
                             

 

 

ЦАРИНАРНИЦА  

СВИМ 

 

Предмет:  Обавештење о примени Регионалне конвенције о  

пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима  

о пореклу (Обавештење ЕУ серије Ц бр.73 од 09.03.2017.год.)  

 

Веза:          Акти Управе царина број 148-07-483-01-102/2016 од 24.02.2016., 

број 148-07-483-01-102/2/2016 од 29.02.2016   

број 148-07-483-01-102/3/2016 од 20.07.2016. и  

број 148-07-483-01-102/4/2016 од 22.02.2017. 

  

У складу са могућностима примене дијагоналне кумулације порекла која је 

започела сходно одредбама из Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским 

преференцијалним правилима о пореклу према члану 3. Прилога I (“Сл. гласник РС – 

Међународни уговори“, бр. 7/2013 (даље Конвенција)), овим путем вас обавештавамо да је 

Европска комисија путем службеног гласника Европске уније серије Ц број 73 од 9. 

марта 2017. године, обавестила стране уговорнице (даље стране) о следећем: 

Да се дијагонална кумулација може примењивати само ако су стране у којима се 

обавља коначна производња и стране коначног одредишта склопиле споразуме о 

слободној трговини, који садрже иста правила о пореклу, са свим странама које учествују 

у стицању статуса производа са пореклом, тј. свим странама из којих употребљени 

материјали потичу. Материјали са пореклом из стране која са странама у којима се обавља 

коначна производња и странама коначног одредишта није склопила споразум сматрају се 

материјалима без порекла.  

На основу обавештења које су стране доставиле Комисији, у приложеним табелама 

наведено је следеће: 

Табела 1. – Нови, поједностављени приказ могућности кумулације на дан 15. децембар 

2016. који је уведен од стране ЕУ обавештењем Ц број 73. 

 У наведеној табели 1. ознаком „X” потврђује се да је између 2 партнера 

склопљен споразум о слободној трговини који садржи правила о пореклу која 

омогућавају кумулацију на основу пан-евро-медитеранског модела правила о 

пореклу. Да би се применила дијагонална кумулација и са 3. партнером, 

ознака „X” треба да буде уписана у сва поља табеле која се међусобно 

укрштају између сва три партнера. 

   

Табеле 2. и 3. – датум од којег се дијагонална кумулација почиње примењивати. 

Датуми наведени у табели 2. односе се на следеће: 

- Датум почетка примене дијагоналне кумулације на основу члана 3. Прилога I 

Конвенције ако одређени споразум о слободној трговини упућује на Конвенцију. У 

том случају испред датума се налази „Ц“, 

- Датум почетка примене протокола о правилима о пореклу којима се предвиђа 

дијагонална кумулација уз одређени споразум о слободној трговини, у осталим 

случајевима.  
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Датуми наведени у табели 3. односе се на датум почетка примене протокола о 

пореклу којима се предвиђа дијагонална кумулација, везано за споразуме о слободној 

трговини између ЕУ, Турске и земаља учесница у процесу стабилизације и придруживања 

ЕУ. Сваки пут када се упућује на Конвенцију у споразуму о слободној трговини између 

страна из ове табеле, за које је Конвенција ступила на снагу, у табели 2. додат је датум 

којем претходи „Ц”. 

Подсећамо да се материјали пореклом из Турске, обухваћени царинском унијом 

између ЕУ и Турске, могу укључити као материјали са пореклом у сврху дијагоналне 

кумулације између Европске уније и земаља учесница у процесу стабилизације и 

придруживања ЕУ, с којима је на снази протокол о пореклу. 

  

Сходно обавештењу о примени Конвенције, ретроактивно, почев од 09.12.2016. 

године, омогућена је кумулација порекла између ЕУ и Босне и Херцеговине. 

 

У том смислу за производе са преференцијалним пореклом Европске уније, за које 

се у Србији потврђује њихово порекло, као и за производе са пореклом који су у Србији 

добијени применом кумулације са материјалима пореклом из ЕУ, приликом извоза из 

Србије у Босну и Херцеговину могу се користити докази о пореклу наведени у Анексу IIIа 

и IVа Прилога I Конвенције (уверење о кретању робе EUR.1, серија А - не садржи 

напомену у рубрици 7 „cumulation applied with“, „no cumulation applied“,односно изјава о 

пореклу, која не садржи напомену „cumulation applied with“, „no cumulation applied“). 

Наведени докази о пореклу приликом извозног царињења, могу се издавати на 

основу одредби Одлуке бр.1/2014 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије 

(„Сл.гласник РС“, бр.12/2015) и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној 

трговини у Централној Европи  - ЦЕФТА 2006 („Сл.гласник РС“, бр.28/2014). 

Напомена: 

1. С обзиром да Република Турска још увек није наведена у обавештењу/матрици 

Европске уније као земља која је започела примену Конвенције (на снази је још увек 

Протокол II Споразума), у односу на земље потписнице Споразума ЦЕФТА 2006 

(искључујући АП КиМ и Молдавију), приликом извоза робе са пореклом, на основу 

одредби о кумулацији порекла сходно АНЕКС IV Споразума, издаваће се цертификати 

серије „Ц“ са подељеном рубриком 7. „cumulation applied with“, „no cumulation applied“, 

односно изјава о пореклу, која садржи напомену „cumulation applied with“, „no cumulation 

applied“). 

2. У односу на извоз робе у Молдавију као потписнице Споразума ЦЕФТА 2006 

према табели/матрици 1. и 2. обавештења Европске уније „Ц“ број 73 од 09.03.2017. 

производи/материјали са пореклом ЕУ ће се разматрати као производи/материјали са 

пореклом у смислу примене кумулације порекла робе, док ће се производи/материјали из 

Турске односно земаља потписница ЕФТА асоцијације разматрати као 

производи/материјали без порекла уколико се врши извоз у Републику Молдавију.  
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3. Према поменутом обавештењу Европске уније, у односу на пласман производа 

из Србије на територију АП КиМ, производи/материјали пореклом из Турске односно 

земаља потписница ЕФТА асоцијације ће се разматрати као производи/материјали без 

порекла у смислу кумулације порекла.     

Прилог: 

- Обавештење Европске комисије о дијагоналној кумулацији  

(С. гласник ЕУ серије Ц број 73 од 9. марта 2016. године) 

 

(Акт Управе царина број 148-07-483-01-102/5/2016 од 13.03.2017.) 
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Прилог: Обавештење Европске комисије о примени дијагоналне кумулације 
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