
    

 

ЦАРИНАРНИЦА  

СВИМ 

 

Предмет:  Обавештење о примени Регионалне конвенције о  

пан-евро-медитеранским преференцијалним  

правилима о пореклу (Конвенција)  

 

Веза      :         Акти Управе царина број 148-07-483-01-44/2/2015 од 02.07.2015. и 

број 148-07-483-01-39/2015 од 30.01.2015. 

  

 

У складу са могућностима примене дијагоналне кумулације порекла која је 

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

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

Међународни уговори“, бр. 7/2013-даље Конвенција), Европска комисија је обавештењем 

у службеном гласнику Европске уније серије Ц број 67 од 20. фебруара 2016. године 

обавестила уговорне стране о следећем: 

- Да се датуми почетка примене дијагоналне кумулације порекла у складу са 

Конвенцијом примењују између уговорних страна од датума наведених у табели 1. испред 

којих је ознака ''(С)''-(прилог уз овај акт); 

- Да се датуми почетка примене дијагоналне кумулације сходно  

протоколима о пореклу одређеног споразума о слободној трговни примењују између 

уговорних страна од датума наведених у табели 1 и 2 у осталим случајевима-(прилог уз 

овај акт);  

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

којима се обавља коначна производња и стране коначног одредишта робе склопиле 

споразуме о слободној трговини који садрже истоветна правила о пореклу робе, 

укључујући све стране које учествују у стицању статуса производа са пореклом, тј. са 

свим странама из којих употребљени материјали потичу; 

Новим обавештењем, као датум примене правила о пореклу робе сходно 

одредбама из Конвенције проширена је кумулативна зона између осталих и на државе 

ЕФТА.  

Сходно наведеном, могућност увоза/извоза робе према објављеним 

датумима ступања на снагу, кумулација порекла робе примењиваће се за следеће стране 

уговорнице: 

1. У зони слободне трговине коју обухвата део земаља укључених у 

Процес стабилизације и придруживања (Албанија, Црна Гора, Македонија, Србија), 

Европска унија и државе ЕФТА (Швајцарска/Лихтенштајн, Норвешка и Исланд), 

ретроактивно према датумима из табеле у прилогу овог акта.       
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У складу са Прилогом I (Дефиниција појма „производи са пореклом“ и методама 

административне сарадње), Конвенција ће се примењивати за: 

 

 Производе који су добијени на основу кумулације порекла робе са Европском 

унијом, државама ЕФТА, Албанијом, Црном Гором, Македонијом1 и Србијом;  

 

 Производе који су у потпуности добијени у Европској унији, државама ЕФТА, 

Албанији, Црној Гори, Македонији1 и Србији;  

 

 Производе са преференцијалним пореклом Европске уније, држава ЕФТА, 

Албаније, Црне Горе, Македоније1 и Србије који су добијени довољном обрадом 

или прерадом; 

 

 Производе са преференцијалним пореклом Европске уније, држава ЕФТА, 

Албаније, Црне Горе, Македоније1 и Србије, за које се потврђује њихово порекло у 

међусобној трговини између Европске уније, држава ЕФТА, Албаније, Црне Горе, 

Македоније1 и Србије;  

 

За потребе примене правила о пореклу робе по Конвенцији, сходно горе наведеном   

приликом извоза у Европску унију, земље ЕФТА асоцијације, Црну Гору, Албанију, 

Македонију и Србију користиће се уверење о кретању робе EUR.1, серија А, које 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“. 

 
1) Одредбе о кумулацији порекла робе према споразуму о слободној трговини 

између Републике Македоније и држава ЕФТА примењују се сходно старом протоколу 

правила о пореклу робе.     

 

НАПОМЕНА: 

 

Кумулација о пореклу робе између Швајцарске као државе ЕФТА, Европске 

уније и Србије може се примењивати ретроактивно почев од 01. фебруара 2016. 

године, док се кумулација порекла између држава ЕФТА (Лихтенштајн, Норвешка и 

Исланд), Европске уније и Србије може примењивати ретроактивно почев од 01. 

маја 2015. године. 

 

 

2. У зони слободне трговине коју обухвата део земаља укључених у 

Процес стабилизације и придруживања (Албанија, БиХ, Црна Гора, Македонија, и 

Србија) и државе ЕФТА (Швајцарска/Лихтенштајн, Норвешка и Исланд), 

ретроактивно према датумима из табеле у прилогу овог акта.       

У складу са Прилогом I (Дефиниција појма „производи са пореклом“ и методама 

административне сарадње), Конвенција ће се примењивати за: 

 

 Производе који су добијени на основу кумулације порекла робе са, државама 

ЕФТА, Албанијом, БиХ, Црном Гором, Македонијом2 и Србијом;  
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 Производе који су у потпуности добијени у државама ЕФТА, Албанији, БиХ, Црној 

Гори, Македонији2 и Србији;  

 Производе са преференцијалним пореклом држава ЕФТА, Албаније, БиХ, Црне 

Горе, Македоније2 и Србије који су добијени довољном обрадом или прерадом; 

 

 Производе са преференцијалним пореклом држава ЕФТА, Албаније, БиХ, Црне 

Горе, Македоније2 и Србије, за које се потврђује њихово порекло у међусобној 

трговини између Европске уније, држава ЕФТА, Албаније, Црне Горе, Македоније2 

и Србије;  

 

За потребе примене правила о пореклу робе по Конвенцији, сходно горе наведеном   

приликом извоза у ЕФТА државе, Албанију, БиХ, Црну Гору, Македонију2 и Србију, 

користиће се уверење о кретању робе EUR.1, серија А, које 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“. 

 
2) Одредбе о кумулацији порекла робе према споразуму о слободној трговини 

између Републике Македоније и држава ЕФТА примењују се сходно старом протоколу 

правила о пореклу робе.     

 

 

3. У зони слободне трговине ЦЕФТА 2006 новим обавештењем Европске 

комисије, укључене су Молдавија и АП КиМ сходно Резолуцији 1244 УНХЦР, поред 

Албаније, Црне Горе, Македоније, БиХ и Србије за које је Конвенција ступила на 

снагу према назначеним датумима у табели прилога уз овај акт. 

У складу са Прилогом I (Дефиниција појма „производи са пореклом“ и методама 

административне сарадње), Конвенција ће се примењивати у оквиру Споразума ЦЕФТА 

2006 за: 

 

 Производе са који су добијени применом члана 3. Прилога I Конвенције између 

Србије, Албаније, Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине, Молдавије и АП 

КиМ  (кумулација порекла са материјалима са пореклом поменутих 

земаља/територија);  

 

 Производе који су у потпуности добијени у Србији, Албанији, Црној Гори, 

Македонији, Босни и Херцеговини, Молдавији и АП КиМ ; 

 Производе са преференцијалним пореклом Србије, Албаније, Црне Горе, 

Македоније, Босне и Херцеговине, Молдавије и АП КиМ који су добијени 

довољном обрадом или прерадом са материјалима пореклом поменутих 

земаља/територија; 

 

 Производе са преференцијалним пореклом Србије, Албаније, Црне Горе, 

Македоније, Босне и Херцеговине, Молдавије и АП КиМ  за које се потврђује 

њихово порекло у међусобној трговини између Србије, Албаније, Црне Горе, 

Македоније, Босне и Херцеговине, Молдавије и АП КиМ  у складу са Конвенцијом; 
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За потребе примене Протокола о пореклу Конвенције, сходно горе наведеном 

користиће се уверење о кретању робе EUR.1, серија А, које не садржи напомену у 

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

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

applied“. 

 

Напомена: 

 

Обзиром да за Босну и Херцеговину, АП КиМ и Молдавију у односу на споразуме 

о слободној трговини са Европском унијом, Конвенција још увек није ступила на снагу, у 

зони слободне трговине ЦЕФТА 2006 репроматеријал ЕУ порекла разматра се двојако: 

а) Уколико се у Босну и Херцеговину врши извоз робе са пореклом која садржи 

материјале са пореклом ЕУ још увек се издаје доказ о пореклу сходно протоколу о 

пореклу споразума ЦЕФТА 2006 (АНЕКС IV) који указује на примену кумулације са 

ЕУ. Кумулација порекла робе се у односу на поменуте партнере одвија у складу са 

датумима из Табеле 2. прилога уз овај акт, која се односи на све учеснике процеса 

стабилизације и придруживања. 

б) Материјал са преференцијалним пореклом ЕУ није могуће разматрати у смислу 

кумулације порекла за евентуални извоз на територију АП КиМ и Молдавију, обзиром да 

поменуте земље/територије Споразума ЦЕФТА 2006 нису наведене у Табели 2. као 

учеснице процеса стабилизације и придруживања, односно не постоје назначени датуми 

примене кумулације порекла робе у Табели 1 прилога уз овај акт укључујући и државе 

ЕФТА. 

 

  

4. Опште информације о ПЕМ Конвенцији  

 

Конвенција је објављена у “Службеном гласнику РС – Међународни уговори“, бр. 

7/2013 и према датумима практичне примене објављеним у Службеном гласнику Европске 

уније серије Ц број 67 од 20.02.2016. године, у овом тренутку представља саставни део 

споразума о слободној трговини које је Република Србија закључила са Европском 

унијом, земљама/територијама Споразума ЦЕФТА 2006 и државама ЕФТА. У односу на 

Споразум о слободној трговини са Турском још увек је на снази Протокол 2 о дефиницији 

појма ''производи са пореклом'' и методама административне сарадње до тренутка 

објављивања обавештења у службеном гласнику Европске уније серије Ц датума о 

почетку примене Конвенције и на овај споразум.   
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У циљу поједностављења примене Конвенције дајемо следећа објашњења: 

Конвенција је намењена да замени постојеће протоколе о пореклу у свим споразумима о 

слободној трговини између страна уговорница Конвенције, јединственим правним 

инструментом којим су утврђена правила о пореклу. 

Циљ је креирање једне велике зоне слободне трговине засноване на пан-европским 

правилима о пореклу робе укључујући и дијагоналну кумулацију која ће обухватити 

Европску унију, државе ЕФТА, државе укључене у Барселонски процес и државе 

укључене у процес стабилизације и придруживања Европској унији. Реч је о 23 стране 

уговорнице (ЕУ, EFTA државе, учеснице у процесу стабилизације и придруживања и 

медитеранске земље). 

Текст Конвенције има 11 чланова и два Прилога: 

Прилог I - Дефиниција појма производи са пореклом и методе административне сарадње   

Прилог II – Посебне одредбе, које се односе на специфичности у међусобној трговини 

између појединих земаља и територија страна уговорница Конвенције (за Србију су 

релевантни Анекс I - Tргoвинa измeђу Eврoпскe униje и учeсницa у прoцeсу  

стaбилизaциje и придруживaњa сa EУ и Анекс VIII - Tргoвинa измeђу Рeпубликe Tурскe и 

учeсницa у прoцeсу стaбилизaциje и придруживaњa сa EУ).  

 

 

  4.1 Правила о пореклу робе у складу са ПЕМ конвенцијом 

 

  Правила о пореклу робе садржана су у Прилогу I уз поменуте споразуме о 

слободној трговини (Дефиниција појма ''производи са пореклом'' и методе 

административне сарадње, у даљем тексту: Прилог I) 

 

4.2 Структура Прилога I 

  Прилог I садржи 35 чланова груписаних у 6 глава, као и 5 Анекса: 

ГЛAВA I OПШTE OДРEДБE 

Члaн 1. Дeфинициje 

ГЛAВA II ДEФИНИЦИJA ПOJMA „ПРOИЗВOДИ СA ПOРEКЛOM” 

Члaн 2.  Oпшти услoви 

Члaн 3.  Кумулaциja пoрeклa  

Члaн 4.  Пoтпунo дoбиjeни прoизвoди 

Члaн 5.  Дoвoљнo oбрaђeни или прeрaђeни прoизвoди    

Члaн 6.  Нeдoвoљни пoступци oбрaдe или прeрaдe 

Члaн 7.  Квaлификaциoнa jeдиницa 

Члaн 8.  Прибoр, рeзeрвни дeлoви и aлaти  

Члaн 9.  Сeтoви 

Члaн 10.   Нeутрaлни eлeмeнти 
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ГЛAВA  III TEРИTOРИJAЛНИ УСЛOВИ 

Члaн 11. Принцип тeритoриjaлнoсти 

Члaн 12. Дирeктни трaнспoрт 

Члaн 13. Излoжбe 

ГЛAВA  IV ПOВРAЋAJ ИЛИ OСЛOБOЂEЊE 

Члaн 14. Зaбрaнa пoврaћaja или oслoбoђeњa oд царине 

ГЛAВA V ДOКAЗ O ПOРEКЛУ 

Члaн 15. Oпшти услoви 

Члaн 16. Пoступaк издaвaњa увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED 

Члaн 17. Нaкнaднo издaвaњe увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED 

Члaн 18. Издaвaњe дупликaтa увeрeњa o o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED 

Члaн 19. Издaвaњe увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED нa oснoву издaтoг 

или прeтхoднo пoпуњeнoг дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 20. Oдвojeнo књигoвoдствeнo искaзивaњe 

Члaн 21. Услoви зa пoпуњaвaњe изjaвe о пореклу или изjaвe о пореклу EUR-MED 

Члaн 22. Oвлaшћeни извoзник 

Члaн 23. Вaжнoст дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 24. Пoднoшeњe дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 25. Сукцeсивни увoз 

Члaн 26. Изузeћa oд дoкaзивaњa пoрeклa 

Члaн 27. Прaтeћa дoкумeнтa 

Члaн 28. Чувaњe дoкaзa o пoрeклу и прaтeћe дoкумeнтaциje 

Члaн 29. Нeслaгaњe и фoрмaлнe грeшкe 

Члaн 30. Изнoси изрaжeни у eвримa 

ГЛAВA VI НAЧИНИ AДMИНИСTРATИВНE СAРAДЊE 

Члaн 31. Aдминистрaтивнa сaрaдњa 

Члaн 32. Прoвeрa дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 33. Рeшaвaњe спoрoвa 

Члaн 34. Кaзнe 

Члaн 35. Слoбoднe зoнe 

Листa Aнeксa 

Aнeкс I:  Увoднe нaпoмeнe уз листу у Aнeксу II 

Aнeкс II: Листa oбрaдe или прeрaдe кojу трeбa извршити нa мaтeриjaлимa бeз пoрeклa 

кaкo би прeрaђeни прoизвoд  мoгao дa стeкнe стaтус прoизвoдa сa пoрeклoм 

Aнeкс IIIa: Oбрaсци увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 и зaхтeвa зa издaвaњe увeрeњa o 

кретању рoбe EUR.1 

Aнeкс IIIб: Oбрaсци увeрeњa o кретању рoбe EUR-MED и зaхтeвa зa издaвaњe увeрeњa 

o кретању рoбe EUR-MED 

Aнeкс IVa:  Teкст изjaвe о пореклу 

Aнeкс IVб:  Teкст изjaвe о пореклу EUR-MED 

Aнeкс V: Листa страна уговорница кoje нe примeњуjу oдрeдбe o дeлимичнoм 

пoврaћajу као што је предвиђено чланом 14. тачка 7. овог прилога   
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4.3 Стицање српског порекла 

 

  Производ стиче порекло Србије уколико је у потпуности добијен у Србији 

(члан 2. тачка 1. под (а)) или је довољно обрађен или прерађен у Србији (члан 2. тачка 1. 

под (б)). 

  Потпуно добијени производи из чл. 2. тачка 1. под (а) таксативно су 

набројани у члану 4. Прилога I Конвенције. 

  Довољно обрађеним или прерађеним производима, поменутим у члану 2. 

тачка 1. под (б), сматрају се производи који испуњавају услове из члана 5. Прилога I 

Конвенције. Ради се о производима који нису у потпуности добијени, али испуњавају 

услове из Листе обраде или прераде (Прилог I Анекса II Конвенције), при чему се 

подразумева да су операције извршене у Србији веће од недовољних поступака обраде 

или прераде („минимални поступци”), наведених у члану 6. Прилога I Конвенције. 

 

 

  4.4 Кумулација порекла 

 

  Члан 3. Прилога I Конвенције регулише питање кумулације порекла у 

земљама/територијама потписницама споразума о слободној трговини. 

  Кумулација порекла значи да се производи пореклом из било које земље или 

територије са којом је могућа кумулација порекла (у даљем тексту: „партнери”) могу 

сматрати производима са пореклом. 

  Израз “партнери” нема никакво правно значење и користи се само у сврху 

једноставнијег презентирања одредби Протокола у овом акту. 

  Почетак примене дијагоналне кумулације порекла са потенцијалним 

партнерима примењује се од датума наведеног у обавештењу објављеном у Службеном 

листу Европске уније серије Ц. 

 

5. Поступак утврђивања преференцијалног 

    порекла робе у Републици Србији 

 

  Поступак утврђивања преференцијалног порекла производа, која се извозе у 

у Европску унију, државе ЕФТА и земље/територије Споразума ЦЕФТА 2006, сходно 

Конвенцији представља процедуру која у обзир узима одредбе чл. 1-10. Прилога I као и 

Анекса II Прилога I, укључујући и уводну напомену уз Анекс I Прилога I. 
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  5.1 Резултат поступка утврђивања порекла робе 

 

  Као резултат спроведеног поступка утврђивања порекла производа који се 

из Републике Србије извози у земље/територије са којима су потписани споразуми о 

слободној трговини, могуће су следеће ситуације: 

а) производ има порекло Србије; 

б) производ има порекло неког од „партнера”; 

в) производ је без порекла. 

 

 

  5.2 Производи који приликом извоза имају порекло Србије 

 

  У складу са одредбама Прилога I, приликом извоза из Републике Србије у  

земље/територије са којима су потписани споразуми о слободној трговини, производ може 

имати порекло Србије уколико је: 

а) у потпуности добијен (члан 4. Прилога I); 

б) довољно обрађен или прерађен (члан 5. Прилога I), тј. испуњава 

услове из Листе обраде или прераде (Анекс II Прилога I), при чему: 

1) обраде или прераде извршене у Србији веће су од недовољних 

поступака обраде или прераде („минимални поступци”), наведених 

у члана 6. Прилога I; или 

2) у Србији су на производу извршене само операције које се сматрају 

недовољним поступцима обраде или прераде („минимални 

поступци”), наведени у чл. 6. Прилога I, а вредност додата у Србији 

премашује вредност коришћених материјала са пореклом било ког 

другог „партнера” (члан 3. тачка 3. Прилога I). 

 

 

  5.3 Производи који приликом извоза имају порекло „партнера” 

 

  У складу са одредбама Прилога I Конвенције, приликом извоза из 

Републике Србије у земље/територије са којима су потписани споразуми о слободној 

трговини, производ може имати порекло неког од „партнера” уколико: 

а) производ са пореклом неког од „партнера”, на којем у Србији није 

вршена никаква обрада или прерада задржава своје порекло (члан 3. 

тачка 4. Прилога I); или 

б) производ испуњава услове из Листе обраде или прераде (Анекс II 

Прилога I), при чему операције извршене на производу у Србији не 

премашују недовољне поступке обраде или прераде („минималне 



9 

 

операције”), наведене у чл. 6. Прилога I), а вредност додата у Србији не 

премашује вредност коришћених материјала са пореклом било ког 

другог „партнера” (члан 3. тачка 3. Прилога I). 

  За производе који приликом извоза имају порекло „партнера” могуће је 

издавање, односно сачињавање доказа о пореклу, уколико су испуњени остали услови 

из Прилога I Конвенције. 

  Посебно се скреће пажња царинарницама да су приликом извоза производа 

који задржавају порекло неког од „партнера” (случај описан под а) дужне да неспорно 

утврде порекло те робе. 

 

 

6. Докази о пореклу 

 

  Сходно одредбама Конвенције у овом тренутку се користе следећи докази о 

пореклу за земље партнере: уверење о кретању робе EUR.1 и изјава на фактури уколико су 

поменуте земље/територије наведене у последњем обавештењу у службеном гласнику 

Европске уније серије ''(С)''-(прилог уз овај акт). Поменути докази о пореклу се могу 

користити у складу са одговарајућим одредбама Прилога I Конвенције које дефинишу 

критеријуме за употребу сваког од њих као и у односу на начин описан у тачкама 1., 2. и 3. 

овога акта. 

 

 

7. Директни транспорт 

 

  Поред утврђене чињенице о пореклу робе, за издавање, односно прихватање 

доказа о пореклу у циљу примене преференцијала нужно је да буде испуњен услов 

директног транспорта. 

  У том циљу, царинарнице, односно царинске испоставе дужне су да 

доследно примењују одредбе члана 12. Прилога I Конвенције. 

 

 

8. Забрана повраћаја или ослобођења од царине 

 

  Појам „повраћај” из члана 14. Прилога I Конвенције односи се на одустајање 

од права на ослобођење или на повраћај дажбина за материјале без порекла, коришћене у 

изради финалног производа за који се издаје доказ о пореклу. 

  На захтев царинских органа извозник је дужан да докаже да су на 

коришћене материјале без порекла плаћене царина и дажбине једнаког дејства. 

  У циљу доследног спровођења одредби члана 14. приликом извозног 

царињења пошиљки које прати доказ о пореклу, од извозника ће бити затражено 

прилагање изјаве да су на материјале без порекла коришћене у изради финалног 

производа које прати доказ о пореклу плаћени царина и друге увозне дажбине. Уколико су 
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коришћени материјали без порекла који су били увезени кроз поступак активног 

оплемењивања, о томе ће од извозника бити затражено прилагање доказа. 

  Уколико се приликом извозног царињења утврди да нису испуњени услови 

из члана 14. Прилога I Конвенције, царински органи неће дозволити да пошиљку прати 

доказ о пореклу. 

  Материјали без порекла који су стављени у слободан промет применом 

Споразума о слободној трговини са неком трећом земљом (нпр. Споразум са Руском 

Федерацијом), а затим коришћени у изради финалног производа који се извози у Европску 

заједницу, сматрају се материјалима без порекла, али не подлежу одредбама члана 14. 

Прилога I. 

 

 

  9. Извоз уз издавање цертификата EUR.1 или  

                            уз сачињавање изјаве на фактури 

 

 

  9.1 Извоз са уверењем о кретању робе EUR.1 

 

  Уверење о кретању робе EUR.1 може се оверити само уколико су испуњени 

сви следећи услови: 

  1) да се ради о производима који имају преференцијално порекло Републике 

Србије или неког од партнера, у складу са одредбама Прилога I Конвенције, 

  2) да је испуњен услов директне испоруке, 

  3) да су на материјале без порекла који су коришћени у изради финалног 

производа плаћени царина и друге увозне дажбине, у складу са одредбама члана 14. 

  4) да је сет образаца уверења EUR.1 попуњен на коректан начин, при чему 

посебну пажњу треба обратити на рубрике „Наводим околности на основу којих роба 

испуњава те услове” (“Specify as follows the circumstances which have enabled these goods to 

meet above conditions”) и „Подносим следећа доказна документа” (“Submitt the following 

supporting documents”) у декларацији извозника, и 

  5) да су уз захтев за издавање уверења EUR.1 приложена сва документа 

потребна за доказивање преференцијалног порекла. 

 

 

  Попуњавање рубрике 11 уверења EUR.1 

  У рубрику 11 уверења EUR.1 обавезно се уписују врста, број и датум 

декларације по којој је извршено извозно царињење, шифра и назив царинске испоставе из 

Кодекса шифара, податак о земљи која је издала уверење (Србија), као и датум и место 

издавања уверења. Када је реч о уверењима које оверавају царински органи Републике 

Србије, у рубрици 11 мора да стоји потпис и факсимил царинског службеника који је 
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извршио контролу испуњености услова за стицање порекла и попуњеног уверења EUR.1, 

као и читак отисак печата који се користи за оверу. 

   

Печати за оверавање уверење EUR.1 

  Уверења EUR.1 приликом извоза у земље/територије са којима Србија има 

потписане споразуме о слободној трговини, оверавају се посебним печатом Управе 

царина Србије, који може да се користи само за сврхе овере уверења о пореклу. Све 

царинске испоставе које су овлашћене за издавање уверења задужене су са одговарајућим 

печатима намењеним за те сврхе. 

  За исправну примену и употребу печата одговорни су шефови надлежних 

царинских испостава, односно вође смена. 

 

 

  9.2 Извоз уз прилагање изјаве на фактури 

 

  У циљу отклањања могућности покушаја изигравања одредби Споразума, у 

случајевима када се извозе производи уз прилагање изјаве на фактури, царинска испостава 

на одговарајући начин примениће одредбе под 1), 2), 3) и 5) става 1. тачке 9.1. 

  

 

10. Контроле у поступку царињења 

 

  10.1 Сврставање робе 

 

  Приликом царињења производа уз примену споразума о слободној 

трговини, потребно је посебну пажњу посветити исправном сврставању робе по Царинској 

тарифи, како би се: 

  а) приликом увозног царињења на исправан начин примениле 

преференцијалне тарифне стопе прописане споразумима; 

  б) приликом извозног царињења осигурали тачни подаци који омогућавају 

исправну примену свих одредби споразума, посебно са аспекта праћења статистичких 

података потребних за његово спровођење. 

 

 

  10.2 Порекло робе 

 

  10.2.1 Увозно царињење 

  Уколико постоји сумња у исправност презентованих података, надлежна 

царинарница доставиће Управи царина Србије - Одељењу за порекло робе спорни доказ о 

пореклу робе на накнадну проверу. При томе, нужно је да се доставе следећи документи: 

  а) фотокопија доказа о пореклу (уколико је то уверење EUR.1, обавезно 

копирати и полеђину уверења); 
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  б) фотокопија увозне царинске декларације; 

  в) фотокопија фактуре; 

  г) фотокопије других докумената, уколико су значајни за постојање сумње у 

исправност пријављеног порекла робе; 

  д) остале индикације значајне за конкретан случај. 

  Приликом селекције предност треба дати пошиљкама за које постоји сумња 

у погледу порекла робе, посебно уколико су у питању пошиљке већих вредности (без 

обзира да ли се ради о појединачним пошиљкама или се ради о пошиљкама које се у 

континуитету испоручују у већим количинама од стране одређених испоручилаца). 

  

  

  10.2.2 Извозно царињење 

 

  Приликом извозног царињења производа уз примену поменутих споразума о 

слободној трговини, царинске испоставе дужне су да се стриктно придржавају одредби 

овог акта, као и раније датих објашњења Управе царина који се односе на издавање 

преференцијалних уверења о пореклу робе. 

 

 

 11. Накнадне контроле 

 

  Изградња система контроле порекла робе и ефикасно спровођење тих 

контрола у надлежности су Сектора за тарифске послове, односно Одељења за порекло 

робе. Обзиром да у смислу примене споразума о слободној трговини, за царинску службу 

један од приоритета представља пуна и ефикасна контрола порекла робе и примене 

преференцијала, све организационе јединице царинске службе дужне су да, у оквиру 

својих надлежности, правилном и једнообразном спровођењу наведених контрола посвете 

посебну пажњу. У складу са наведеним, у свим случајевима у којима се, по указаној 

потреби, Одељењу за накнадне контроле, Сектору за контролу примене царинских 

прописа или царинарницама доставе захтеви за накнадну проверу доказа о пореклу или за 

проверу одређених чињеница везаних за конкретне провере, руководиоци наведених 

организационих јединица дужни су да овим проверама дају апсолутни приоритет. Ове 

провере морају да буду спроведене у најкраћем могућем року, уз максимално квалитетно 

и поуздано утврђивање чињеница.  
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  12. Праћење примене споразума и  

      правила о пореклу сходно Конвенцији 

 

  У циљу правилне и једнообразне примене прописа, управници царинарница 

дужни су да осигурају да сви надлежни царински службеници буду упознати са правном 

регулативом којом је регулисана материја у вези трговине у оквиру споразума о слободној 

трговини, као и да им она буде на располагању на царинским испоставама. 

Наглашавамо да је Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским 

преференцијалним правилима о пореклу објављена и на званичној електронској страници 

Управе царина (www.carina.rs, међународни споразуми, ПЕМ Конвенција (енг.-српски). 

Овим актом се стављају се ван снаге акти Управе царина број 148-07-483-01-

44/2/2015 од 02.07.2015. и 148-07-483-01-39/2015 од 30.01.2015. 

 

  Прилог: 

- Обавештење Европске комисије о дијагоналној кумулацији  

 серије (''Ц'') број 67 од 20. фебруара 2016.” 

 

(Акт Управе царина број 148-07-483-01-102/2016  од 24.02.2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carina.rs/


14 

 

Прилог: Обавештење Европске комисије о дијагоналној кумулацији 
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