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01.
Tarifa za prijevoz robe, Prijevozni uvjeti i način računanja prevoznine (HRT 151), vrijedi od 1.
rujna1999. (izmjene i dopune)
S valjanošću od 1. srpnja 2013. na snagu su stupile izmjene i dopune Tarife za prijevoz robe, Prijevoznih
uvjeta i načina računanja prevoznine (HRT 151).
Predmet izmjena i dopuna je prilagodba članaka: 1., 2., 44. Priloga III i Priloga VI općih odredbi
poslovanju prema novim carinskim propisima kao i pristupanju u EU (definiranje pojmova kada je riječ o
uvozu, izvozu i tranzitu).
Stranice na kojima je došlo do izmjena i dopuna evidentirane su na stranici 2 (izmjene i dopune) tarife
HRT 151.
_________________________________________________________________________________

02.
Cjenik usluga (HRT 156), vrijedi od 1.siječnja 2013. (3. izmjene i dopune)
S valjanošću od 1. rujna 2013. na snagu stupaju 3. izmjene i dopune tarife Cjenik usluga (HRT156).
Predmet izmjena i dopuna je povećanje broja naknada za ispunjavanje carinskih propisa koji su
prijevoznikova obveza (rubni broj 46).
Stranice na kojima je došlo do izmjena i dopuna evidentirane su na stranici 2 (izmjene i dopune) tarife
HRT 156.
_________________________________________________________________________________
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