
 

Предмет: Сертификат о пореклу робе Форма СТ-2 (Form CT-2) у слободној трговини са 

Руском Федерацијом и Републиком Белорусијом  

 

 

 Чланом 14. (Прелазне и завршне одредбе) из Прилога 3. Протокола између 

Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из режима слободне 

трговине и правилима о одређивању земље порекла робе уз Споразум између Савезне 

Владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини 

између СРЈ и РФ (''Сл. гласник РС – Међународни уговори'' бр. 8/11 - у даљем тексту: 

Правила о пореклу робе) као и Прилога Б Протокола између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Белорусије о измени и допуни Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини између Републике Србије и 

Републике Белорусије од 31. марта 2009. године (''Сл. гласник РС– Међународни 

уговори'' бр. 8/11 - у даљем тексту: Протокол о пореклу робе) омогућена је употреба 

образаца Форм А и АСБ.1 у прелазном периоду од шест месеци од датума почетка примене 

измењених протокола а у сврхе потврђивања порекла робе и примене прописаних 

преференцијала.   
 У складу са чланом 11. Правила о пореклу робе руска страна је доставила узорке 

образаца сертификата о пореклу СТ-2 (на руском и енглеском језику) уз напомену да 

исти ступају на снагу 22. јануара 2012. године, као и отиске печата органа надлежних за 

издавање сертификата, односно називе и адресе органа овлашћених за верификацију 

сертификата. Такође, Управа царина је у складу са чланом 11. Правила о пореклу робе 

али и Протокола о пореклу робе доставила руској и белоруској страни узорке образаца 

сертификата о пореклу СТ-2 на енглеском језику као и печате свих организационих 

јединица Управе царина надлежних за оверу – издавање сертификата о пореклу, чиме 

су се стекли сви услови за почетак примене новог обрасца. 

 

Сходно наведеном, обрасци сертификата о пореклу Форма СТ-2/ Form CT-2 

употребљаваће се у преференцијалној трговини према одредбама споразума о 

слободној трговини који се примењују између Србије и Руске Федерације, као и Србије 

и Белорусије почев од 23. јануара 2012. године.    

 

 Наведено значи да ће надлежне организационе јединице Управе царина почев од 

23. јануара 2012. године за извоз робе српског преференцијалног порекла у Руску 

Федерацију и Републику Белорусију у режиму слободне трговинe издавати искључиво 

образац сертификата Form CT-2. Такође, према поменутом допису руске стране, од 

истог датума, нови сертификат СТ-2 требао би да прати и робу руског 

преференцијалног порекла која се у режиму слободне трговине увози у Србију. 

Међутим, како од белоруске стране још увек нисмо добили обавештење о почетку 

примене нових образаца то је могуће да робу белоруског порекла која се у режиму 

слободне трговине увози у Србију прати и стари образац АСБ.1 све до 15. фебруара 

2012. године када истиче рок од шест месеци прописан за прелазну примену.  

 Сертификат о пореклу робе Form CT-2 који се користи за доказивање српског 

преференцијалног порекла штампа и дистрибуира ЈП „Службени гласник РС”, а 

уписује се у рубрику 44 царинске извозне исправе под шифром U15, о чему сте 

обавештавани актима УЦ бр. 148-07-483-01-196/2011 и 148-07-483-01-207/2011. 

 У прилогу овог акта, ради упознавања, достављају вам се копије узорака 

сертификата СТ-2, на руском и енглеском језику, који ће бити коришћени као доказ о 

пореклу робе за режим слободне трговине који би се примењивао код увоза робе из 

Руске Федерације.  
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 Такође, подсећања ради напомињемо да, почев од истог датума 23. јануара 2012. 

године, престаје могућност коришћења преференцијалне царинске стопе код увоза 

робе руског порекла посредством лица које није резидент држава страна (Русије и 

Србије), која је постојала за испоруке према уговорима закљученим до 22. јула 2011. 

године, односно до примене нових Правила о пореклу робе, према тумачењу 

Министарства финансија и акту Управе царина број 148-II-337-02-48/6/2011.  
 

Акт УЦ бр.148-II-483-01-342/2/2011 од 11.01.2012. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


