
Корисник слободне зоне у пословању у слободној зони дужан је да се у свему придржава
важећих царинских и других прописа који се примењују на робу која је предмет тог пословања.
Образложење
Предузеће __________________ из _______________ поднело је, као корисник Слободне
зоне ________________, на простору ___________ на основу уговора бр._____ од ______
закљученог са оснивачем зоне _________________________, захтев за одобравање облика и
садржаја евиденције о страној роби у слободној зони.
Уз захтев је приложен: Уговор о коришћењу слободне зоне закључен са оснивачем зоне,
детаљан опис делатности које ће обављати у слободној зони и предложени облик и садржај вођења
евиденције.
Царинарница ______________ је размотрила захтев, као и прилоге уз исти, и утврдила да
предложени облик и садржај евиденције испуњава услове из члана 201. Царинског закона
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10) и чл. 529. до 534. и члана 541. Уредбе о царински дозвољеном
поступању с робом („Службени гласник РС“, бр. 29/10).
На основу напред изложеног решено је као у диспозитиву решења.
Сагласно члану 532. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом царинарница
може ово решење изменити, допунити или укинути.
Против овог решења може се уложити жалба Комисији за жалбе Управе царина у
Београду у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се доставља преко ове
царинарнице.
Жалба не одлаже извршење решења сходно чл. 12. ст. 2. Царинског закона.
ДОСТАВЉЕНО:
Подносиоцу
ЦИ Слободна зона
Архиви

УПРАВНИК ЦАРИНАРНИЦЕ

