
 

   
 

Предмет:  Примена протокола о пореклу који предвиђа дијагоналну кумулацију 

порекла између Европске уније, земаља западног Балкана укључених у 

Процеса стабилизације и придруживања ЕУ и Турске 

 

      - обавештење о примени - 
 

 Европска комисија је у Службеном листу ЕУ серије Ц (2012/Ц  154/07) од 

31.05.2012. године, објавила новo обавештење са измењеним датумима почетка примене 

протокола о пореклу робе који омогућавају дијагоналну кумулацију порекла између 

Европске уније, земаља западног Балкана укључених у Процес стабилизације и 

придруживања ЕУ и Турске. Измена се односи на Републику Хрватску и Републику 

Турску које, почев од 01.05.2012. године, могу да примењују кумулацију, како међусобно, 

тако и са свим осталим горе поменутим земљама. 

 

Сходно наведеном, Управа царина издаје обавештење о испуњености свих 

нужних услова за примену кумулације порекла у Србији у складу са табелом која следи: 

 
 RS EU HR BA MK ME UNMIK(3) AL MD(2) TR 

RS  08.12.2009. 24.10.2007. 22.11.2007. 24.10.2007. 24.10.2007. 24.10.2007. 24.10.2007. 24.10.2007. 01.09.2010.  

EU 08.12.2009.  01.06.2011. 01.07.2008. 01.01.2007. 01.01.2008.  01.01.2007.  (1) 

HR 24.10.2007. 01.06.2011.  22.11.2007. 22.08.2007. 22.08.2007. 22.08.2007. 22.08.2007. 22.08.2007. 01.05.2012. 

BA 22.11.2007. 01.07.2008. 22.11.2007.  22.11.2007. 22.11.2007. 22.11.2007. 22.11.2007. 22.11.2007. 14.12.2011. 

MK 24.10.2007. 01.01.2007. 22.08.2007. 22.11.2007.  26.07.2007. 26.07.2007. 26.07.2007. 26.07.2007. 01.07.2009. 

ME 24.10.2007. 01.01.2008. 22.08.2007. 22.11.2007. 26.07.2007.  26.07.2007. 26.07.2007. 26.07.2007. 01.03.2010. 

UNMIK 24.10.2007.  22.08.2007. 22.11.2007. 26.07.2007. 26.07.2007.  26.07.2007. 26.07.2007.  

AL 24.10.2007. 01.01.2007. 22.08.2007. 22.11.2007. 26.07.2007. 26.07.2007. 26.07.2007.  26.07.2007. 01.08.2011. 

MD 24.10.2007.  22.08.2007. 22.11.2007. 26.07.2007. 26.07.2007. 26.07.2007. 26.07.2007.   

TR 01.09.2010. (1) 01.05.2012. 14.12.2011. 01.07.2009. 01.03.2010.  01.08.2011.   

 
Напомена: У табели су приказани датуми почетка примене дијагоналне кумулације порекла која је могућа између 

наведених земаља, тако да су поља празна тамо где нису закључени споразуми о слободној трговини или тамо где 

закључени споразуми о слободној трговини садрже одредбе о билатералној кумулацији порекла робе. Како би се дошло 

до закључка о конкретној дијагоналној кумулацији, датуми морају бити уписани у свим пољима где се укрштају 

земље/територије које учествују у стицању статуса робе са пореклом и земље/територије одредишта.   
(1)  Царинска унија ЕУ-Турска од 27.07.2006. године. Кумулација је ограничена на произоде који нису 

пољопривредни (1-24 Глава ХС и индустријски који се сматрају пољопривредним  производима према 

WTO)  и производе који нису угаљ и челик.  

(2) MD Молдавија није укључена у Процес стабилизације и придруживања. 

(3) УНМИК/Косово у време важења Резолуције 1244 нема закључен Споразум о стабилизацији и 

придруживању са ЕУ. 

НАПОМЕНЕ:  

 Дијагонална кумулација порекла између Србије, Европске заједнице и Турске 

могућа је само за материјале на које се примењује Одлука Већа за удруживање Европске 

заједнице и Турске бр. 1/95. У питању су производи који се не сматрају пољопривредним 

и производи који не представљају угаљ и челик, како је то дефинисано одговарајућим 

споразумима који се примењују између Европске заједнице и Републике Турске. Такође 

производи са високим садржајем шећера из Прилога V Протокола о пореклу из Споразума 

са Републиком Турском и Прелазног трговинског Споразума, искључени су из кумулације  

дефинисане одредбама члана 3. и 4. Протокола о пореклу.  

 

Акт УЦ број број 148-07-483-01-78/2/2012 од 01.06.2012. 
 


