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С В И М  

 
Предмет: Провера испуњености економских услова  

                  код поступка активног оплемењивања 

 

          Одредбом члана 269. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (''Сл. 

гласник РС'', број 93/2010 и 63/2013) прописано је да царински орган не може издати 

одобрење за царинске поступке са економским дејством без претходне провере 

економских услова, осим у случајевима из чл. 300.-319. и 358.-365. Уредбе, при чему 

царински орган проверу економских услова врши у сарадњи са Привредном комором 

Србије. 

 

Одредбом члана 303. Уредбе прописано је да се сматра да су економски услови 

испуњени, осим ако се захтев за поступак активног оплемењивања односи на робу из  

Главе 1 до 24 Царинске тарифе. За робу из Главе 1 до 24 Царинске тарифе сматра се да 

су економски услови испуњени под условом да: 

1) се захтев за поступак активног оплемењивања односи на: 

    - производне радње у вези с робом некомерцијалне природе, 

    - производњу на основу уговора о оплемењивању, 

   - производњу добијених производа, који су добијени у производњи по ранијем    

одобрењу, при чијем су доношењу проверени економски услови, 

     - уобичајене облике употребе из члана 295. Уредбе, или 

     - оправку; 

2) укупна вредност увезене робе према осмоцифреној тарифној ознаци по 

подносиоцу захтева и календарској години не прелази износ од 150.000 евра у динарској 

противвредности. 

 

Осим у наведеним случајевима када се сматра да су испуњени економски услови, 

царински орган не може издати одобрење без претходне провере економских услова.  

Пошто се провера економских услова врши у сарадњи са Привредном комором 

Србије, царински орган који одлучује по поднетом захтеву за одобравање поступка 

активног оплемењивања ће образац Захтева за проверу испуњености економских услова 
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(у прилогу), чији садржај и форма је усаглашен са Привредном комором Србије, 

доставити на електронску адресу Удружења за пољопривреду, прехрамбену и дуванску 

индустрију и водопривреду Привредне коморе Србије: poljoprivreda@pks.rs  

Напомињемо да се у Захтев за проверу испуњености економских услова код 

поступка активног оплемењивања за робе из Главе 1-24 Царинске тарифе уносе подаци 

само о роби за коју се врши провера испуњености економских услова а не за сву робу 

наведену у захтеву за одобрење поступка активног оплемењивања. 

Надлежни царински орган не може одобрити поступак активног оплемењивања 

пре добијања одговора од Привредне коморе Србије који ће такође бити прослеђен са 

наведене електронске адресе.  

 

Овим актом се мења тачка 2.4. (Економски услови) акта Управе царина број 148-

03-030-01-114/2012 oд 21.05.2012. године којим је ближе објашњен поступак активног 

оплемењивања, где је било наведено да,  с обзиром да Привредна комора није указала да 

тренутно постоје проблеми који би евентуално довели у питање испуњеност економских 

услова за одобравање поступка активног оплемењивања, постоји претпоставка да су ти 

услови испуњени.  

 

Све царинарнице су обавезне да на наведени начин поступају почев од 

11.11.2013. године, и да о истом на одговарајући начин упознају све учеснике у 

поступку.  

 

 

 

Прилог:  - образац Захтева за проверу испуњености економских услова 

 
 

 

Доставити:      -  Помоћник директора – координатор  

  -  Сви Сектори 

  -  Биро директора 

-  Одељење за унутрашњу контролу  

-  Одељење ревизије 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                                         Веселин Милошевић 
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         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа царина 

Царинарница _________________ 

ЦИ __________________________ 

Број: ________________ 

Датум: __________ године 

 

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 

Б Е О Г Р А Д  

Ресавска 13-15 

 

Захтев за проверу испуњености економских услова 

код поступка активног оплемењивања за робе из Главе 1-24 Царинске тарифе 
 

Молимо вас да нас у складу са одредбом члана 269. Уредбе о царински 

дозвољеном поступању с робом (''Сл. гласник РС'', број 93/2010 и 63/2013) обавестите да 

ли су испуњени економски услови за одобравање поступка активног оплемењивања за 

подносиоца захтева о којем дајемо следеће податке: 

 

Подносилац захтева (назив, адреса, ПИБ):______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Роба која се ставља у поступак 

Oсмоцифрена 

тарифна 

ознака 

Опис робе Количина Ј.М. Вредност Валута 

      

 

Добијени или обрађени производи 

Осмоцифрена 

тарифна 

ознака 

Опис робе 

  

 

Врста производних радњи: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
  Овлашћени царински службеник 

       _____________________________ 
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ПОПУЊАВА ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 

 

  

ППррииввррееддннаа  ккооммоорраа  ССррббиијјее  

ББрроојј::  

ММеессттоо  ии  ддааттуумм::  

  

  

  ЕЕккооннооммссккии  ууссллооввии  ззаа  ооддооббрраавваањњее  ппооссттууппккаа  ааккттииввнноогг  ооппллееммеењњиивваањњаа  ссуу//ннииссуу  

((ннееппооттррееббнноо  ппррееццррттааттии))  ииссппууњњееннии,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ооддррееддббааммаа  ччллааннаа  226699..  УУррееддббее  оо  ццааррииннссккии  

ддооззввоољљеенноомм  ппооссттууппаањњуу  сс  ррооббоомм  ((''''ССлл..  ггллаасснниикк  РРСС'''',,  ббрроојј  9933//22001100  ии  6633//22001133))..  
  

            

  

  

  

    

            ММ..ПП..                              ______________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                          ((ООддггооввооррнноо  ллииццее))  

  

  

  

  

 


