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33.1. Ako se formalnosti obavljaju korištenjem javnih ili privatnih 
računalnih sustava, Carinska uprava može odobriti osobama koje 
traže tu mogućnost da zamijene rukom pisani potpis odgovarajućim 
tehničkim uređajem koji se može, gdje je primjenjivo, temeljiti na 
korištenju šifara i koji ima iste pravne posljedice kao rukom pisani 
potpis. Ova mogućnost odobrava se samo ako su ispunjeni tehnički 
i administrativni uvjeti koje su propisala nadležna tijela.
33.2. Ako se formalnosti obavljaju korištenjem javnih ili privatnih 
računalnih sustava koji također ispisuju deklaracije, nadležna tije-
la mogu osigurati da se izravna ovjera deklaracija izrađenih na taj 
način obavlja u navedenim sustavima umjesto ručnog ili strojnog 
stavljanja pečata carinarnice i potpisa nadležnog službenika.

DODATAK 1

PE�AT ZA REZERVNI POSTUPAK

REZERVNI POSTUPAK NCTS-a

 U SUSTAVU NEMA DOSTUPNIH PODATAKA 
POKRENUTO DANA

(Datum/sat)

(dimenzije: 26 x 59 mm, crvena boja)

DODATAK 2
 
 TC 10 -OBAVIJEST O PROVOZU 
 
 
 

Identifikacija prijevoznih sredstava……………………………  
 
  PROVOZNA DEKLARACIJA PREDVI�ENA PROVOZNA 

CARINARNICA  
 

Vrsta (T1, T2 ili T2F) i broj Otpremna carinarnica
 (I ZEMLJA):
 
 
 
 ZA SLUŽBENU UPORABU
 
 
 Datum provoza:
 
 ……………………………………….
 
 …..……...………………………………..

(Potpis) 
 
 

Službeni  pe�at
 
 
 

30.2. Provozne deklaracije sastavljene u skladu s točkom 30.1. ovoga 
Priloga moraju u polju predviđenom za potpis glavnog obveznika 
sadržavati sljedeći tekst:
– »Oslobođeno od obveze potpisivanja – 99207«.
31. Ovlašteni primatelj – obveze
31.1. Kada roba stigne u njegove prostore ili na mjesta navedena u 
odobrenju, ovlašteni primatelj bez odgađanja šalje odredišnoj ca-
rinskoj ispostavi Prateću provoznu ispravu ili primjerke broj 4 i 5 
provozne deklaracije koji su pratili robu, te upisuje datum dolaska, 
stanje  stavljenih plombi i utvrđene nepravilnosti.
31.2. Odredišna carinska ispostava upisuje napomene iz točke 17. 
ovoga Priloga na primjerke broj 4 i 5 provozne deklaracije.
32. Privremena zabrana korištenja zajedničkog jamstva u umanje-
nom iznosu ili zajedničkog jamstva
32.1. Pored odredbi za primjenu članka 337.b stavka 6. Uredbe za 
provedbu Carinskog zakona navedenih u Prilogu 33K Uredbe za pro-
vedbu Carinskog zakona, sljedeće mjere primjenjuju se na provozne 
postupke koji uključuju robu koja podliježe odlukama kojima se za-
branjuje privremeno korištenje zajedničkog jamstva:
– sljedeći tekst, u veličini od najmanje 100 x 10 mm i ispisan veli-

kim crvenim slovima mora se upisati poprijeko na sve primjer-
ke provozne deklaracije: »ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAM-
STVO«.

– iznimno od točke 19. ovoga Priloga, odredišna carinska ispostava 
vraća primjerak broj 5 svih provoznih deklaracija ovjerenih ovim 
napomenom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon radnog 
dana kada su pošiljka i potrebni primjerci deklaracije podneseni 
toj carinskoj ispostavi. Ako je takva pošiljka podnesena ovlašte-
nom primatelju, on šalje primjerak broj 5 nadležnoj odredišnoj 
carinskoj ispostavi najkasnije sljedećeg radnog dana nakon dana 
primitka pošiljke.

32.2. Mjere ublažavanja fi nancijskih posljedica zabrane korištenja 
zajedničkog jamstva
Kada je korištenje zajedničkog jamstva privremeno zabranjeno za 
robu s popisa iz Priloga 31A Uredbe za provedbu Carinskog zako-
na, korisnici zajedničkih jamstava mogu, na zahtjev, koristiti poje-
dinačno jamstvo. Međutim, pri tome se primjenjuju sljedeći posebni 
uvjeti:
– ovo pojedinačno jamstvo može se koristiti, u okviru rezervnog 

postupka, samo u otpremnoj carinskoj ispostavi navedenoj na 
jamstvenoj ispravi.

33. Obrasci JCD-a – Formalnosti koje se obavljaju korištenjem jav-
nih ili privatnih računalnih sustava
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