
                                                      

ЦАРИНАРНИЦА  

СВИМ 

Предмет:  Обавештење о примени Регионалне конвенције о  

пан-евро-медитеранским преференцијалним  

правилима о пореклу (Конвенција)  

 

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

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

  

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), Европска комисија је обавештењем 

у службеном гласнику Европске уније серије Ц број 244 од 5. јула 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; 

Сходно напред наведеном, ретроактивно, почевши од 01.04.2016. године 

примењују се одредбе Конвенције о кумулацији порекла робе и на територију АП КиМ 

као дела зоне слободне трговине са Европском унијом и потписница Споразума ЦЕФТА 

2006 за које је Конвенција ступила на снагу (ознака ''C'' у матрици из наведеног 

обавештења Европске уније).  

Овом информацијом замењује се претходно обавештење Управе царина 

број 148-07-483-01-102/2016 од 24.02.2016. у делу који се односи на трговину са АП КиМ 

(у складу са Резолуцијом СБ УН 1244/99) као потписнице Споразума ЦЕФТА 2006.  

Прилог: 

- Обавештење Европске комисије о дијагоналној кумулацији  

 серије (''Ц'') број 244 од 5. јула 2016. Године 

 

(Акт Управе царина број 148-07-483-01-102/3/2016 од 20.07.2016.) 
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Прилог: Обавештење Европске комисије о примени дијагоналне 

кумулације
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