
      

Предмет: Забрана повраћаја или ослобођења 

 

Институт забране повраћаја или ослобођења од царине („no drawback rule”) уграђен 

је у споразуме о слободној трговини са циљем да се онемогући повраћај или ослобођење 

од плаћања царине за било који материјал без порекла који је коришћен у изради 

финалног производа са пореклом. Према својој суштини реч је о обавези плаћања царине 

и других дажбина једнаког дејства на све репроматеријале без порекла употребљене у 

изради финалног производа који се извози са преференцијалним пореклом према 

одредбама споразума о слободној трговини који има уграђен институт забране повраћаја 

или ослобођења. У том смислу наведена обавеза извозника, у зависности од околности 

конкретног случаја, састоји се или у забрани захтева за повраћај плаћених царинских 

дажбина (у случају увоза репроматеријала у систему могућег повраћаја плаћеног-активно 

оплемењивање систем повраћаја) или у плаћању царине и других дажбина једнаког 

дејства (у случају увоза репроматеријала кроз неки од поступака са ослобођењем од 

плаћања царинских дажбина-активно оплемењивање систем одлагања). Када је уграђен у 

споразум овај институт представља један од нужних услова чија се испуњеност утврђује у 

сваком конкретном случају у поступку издавања уверења о преференцијалном пореклу 

робе која се извози, а то на основу стицаја сва три обележја овог института:  

1) Роба без порекла је употребљена у изради финалног производа;  

2) Роба без порекла је увезена кроз поступак којим се предвиђа повраћај, 

ослобођење или неплаћање, делимично или потпуно (активно оплемењивање);  

3) Финални производ је са преференцијалним пореклом за који се тражи доказ о 

пореклу према одредбама споразума који има уграђен институт забрене 

повраћаја или ослобођења. 

 

Република Србија у овом тренутку примењује само један споразум о слободној 

трговини који садржи наведени институт- Споразум о слободној трговини у централној 

Европи – CEFTA 2006 ( члан 15. Протокола о пореклу).  

Због уочених неправилности и неуједначености у спровођењу забране ослобођења 

од плаћања царина и дажбина једнаког дејства, по основу члана 15. Анекса 4 (Протокол о 

дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње) уз  

Споразум CEFTA 2006, а у циљу ефикасне,  пуне и правовремене примене института 

забране повраћаја или ослобођења, царинарнице ће почев од 01.07.2009 године, вршити 

обрачун и наплату царине и осталих дажбина једнаког дејства, по основу члана 15. 

Протокола о пореклу уз Споразум CEFTA 2006,  на све репроматеријале употребљене у 

производњи финалног производа, кроз извозни поступак када се тражи доказ о 

преференцијалном пореклу CEFTA, на следећи начин: 

1. Правни основ за примену: 

- Члан 15. Споразума о слободној трговини у централног Европи - CEFTA 2006; 

- Члан 224. Царинског закона Републике Србије; 

- Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације 

и других образаца у царинском поступку. 



 

2.  Попуњавање царинске исправе за поновни извоз робе ЈЦИ Ц3:   

Царинска исправа за поновни извоз робе ће, поред прописаних података, обавезно 

садржавати и следеће податке: 

- Рубрика 44 – Посебна шифра за доказивање порекла из групе U која ће 

заменити захтев за плаћање царине и других дажбина једнаког дејства на 

употребљене репроматеријале, ради доказивања испуњености услова из члана 

15. Протокола о пореклу Споразума CEFTA 2006 за стицање преференцијалног 

порекла:   

                        (U 12) (ZPO15/_________________/спецификација бр. __/______)   

                    Укупан износ царине и др. дажбина                       број/година 

 

Износ царине и осталих дажбина једнаког дејства наводиће се у укупној вредности 

кроз наведену шифру у рубрици 44. првог наименовања ЈЦИ, укључујући и 

случајеве поновног извоза већег броја финалних производа из различитих 

тарифних ставова декларисаних кроз више наименовања царинске исправе, када ће 

наведена шифра имати предзнак S. 

- Рубрика 47 - у прву поделу уписује се шифра врсте царинске дажбине (01, 02, 

05); 

              - у другу поделу сваког наименовања уписује се укупна вредност свих 

репроматеријала употребљених у изради финалног производа тог наименовања; 

              - трећа подела се не попуњава; 

              - у четврту поделу уписује се укупан износ обрачунате врсте дажбина 

заокружен на два децимална места, за све репроматеријале употребљене у 

производњи финалног производа из посматраног наименовања царинске исправе; 

             - у пету поделу (NP) уписује се шифра начина плаћања или обезбеђења 

плаћања царинског дуга из Кодекса шифара, и то само код прве дажбине у првом 

наименовању; 

-     Рубрика 48 -  Одвојено косим цртама, уписује се као и до сада, шифра врсте 

гаранције, ПИБ подносиоца, шифра царинског органа који је прихватио гаранцију, 

број и година гаранције.  

   

3.  Спецификација 

Наведени подаци уносиће се у царинску исправу на основу детаљне спецификације 

претходних исправа (образац у прилогу),  коју ће извозник обавезно прилагати уз, и 

до сада тражену, изјаву да су на употребљене материјале без порекла плаћене 

царина и друге дажбине једнаког дејства (акт УЦ бр. Д-19275/1 од 19.10.2007 



године део 9. став 3.). Спецификација ће чинити саставни део доказне 

документације у извозном поступку и као таква ће се према свом броју и датуму 

уписивати као податак у оквиру шифре (U12)(ZPO15), одвојено косом цртом од 

претходног податка о укупном износу царина и других дажбина једнаког дејства. 

Спецификација ће обавезно садржавати податке подељене у групе формиране 

према врсти извозног-финалног производа посебног тарифног става и наименовања 

исправе поновног извоза, и то следеће: царинску испоставу подношења, број и 

датум царинске исправе Ц5; врсту, број и датум одобрења поступка активног 

оплемењивања; врсту робе-репроматеријала према трговачком називу, тарифној 

ознаци, количини и вредности како валутној тако и динарској утврђеној према 

курсу важећем на дан извоза финалног производа када царински дуг по овом 

основу и настаје; прописану царинску стопу за сваку врсту царинске дажбине; 

динарски износ укупног царинском дуга. Наведени обрачун мора јасно да покаже 

све наведене елементе у односу на сваки употеребљени репроматеријал, а по групи 

извозног производа за који се обрачун ради. Укупан збир овако добијених обрачуна 

по сваком финалном производу чини износе који ће се уписивати као царинска 

основица и износ дажбина у Рубрику 47 на напред изнети начин у одговарајуће 

наименовање царинске исправе. Спецификација је расположиви податак који ће 

царински орган користити за обрачун царинског дуга, због чега иста, по природи 

ствари, мора бити потписана и оверена од стране одговорног лица привредног 

друштва-извозника и приложена у оригиналу као саставни део доказне 

документације поднете уз извозну царинску исправу. 

4. Накнадно издавање уверења о пореклу робе  

У случајевима накнадног издавања уверења о пореклу робе где се такође утврђује 

испуњеност услова из члана 15. Протокола о пореклу Споразума CEFTA 2006, али 

у околностима када је извозни поступак већ окончан, предметна спефикација 

претходних исправа и изјава извозника ће се прилагати у истој форми царинском 

органу уз захтев за издавање уверења о пореклу робе, док ће се обрачун вршити 

кроз царинско-управно решење.   

 

Акт УЦ бр. 148-07-483-01-224/2009 од 22.06.2009. године  
 

 

 

         

 

 



          Прилог 1. 

                         СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕТХОДНИХ ИСПРАВА  

       ПРЕМА ИЗВОЗНОМ ПРОИЗВОДУ ИЗ ЈЦИ Ц3 ___/_______, број ____/____ 

       Редни број наименовања; назив производа; тарифна ознака; количина; вредност ЕУР/РСД  

1. ____________________/________________/___________/________________,_________ 

- ________Ц5 ______/_______ Е01  ___________/__________ 

царинска испостава       број        датум              број                 датум 

 

                                                                    

- __________Ц5______/_______ EO1  ___________/_________ 

  царинска испостава       број        датум              број                 датум  

 

Трговачки назив  

        робе 

 Тарифна  

  ознака 

Количина Вредност 

 валутна 

Вредност 

динарска 

Стопа 

царине 

   Дажбине 

једн.дејства 

     Износ 

      дуга 

        

        

        

        

        

        
Укупно     

 

 

Укупна вредност-царинска основица __ наимен.              Укупан износ царине за __ наименовање. 

  

           Износ осталих дажбина једнаког дејста 

 

 

Трговачки назив  

        робе 

 Тарифна  

  ознака 

Количина Вредност 

 валутна 

Вредност 

динарска 

Стопа 

царине 

   Дажбине 

једн.дејства 

     Износ 

      дуга 

        

        

        

        

        

        
Укупно     



         

              Редни број наименовања; назив производа; тарифна ознака; количина; вредност ЕУР/РСД  

2. ____________________/________________/___________/________________,_________ 

- ________Ц5 ______/_______ Е01  ___________/__________ 

царинска испостава       број        датум              број                 датум 

 

                                                                    

- __________Ц5______/_______ EO1  ___________/_________ 

  царинска испостава       број        датум              број                 датум  

 

Трговачки назив  

        робе 

 Тарифна  

  ознака 

Количина Вредност 

 валутна 

Вредност 

динарска 

Стопа 

царине 

   Дажбине 

једн.дејства 

     Износ 

      дуга 

        

        

        

        

        

        
Укупно     

 

Укупна вредност-царинска основица __ наимен.              Укупан износ царине за __ наименовање. 

  

           Износ осталих дажбина једнаког дејста 

 

 

          Привредно друштво  

         _____________________________ 

              одоворно лице   

Трговачки назив  

        робе 

 Тарифна  

  ознака 

Количина Вредност 

 валутна 

Вредност 

динарска 

Стопа 

царине 

   Дажбине 

једн.дејства 

     Износ 

      дуга 

        

        

        

        

        

        
Укупно     



 

Предмет: мишљење о примени правила о пореклу робе 

У вези вашег упита бр. Д-6720 од 10.09.2010. године којим сте тражили мишљење 

Управе царина по питању начина обрачуна царине и дажбина једнаког дејства на основу 

члана 15. Протокола 3 Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 

Европске заједнице, са једне стране и Републике Србије, са друге стране (''Сл. гласник РС'' 

бр. 83/08 – у даљем тексту Протокол о пореклу Прелазног споразума), обавештавамо вас о 

следећем: 

Институт забране повраћаја или ослобођења садржан је у одредбама члана 15. 

Протокола о пореклу Прелазног споразума као и Протоколима о пореклу Споразума о 

измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 

2006; Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и 

Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА (чија се 

примена очекује од 01.10.2010. године.). 

По питању правне природе, услова и начина за примену института забране повраћаја 

или ослобођења обавештени сте актом УЦ бр. 148-07-483-01-224/2009 од 22.06.2009. 

године, с тим што је према тадашњем стању у примени преференцијалне трговине и 

постојећих споразума о слободној трговини, једино Споразум ЦЕФТА инкорпорирао 

наведени институт у своје одредбе, што је и наглашено у ставу 2. наведеног акта.  

Сходно наведеном, а полазећи од тога да: сви споразуми наведени у ставу 2. овог акта 

садрже истоветне одредбе о забрани повраћаја или ослобођења; да се материјали без 

порекла могу увозити кроз поступак активног оплемењивања у систему одлагања што 

искључује плаћање царине и дажбина једнаког учинка; да се доказ о пореклу робе издаје 

само уколико су испуњени сви услови за примену преференцијалног третмана прописани 

Протоколом о пореклу споразума чија се примена тражи и да се, између осталог, 

приликом издавања доказа о пореклу мора утврдити чињеница плаћене царине и дажбина 

једнаког учинка на материјале без порекла употребљене у изради преференцијалног 

извозног производа, ова Управа је става да нема сметњи да се постојећи начин обрачуна 

сходно примени и у случајевима осталих Споразума о слободној трговини наведених у 

ставу 2. овог акта. 

 

Акт УЦ бр. 148-07-483-01-224/3/10 од 27.09.2010. године 


