
 

УРЕДБА  О ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНОМ ПОСТУПАЊУ С РОБОМ 

("Сл. гласник РС", бр. 93/2010) 

 

Део први 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

   

Глава I 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

1. Уводне одредбе 

Члан 1 

Овом уредбом ближе се уређују: 

1) услови за одобравање статуса "овлашћеног привредног субјекта", за учесталост 

преиспитивања статуса овлашћеног привредног субјекта, за давање овлашћења за 

коришћење поједностављеног поступка, врста и обим олакшица које се могу одобрити у 

вези са царинском контролом које се односе на сигурност и безбедност, узимајући у обзир 

мере за процену и управљање ризиком, услови под којима се статус овлашћеног 

привредног субјекта може укинути, као и поступак укидања тог статуса, 

2) услови за издавање обавезујућих обавештења и других обавештења о примени 

царинских прописа, 

3) критеријуми и приоритетне области контроле, врсте информација о ризику, као и 

анализи ризика које ће царински органи Републике Србије размењивати са царинским 

органима других држава, односно територија,  

4) услови под којима се могу поједноставити царинске формалности и контрола, 

5) додатна правила за утврђивање порекла робе у чијој су производњи учествовале две или 

више држава, начин доказивања непреференцијалног порекла робе, начин издавања 

уверења о непреференцијалном пореклу робе и органи за издавање уверења и за давање 

мишљења о непреференцијалном пореклу робе, 

6) начин доказивања преференцијалног порекла робе, начин издавања уверења о 

преференцијалном пореклу робе и органи за издавање уверења и за давање мишљења о 

преференцијалном пореклу робе. 

7) услови и начин утврђивања царинске вредности робе,  

8) услови под којима царинска декларација (у даљем тексту: декларација) може бити 

поништена након пуштања робе декларанту, 



9) начин поједностављења поступка, случајеви у којима се не подноси допунска 

декларација и поједностављења поступка за транзит робе, 

10) врста и вредност робе на коју се примењује јединствена стопа царине, 

11) примена царинских поступака са одлагањем и царинских поступака са економским 

дејством, поједностављења тих поступака, као и примена одредаба које се односе на мере 

трговинске или пољопривредне политике, 

12) услови под којима роба која се добија из робе која је стављена у царински поступак са 

одлагањем, стиче статус домаће робе,  

13) начин полагања обезбеђења, као и висина обезбеђења, односно ослобођење од обавезе 

полагања обезбеђења за поједине царинске поступке са одлагањем,  

14) додатни услови и поступак за полагање обезбеђења у транзитном поступку,  

15) спровођење поступка транзита и изузетке у спровођењу тог поступка,  

16) услови за транзит домаће робе без спровођења царинског поступка из једног места у 

друго у царинском подручју Републике Србије, са преласком преко територије треће 

државе, без промене царинског статуса, 

17) докази који се подносе царинском органу, за отварање и управљање царинским 

складиштем, врста робе која се смешта у царинско складиште и случајеви у којима се роба 

која није смештена у царинско складиште, може ставити у поступак царинског 

складиштења, 

18) уобичајени облици поступања са робом из члана 138. ст. 1. и 2. Царинског закона, 

19) мере којима се забрањује, прописују додатни услови или се олакшава употреба 

еквивалентне робе у поступку активног оплемењивања, као и случајеви у којима царински 

орган може одобрити да еквивалентна роба буде у вишој фази обраде него увозна роба, 

20) начин утврђивања испуњености економских услова код давања одобрења за поступак 

активног оплемењивања, као и случајеви у којима се сматра да су ти услови испуњени, 

21) посебни рокови за одређене процесе активног оплемењивања, као и за поједине врсте 

увозне робе, 

22) услови под којима се сматра да су роба у непромењеном стању или производи 

добијени у поступку активног оплемењивања стављени у слободни промет, 

23) списак добијених производа за које се царински дуг обрачунава сходно члану 150. став 

1. тачка 1) алинеја прва Царинског закона,  



24) рок у којем се може поднети захтев за повраћај увозних дажбина у поступку активног 

оплемењивања, 

25) ближи услови под којима се може одобрити поступак прераде под царинском 

контролом,  

26) услови под којима се, при проверавању економских услова код издавања одобрења за 

поступак прераде под царинском контролом, сматра да су ти услови испуњени, 

27) посебни услови и рокови за примену поступка привременог увоза са потпуним 

ослобођењем од плаћања увозних дажбина,  

28) услови за спровођење поступка привременог увоза с делимичним ослобођењем од 

плаћања увозних дажбина, као и роба за коју се не може одобрити спровођење тог 

поступка, 

29) којим случајевима се не примењују одредбе члана 173. став 1. тачка 2) Царинског 

закона, 

30) поступак примене члана 174. став 2. Царинског закона, 

31) услови под којима се може одобрити поступак пасивног оплемењивање и када није 

могуће утврдити да су добијени производи произведени од привремено извезене робе,  

32) посебни услови под којима се трошкови оплемењивања примењују као основица за 

обрачун царинског дуга при стављању робе у слободан промет након поступка пасивног 

оплемењивања, 

33) услови под којима се не подноси извозна декларација за робу која напушта царинско 

подручје и изузеци од правила да се извозна декларација подноси царинском органу 

надлежном према седишту или пребивалишту извозника или према месту у коме се роба 

пакује односно утовара за извоз,  

34) начин вођења евиденција од стране лица која врше складиштење, оплемењивање или 

продају или куповину робе у слободној зони или у слободном складишту, као и начин 

спровођења мера царинског надзора у слободној зони или у слободном складишту, 

35) у којим случајевима се неће примењивати одредбе члана 203. став 3. Царинског 

закона, 

36) услови за отварање слободних царинских продавница и продају робе у тим 

продавницама, 

37) услови под којима се за страну робу, стављену у поступак активног оплемењивања са 

одлагањем, неће примењивати трговинске мере при њеном извозу из царинског подручја, 

услови и начин уступања робе у корист државе, 



38) рок до ког декларација или сажета декларација мора бити поднета излазном царинском 

органу пре него што се роба изнесе са царинског подручја Републике Србије, правила за 

изузеће од напред прописаног рока и промене рока, услови под којима се може одустати 

од захтева за подношење сажете декларације или се захтев може изменити, као и 

случајеви у којима и услови под којима се за робу која напушта царинско подручје 

Републике Србије не подноси декларација, као ни сажета декларација, у складу са 

посебним условима или за одређене врсте промета робе, облике транспорта, за одређене 

економске операторе или ако међународни уговори захтевају посебне облике обезбеђења,  

39) услови под којима се на робу која је била предмет посебних мера, укључујући и извоз 

у треће државе, не примењују одредбе члана 221. став 1. Царинског закона,  

40) услови под којима је могуће остварити ослобођење од плаћања увозних дажбина за 

робу која се поновно увози, иако није у истом стању у којем је била извезена, 

41) у којима случајевима и под којим условима се неће захтевати полагање обезбеђења за 

наплату царинског дуга, или у којима ће се одобрити полагање обезбеђења у смањеном 

износу, 

42) услови и поступак полагања заједничког обезбеђења за наплату царинског дуга, 

43) други облици обезбеђења, осим депоновања готовине или банкарске гаранције,  

44) услови, облик и начин полагања обезбеђења за плаћање царинског дуга, када је то 

потребно ради примене међународних уговора,  

45) услови под којима ће се на износ царинског дуга наплаћивати компензаторна камата 

ради спречавања неоснованог стицања финансијске користи због померања дана настанка 

или обрачуна царинског дуга,  

46) услови под којима је царински орган, на основу царинских прописа, ослобођен обавезе 

да обавештава дужника о царинском дугу,  

47) износ царинског дуга до ког се неће вршити накнадно књижење,  

48) рокови када обавеза дужника за плаћање дуга мирује,  

49) износ дуга и камате за који се не врши принудна наплата, 

50) повраћај или отпуст царинског дуга, у случајевима који нису настали као последица 

преваре или грубе непажње царинског дужника или других учесника у царинском 

поступку, као и посебни услови и поступак остваривања повраћаја или отпуста дуга,  

51) минимални износ царинског дуга за који ће се одобрити повраћај или отпуст, 

52) услови и начин продаје царинске робе.  



2. Дефиниције 

Члан 2 

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење: 

1) АТА карнет јесте међународна царинска исправа за привремени увоз робе, прописана у 

оквиру АТА Конвенције или Истанбулске конвенције; 

2) Истанбулска конвенција је Конвенција о привременом увозу, договорена у Истанбулу 

26. јуна 1990. године;  

3) подаци потребни за идентификацију робе су подаци који се користе за идентификацију 

робе у трговинском смислу и омогућују царинском органу да изврши тарифно сврставање 

робе, као и да одреди количину робе;  

4) роба некомерцијалне природе јесте роба за коју се одређени царински поступак захтева 

повремено и чија врста и количина указују на то да је намењена за приватну, личну или 

употребу у домаћинству примаоца или лица која је уносе или је јасно да се ради о 

поклонима;  

5) мере трговинске политике јесу нетарифне мере које су део трговинске политике државе 

и уређују увоз или извоз робе, као што су на пример: надзорне и заштитне мере, 

количинска ограничења, увозне и извозне забране; 

6) номенклатура јесте једна од номенклатура из члана 30. став 3. тач. 1) и 2) Царинског 

закона, 

7) Хармонизовани систем јесте Хармонизовани систем назива и шифарских ознака робе. 

3. Одлуке царинског органа 

Члан 3 

Ако лице које подноси захтев царинском органу за доношење одлуке не може да прибави 

исправе и податке потребне за доношење одлуке, царински орган неће захтевати исправе и 

податке којима сам располаже. 

Члан 4 

Одлука царинског органа у вези са обезбеђењем, повољна за лице које се потписом 

обавезало да ће на први писмени захтев царинског органа платити захтевани износ, 

укинуће се уколико обавеза није испуњена. 

Члан 5 



Укидање одлуке из члана 4. ове уредбе не односи се на робу која је у тренутку ступања на 

снагу одлуке царинског органа о укидању већ била стављена у поступак на основу 

укинутог одобрења. 

Царински орган, у року који одреди, може да захтева да се за робу одреди царински 

дозвољено поступање или употреба. 

4. Електронска размена података 

Члан 6 

Управа царина може, уз услове и на начин које одреди, а у складу са начелима 

предвиђеним царинским прописима, одобрити да се за спровођење царинских 

формалности користи систем електронске размене података.  

Електронска размена података (ЕДИ-Елецтрониц Дата Интерцханге) јесте пренос 

података, у складу са договореним стандардима порука, између два рачунарска система 

електронским путем. 

Систем електронске размене података значи: 

1) електронску размену унапред утврђених и прихваћених стандардизованих порука са 

царинарницама, 

2) унос података потребних за спровођење поступка у царински информациони систем. 

Услови за спровођење царинских формалности кроз систем електронске размене података 

укључују и мере за проверу извора података и за заштиту података од ризика 

неовлашћеног приступа, губитка, измене или уништења.  

Члан 7 

Управа царина, када се царинске формалности обављају системом електронске размене 

података, одређује правила за замену својеручног потписа, односно својеручног потписа и 

печата, неком другом техником, која се може заснивати на употреби електронског 

потписа. 

Члан 8 

Управа царина, за програме тестирања који користе систем електронске размене података, 

а који су намењени за процену могућих поједностављења, може, за период који је нужно 

потребан за реализацију програма, да одустане од захтева за подношењем: 

1) декларације о царинској вредности из члана 127. ст. 1, 2. и 3. ове уредбе, 



2) података који се односе на поједине рубрике у декларацији, а који нису неопходни за 

утврђивање истоветности робе и који нису елементи за обрачун увозних или извозних 

дажбина, при чему одступа од члана 174. став 1. ове уредбе.  

Царинском органу се на његов захтев, у поступку контроле, подаци из става 1. овог члана 

стављају на располагање.  

Износ увозних дажбина, који се обрачунава у периоду одступања из става 1. овог члана не 

сме бити мањи од оног који би био наплаћен да нема тог одступања. 

5. Управљање ризиком 

Члан 9 

Царински орган предузима одговарајуће мере управљања ризиком у циљу утврђивања 

степена ризика у вези са робом која је предмет царинског надзора или контроле, а у циљу 

утврђивања да ли над том робом треба или не спровести посебне мере царинске контроле 

и место где ће се спровести контрола над том робом. 

Утврђивање степена ризика заснива се на процени вероватноће да ће наступити неки 

догађај који је повезан са ризиком и његовог могућег утицаја. Избор пошиљки или 

декларација које треба да буду подвргнуте царинској контроли може се вршити и по 

принципу случајног узорка. 

Члан 10 

Управљање ризиком спроводи се у складу са електронским заједничким оквиром 

управљања ризиком који се састоји од следећих елемената: 

1) царинског система управљања ризиком за спровођење управљања ризиком, који се 

користи за размену података између царинских органа и других надлежних органа, у вези 

са ризиком који могу допринети унапређењу царинске контроле, 

2) приоритетних области контроле, 

3) критеријума за процену ризика и стандарда за уједначено спровођење царинске 

контроле у специфичним случајевима.  

Царински орган, уз примену система из става 1. тачка 1) овог члана, размењује 

информације у вези са ризиком: 

1) ако је ризик процењен као значајан и да захтева предузимање мера царинске контроле и 

када резултати спроведене царинске контроле указују на то да је догађај из члана 5. став 1. 

тачка 29. Царинског закона наступио; 



2) ако сматра да је у питању претња високог степена ризика присутна у другим деловима 

царинског подручја Републике Србије, иако резултати спроведене царинске контроле не 

указују на то да је догађај из члана 5. став 1. тачка 29) Царинског закона наступио. 

Члан 11 

Приоритетне области контроле обухватају одобрена царинска поступања или употребе 

робе, врсте робе, саобраћајне правце, врсте превозних средстава или привредне субјекте 

који, у одређеном периоду, треба да буду предмет повишеног нивоа анализе ризика и 

царинске контроле. 

Царинска контрола у приоритетним областима контроле заснива се на општем 

(заједничком) приступу анализи ризика и, у циљу обезбеђења истоветних нивоа 

царинских контрола, на општим (заједничким) критеријумима за процену ризика и 

стандардима за избор робе или привредних субјеката над којима треба да се спроведе 

контрола.  

Царинска контрола предузета у приоритетним областима контроле не утиче на остале 

контроле које царински орган редовно спроводи. 

Члан 12 

Критеријуми за процену ризика и стандарди из члана 10. став 1. тачка 3) ове уредбе 

обухватају: 

1) опис ризика, 

2) факторе или показатеље ризика који треба да се користе при избору робе или 

привредних субјеката за царинску контролу, 

3) врсту царинских контрола које ће вршити царински орган, 

4) период спровођења царинске контроле из тачке 3) овог става. 

Царински орган, информацију добијену применом одредбе става 1. овог члана, прослеђује 

другим царинским и другим органима, применом царинског система управљања ризиком 

из члана 10. став 1. тачка 1) ове уредбе.  

Члан 13 

Царински орган, при утврђивању приоритетних области контроле и примени критеријума 

за процену ризика и стандарда узима у обзир: 

1) сразмерност ризику, 

2) хитност неопходног спровођења контроле, 



3) могућ утицај на промет робе. 

Глава II  

ОБАВЕЗУЈУЋА ОБАВЕШТЕЊА 

1. Дефиниције 

Члан 14 

Царински орган, на захтев подносиоца, издаје обавезујуће обавештење о сврставању робе 

по Царинској тарифи (у даљем тексту: ООС) или обавештење о пореклу робе (у даљем 

тексту: ООП) кориснику обавештења (лицу на чије име је обавезујуће обавештење 

издато). 

2. Поступак за издавање обавезујућег обавештења 

Члан 15 

Управа царина, на писмени захтев заинтересованог лица, издаје обавезујуће обавештење.  

Захтев за издавање ООС може се односити само на једну врсту робе. Захтев за издавање 

ООП може се односити само на једну врсту робе и на један скуп околности који одређују 

порекло робе. 

Захтев за издавање ООС садржи: 

1) назив и адресу корисника обавезујућег обавештења, 

2) назив и адресу подносиоца захтева, у случају да корисник обавезујућег обавештења 

није подносилац захтева, 

3) тарифну ознаку из Царинске тарифе или друге тарифе која се у потпуности или 

делимично заснива на Царинској тарифи, или су због ње у Царинској тарифи вршене даље 

поделе. Ако подносилац захтева жели да добије обавештење о сврставању робе по другој 

тарифи наведеној у члану 30. став 3. тачка 2) и члану 31. став 2. Царинског закона, осим 

по Царинској тарифи, то у захтеву посебно наводи, 

4) опис робе који омогућава њено препознавање и утиче на њено сврставање по Царинској 

тарифи, 

5) састав робе и методе анализе које се користе за одређивање састава робе, ако 

сврставање робе по Царинској тарифи зависи од њих, 

6) узорке робе, фотографије, нацрте, каталоге или друге исправе које су на располагању, а 

могу бити од помоћи при правилном сврставању робе по Царинској тарифи, ако је 

потребно, 



7) предлог за сврставање робе по Царинској тарифи, 

8) сагласност подносиоца захтева да ће обезбедити превод било које исправе приложене уз 

захтев, ако је то потребно, 

9) посебно означене податке са којима треба поступати поверљиво, 

10) изјаву подносиоца захтева о томе да ли је према његовом сазнању ООС за исту или 

сличну робу већ било издато у Републици Србији или је за њега поднет захтев за 

издавање,  

11) сагласност да се достављени подаци могу чувати у архиви Управе царина, као и да се 

подаци из ООС, укључујући фотографије, скице, проспекте и друго, могу учинити јавно 

доступним путем интернета, са изузетком података које корисник обавештења означи као 

поверљиве; уз примену прописа о тајности, односно заштити података. 

Захтев за издавање ООП садржи: 

1) назив и адресу корисника обавештења, 

2) назив и адресу подносиоца захтева, у случају да корисник обавезујућег обавештења 

није подносилац захтева, 

3) правни основ за непреференцијално, односно преференцијално порекло, у складу са 

одредбама чл. 32. и 37. Царинског закона, 

4) опис робе који омогућава њено препознавање и њено сврставање по Царинској тарифи, 

5) састав робе и методе анализе које се користе за одређивање састава робе и по потреби 

вредност робе на паритету франко фабрика (еx-wоркс прице),  

6) услове који омогућавају одређивање порекла, употребљене материјале и њихово 

порекло, сврставање робе по Царинској тарифи, одговарајуће вредности и опис 

појединости (правила о промени тарифног броја, додатој вредности, опис радњи и 

поступака или било које друго посебно правило) на основу којих је могуће утврдити да су 

услови за стицање порекла испуњени; нарочито мора бити наведено тачно правило за 

стицање порекла које је било примењено при утврђивању порекла и предложено порекло 

робе, 

7) узорке, фотографије, нацрте, каталоге и друге расположиве исправе у вези са саставом 

робе и материјалима које садржи, који могу бити од користи при опису процеса 

производње или прераде материјала, 

8) сагласност подносиоца захтева да ће обезбедити превод било које исправе приложене уз 

захтев, ако је то потребно, 



9) посебно означене податке са којима треба поступати поверљиво, независно од тога да 

ли су подаци за јавну или службену употребу, 

10) изјаву подносиоца захтева о томе да ли је према његовом сазнању ООС или ООП за 

робу или материјале који су идентични или слични онима наведеним под тачком 4) или 6) 

овог става већ било издато или је за исте поднет захтев за издавање у Републици Србији,  

11) сагласност да се достављени подаци могу чувати у архиви Управе царина, с тим да се 

поред одредаба члана 25. Царинског закона примењују и одредбе прописа о заштити 

података. 

Ако Управа царина утврди да захтев није потпун јер не садржи све податке који су 

потребни за издавање обавезујућег обавештења, може од подносиоца захтева затражити да 

достави податке који недостају. Рок из члана 17. ове уредбе почиње да тече од тренутка 

када Управа царина располаже свим потребним подацима за издавање обавезујућег 

обавештења. Управа царина обавештава подносиоца захтева да је прихватила захтев као 

уредан и потпун, и у обавештењу наводи када почиње да тече рок из члана 17. ове уредбе. 

Члан 16 

Ако је за утврђивање стварног стања робе у сврху издавања обавезујућег обавештења 

потребна анализа робе, друго испитивање или вештачење које није могуће обавити у 

царинској лабораторији, Управа царина може послати узорак робе стручној организацији 

или лицу које ће у ту сврху извршити анализу робе, друго испитивање или вештачење. 

Управа царина ће послати узорак робе у складу са ставом 1. овог члана, ако претходно 

добије писмену сагласност подносиоца захтева да ће сносити трошкове анализе, 

испитивања или вештачења. 

Ако подносилац захтева не приложи сагласност из става 2. овог члана у року од осам дана 

од дана пријема обавештења, сматра се да је од захтева одустао и поступак се обуставља. 

У случајевима када анализу робе, друго испитивање или вештачење обавља стручна 

организација или лице из става 1. овог члана, подносилац захтева дужан је да пре него што 

му се достави мишљење плати трошкове стручној организацији или лицу које је извршило 

анализу робе, друго испитивање или вештачење. 

Члан 17 

Обавезујуће обавештење издаје се што је пре могуће. 

Ако ООС није било могуће издати у року од три месеца од дана прихватања уредног 

захтева, Управа царина обавештава подносиоца захтева о разлозима кашњења и одређује 

рок у коме сматра да ће га издати. 

ООП се издаје у року од 150 дана од дана прихватања уредног захтева. 



Захтев за издавање ООС доставља се на обрасцу који је дат у Прилогу 1.  

ООС се издаје на обрасцу који је дат у Прилогу 2.  

Захтев за издавање ООП доставља се на обрасцу који је дат у Прилогу 3.  

ООП издаје се на обрасцу који је дат у Прилогу 4.  

У обавезујућем обавештењу треба посебно навести који подаци се сматрају поверљивим, 

као и поуку о правном леку. 

Члан 18 

Подносилац захтева може у року од 15 дана од дана пријема обавезујућег обавештења или 

акта којим се у целости или делимично одбија захтев изјавити жалбу министарству 

надлежном за послове финансија. 

3. Правно дејство обавезујућег обавештења 

Члан 19 

На обавезујуће обавештење може се позивати само корисник обавештења, осим у 

случајевима из чл. 6, 8. и 89. Царинског закона. 

Царински орган може захтевати од корисника ООС да га обавести о томе да ли располаже 

са ООС за робу која је у царинском поступку. 

Царински орган може захтевати од корисника ООП да га обавести о томе да ли располаже 

са ООП за робу која је у царинском поступку. 

Корисник обавезујућег обавештења се може позвати на издато обавезујуће обавештење 

само у случају: 

1) сврставања робе по Царинској тарифи, ако докаже да роба у сваком погледу одговара 

оној наведеној у приложеном ООС, 

2) порекла робе, ако докаже да роба и околности на основу којих се одређује њено 

порекло у сваком погледу одговарају роби и околностима које су наведене у ООП. 

Члан 20 

У случају доношења прописа или мера, наведених у члану 19. став. 8. тач. 1) и 2) 

Царинског закона, Управа царина ће предузети неопходне радње како би се обезбедило да 

обавезујућа обавештења која су издата након доношења прописа или мере буду у складу 

са њима. 



У случају ООС, за потребе става 1. овог члана, датум који се узима у обзир је: 

1) у случају измене прописа предвиђених у члану 19. став 8. тачка 1) подтачка а) 

Царинског закона: 

(1) за измене номенклатуре Царинске тарифе, датум почетка примене, 

(2) за одлуке о сврставању робе у Комбиновану номенклатуру, датум 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", 

(3) за обавезе које је Република Србија преузела другим међународним 

конвенцијама, споразумима или уговорима, датум почетка примене. 

2) у случају доношења мера поменутих у члану 19. став 8. тачка 1) подтачка б) Царинског 

закона: 

(1) за измене Коментара Хармонизованог система назива и шифарских ознака 

робе, датум објављивања у службеном гласилу, средствима јавног информисања, 

укључујући и електронска средства,  

(2) за мишљења о сврставању, које је донела Светска царинска организација, 

датум објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", 

(3) за измене Допунског коментара Комбиноване номенклатуре, датум 

објављивања у службеном гласилу, средствима јавног информисања, укључујући 

и електронска средства,  

(4) за одлуке о сврставању објављене у "Службеном листу Европске уније", 

датум објављивања у "Службеном гласнику РС", 

(5) за измене и допуне коментара Царинске тарифе, датум објављивања у 

службеном гласилу, средствима јавног информисања, укључујући и електронска 

средства. 

У случају ООП, за потребе става 1. овог члана, датум који се узима у обзир је: 

1) у случају измене прописа или потврђивања међународних споразума, предвиђених у 

члану 19. став 8. тачка 2. подтачка а) Царинског закона, датум почетка примене, 

2) у случају мера из члана 19. став 8. тачка 2. подтачка б) Царинског закона: 

(1) за акт министра у погледу порекла робе, датум назначен у том акту, 

(2) за Споразум о правилима о пореклу Светске трговинске организације или 

мишљења о пореклу која су усвојена за тумачење тог споразума, датум 

објављивања.  



Ако корисник обавезујућег обавештења које је престало да важи из разлога наведених у 

члану 19. став 8. тачка 1. подтачка а), односно тачка 2. подтачка а) Царинског закона, жели 

да искористи могућност примене обавезујућег обавештења у дозвољеном року у складу са 

ставом 9. тог члана, о томе мора обавестити Управу царина и приложити потребне 

исправе на основу којих је могуће проверити да ли су испуњени прописани услови. 

Глава III  

ОВЛАШЋЕНИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ 

1. Поступак за издавање сертификата 

1.1. Опште одредбе 

Члан 21 

Царински орган, не доводећи у питање друга поједностављења предвиђена царинским 

прописима, може, на захтев привредног субјекта и у складу са чл. 8, 9. 10. Царинског 

закона, да изда сертификате овлашћеног привредног субјекта (у даљем тексту "сертификат 

ОПС"), и то: 

1) сертификат ОПС - царинска поједностављења, за привредне субјекте који остварују 

олакшице које се односе на поједностављења предвиђена царинским прописима, а који 

испуњавају услове из чл. 27, 28. и 29. ове уредбе; 

2) сертификат ОПС - сигурност и безбедност, за привредне субјекте који остварују 

олакшице код царинских контрола које се односе на сигурност и безбедност када роба 

улази у царинско подручје Републике Србије или када роба напушта царинско подручје 

Републике Србије, а који испуњавају услове из чл. 27. до 30. ове уредбе; 

3) сертификат ОПС - царинска поједностављења/сигурност и безбедност, за привредне 

субјекте који остварују олакшице које се односе на поједностављења из тач. 1) и 2) овог 

става, а који испуњавају услове предвиђене у чл. 27. до 30. ове уредбе. 

Царински орган узима у обзир посебне карактеристике привредних субјеката, а посебно 

малих и средњих привредних друштава. 

Члан 22 

Ако ималац сертификата ОПС из члана 21. став 1. тач. 1) или 3) ове уредбе, поднесе захтев 

за једно или више одобрења наведених у чл. 215, 218, 223, 226, 230, 231, 237, 238. став 1. и 

члану 423. ове уредбе, царински орган не проверава испуњеност оних услова који су већ 

били проверени при издавању сертификата ОПС. 

Када ималац сертификата ОПС из члана 21. став 1. тач. 2) или 3) ове уредбе, поднесе 

увозну сажету декларацију, надлежни царински орган може, пре приспећа робе у царинско 

подручје Републике Србије, да обавести овлашћеног привредног субјекта о томе да је, на 

основу резултата анализе ризика у погледу сигурности и безбедности, пошиљка изабрана 



за даљи физички преглед. Ово обавештење доставља се само ако се тиме не угрожава 

преглед који треба да се изврши. 

Царински орган може, иако овлашћени привредни субјект није, пре приспећа робе у 

царинско подручје Републике Србије, био обавештен да је пошиљка изабрана за даљи 

физички преглед, да изврши физички преглед пошиљке. Ове одредбе се, mutatis mutandis 

(када се узму у обзир потребне измене, у даљем тексту: mutatis mutandis), примењују и 

када роба напушта царинско подручје Републике Србије.  

Имаоци сертификата ОПС из члана 21. став 1. тач. 2) или 3) ове уредбе, који увозе или 

извозе робу, могу да поднесу увозну или извозну сажету декларацију која садржи мање 

података од прописаних. 

Возари или шпедитери који поседују сертификат ОПС из члана 21. став 1. тач. 2) или 3) 

ове уредбе, такође, могу да поднесу увозну или извозну сажету декларацију која садржи 

мање података од прописаних, ако сви пошиљаоци или примаоци робе који су наведени у 

увозној или извозној сажетој декларацији поседују сертификате из члана 21. став 1. тач. 2) 

или 3) ове уредбе. 

Царински орган може, од лица која поседују сертификат ОПС, а који имају право да 

наведу мањи број података, да захтева да доставе додатне податке ради обезбеђења 

правилног функционисања система у погледу узајамног признавања сертификата ОПС и 

мера у вези са безбедношћу, утврђених међународним споразумима. 

Код ималаца сертификата ОПС, за разлику од осталих привредних субјеката, физички 

прегледи и прегледи документације спроводе се у мањем броју. Царински орган може да 

одлучи и другачије, имајући у виду посебну опасност или обавезе у погледу контроле 

предвиђене другим прописима. 

Када надлежни царински орган, после анализе ризика, ипак изабере за даљи преглед 

пошиљку која је обухваћена увозном или извозном сажетом декларацијом или 

декларацијом коју је поднео овлашћени привредни субјект, те контроле се обављају као 

ствар од приоритета. Ако овлашћени привредни субјект захтева и ако се надлежни 

царински орган сагласи, ове контроле могу да се обаве у другом месту, а не у седишту 

надлежног царинског органа.  

Олакшице из ст. 1 - 8. овог члана може да има привредни субјект који поседује 

одговарајућу врсту сертификата ОПС.  

1.2. Захтев за издавање сертификата ОПС 

Члан 23 

Захтев за издавање сертификата ОПС може да се поднесе у писменом или електронском 

облику, на обрасцу који је дат у Прилогу 5.  



Ако утврди да захтев не садржи све неопходне податке, царински орган ће, уз 

образложење и у року од 30 дана од пријема захтева, захтевати од привредног субјекта да 

достави потребне податке. 

Рок из члана 32. став 2. ове уредбе почиње да тече од дана када царински орган прими све 

податке који су потребни за прихватање захтева. Царински орган обавештава привредни 

субјект да је захтев прихваћен, као и о датуму од када почињу да теку рокови.  

Члан 24 

Захтев се подноси: 

1) царинском органу на чијем подручју се води главна књиговодствена евиденција 

подносиоца захтева у вези са царинским поступцима и где се обавља бар један део 

операција (активности) које треба да буду обухваћене сертификатом ОПС, или 

2) царинском органу у којем је, применом информационе технологије и компјутерских 

мрежа, кроз компјутерски систем подносиоца захтева, могућ приступ главној 

књиговодственој евиденцији подносиоца захтева у вези са царинским поступцима и где се 

организују пословне активности подносиоца захтева и бар један део операција 

(активности) које треба да буду обухваћене сертификатом ОПС.  

Главна књиговодствена евиденција из става 1. тач. 1) и 2) овог члана укључује евиденцију 

и документацију која омогућава царинском органу да провери и прати испуњеност услова 

и критеријума који су потребни за добијање сертификата ОПС. 

Ако није могуће утврдити надлежност царинског органа на основу става 1. овог члана, 

захтев се подноси: 

1) царинском органу на чијем подручју се води главна књиговодствена евиденција 

подносиоца захтева у вези са царинским поступцима, или 

2) царинском органу где је могућ приступ главној књиговодственој евиденцији 

подносиоца захтева у вези са царинским поступцима, у складу са ставом 1. тачка 2) овог 

члана, и где се организују пословне активности подносиоца захтева.  

Подносилац захтева обезбеђује лако приступачан централни пункт или именује контакт 

особу из своје администрације, са циљем да се царинском органу ставе на располагање сви 

подаци који су потребни за утврђивање испуњености критеријума и услова за издавање 

сертификата ОПС.  

Подносилац захтева, ако је то могуће, потребне податке царинском органу доставља у 

електронском облику. 

Члан 25 



Захтев за издавање сертификата ОПС биће одбијен ако:  

1) није поднет у складу са чл. 23. и 24. ове уредбе, 

2) је подносилац захтева оглашен кривим за прекршај који је у вези са његовом 

економском активношћу, или се у време подношења захтева над подносиоцем захтева 

спроводи стечајни поступак, 

3) је одговорно лице подносиоца захтева за царинска питања било оглашено кривим за 

прекршај који је у вези са повредама царинских прописа и у вези са његовим 

активностима као одговорног лица, 

4) је захтев поднет пре истека рока од три године од одузимања сертификата ОПС, како је 

предвиђено чланом 38. став 5. ове уредбе. 

1.3. Услови и критеријуми за издавање сертификата ОПС 

Члан 26 

Подносилац захтева не мора да има седиште у царинском подручју Републике Србије: 

1) када је међународним споразумом између Републике Србије и друге државе, на чијој 

територији привредни субјект има седиште, предвиђено узајамно признавање сертификата 

ОПС и у ком се наводе административни поступци за обављање одговарајућих контрола у 

име царинског органа Републике Србије;  

2) када је захтев за издавање сертификата ОПС из члана 21. став 1. тачка 2) ове уредбе, 

поднео авио-превозилац или бродарска компанија која нема седиште у Републици Србији, 

али у Републици Србији има представништво или огранак и већ користи поједностављења 

из члана 481. ове уредбе. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, сматра се да је подносилац захтева испунио 

услове из чл. 27, 28. и 29. ове уредбе, али се од њега захтева да испуни и услове из члана 

30. став 2. ове уредбе. 

Члан 27 

Сматра се да је критеријум придржавања царинских прописа у претходном периоду, 

испуњен ако у последње три године пре подношења захтева, није правноснажно оглашено 

одговорним за озбиљан или поновљен прекршај царинских прописа, неко од следећих 

лица: 

1) подносилац захтева, 

2) одговорно лице у привредном субјекту подносиоцу захтева или лица која врше 

контролу над његовим управљањем, 



3) заступник подносиоца захтева у царинском поступку, где је примењиво,  

4) одговорно лице за царинска питања у привредном субјекту подносиоцу захтева. 

Ако надлежан царински орган, с обзиром на број или обим царинских поступака 

подносиоца захтева, сматра да је повреда царинских прописа незнатна (занемарљива) и не 

доводи у сумњу "добру веру" подносиоца захтева, сматра се да се подносилац захтева 

придржавао царинских прописа у претходном периоду.  

Ако су лица која врше контролу над привредним субјектом подносиоцем захтева, 

основана или су резиденти друге државе, царински орган испуњеност овог критеријума 

процењује на основу евиденција и података којима располаже. 

Ако од оснивања подносиоца захтева нису протекле три године, царински орган 

испуњеност овог критеријума процењује на основу евиденција и података којима 

располаже. 

Члан 28 

Царински орган процењује да ли подносилац захтева има задовољавајући систем вођења 

пословне и, по потреби, евиденције о превозу робе, ако подносилац захтева: 

1) води књиговодствену евиденцију у складу са опште прихваћеним рачуноводственим 

стандардима, чиме се олакшава царинска контрола, која се заснива на ревизији, 

2) омогући царинском органу физички или електронски приступ својој царинској и, по 

могућности, евиденцији о превозу, 

3) има одвојене логистичке системе за домаћу и страну робу, 

4) има административну организацију која одговара врсти и обиму пословања и која је 

погодна за управљање прометом робе и има унутрашњу контролу која омогућава 

откривање незаконитих или непрописних трансакција, 

5) има, када је то потребно, задовољавајућу процедуру за регулисање дозвола и одобрења 

у вези са мерама трговинске политике или у вези са трговином пољопривредним 

производима, 

6) има уредно архивирање евиденција и података и заштиту од губитка података, 

7) запосленима указује на потребу обавештавања царинских органа о потешкоћама са 

којима се суочавају и обавештава царинске органе о таквим случајевима, 

8) има одговарајуће информационо-технолошке сигурносне мере за заштиту 

информационог система од неовлашћеног коришћења и документације.  



Привредни субјект који поднесе захтев за сертификат ОПС из члана 21. став 1. тачка 2) 

ове уредбе не мора да испуњава услов из става 1. тачка 3) овог члана. 

Члан 29 

Ако се ликвидност подносиоца захтева може доказати за претходне три године, сматра се 

да је критеријум у погледу финансијске ликвидности подносиоца захтева испуњен. 

Финансијска ликвидност, узимајући у обзир специфичности пословних активности, 

подразумева финансијску ситуацију подносиоца захтева која је довољна за испуњавање 

обавеза. 

Ако од оснивања подносиоца захтева нису протекле три године, финансијска ликвидност 

подносиоца захтева се оцењује на основу расположивих евиденција и података. 

Члан 30 

Стандарди безбедности и сигурности подносиоца сматрају се одговарајућим ако: 

1) су зграде које се користе у вези са радњама које су обухваћене сертификатом ОПС, 

изграђене од материјала који не дозвољава незаконит улаз и обезбеђује заштиту од 

незаконитог упада, 

2) постоје одговарајуће мере за контролу приступа, ради спречавања неовлашћеног 

приступа до простора из ког се врши испорука, местима утовара и просторима где је 

смештен терет, 

3) се предузимају мере за руковање са робом, које укључују и мере заштите од уноса, 

размене или губитка материјала и неовлашћеног поступања са теретом, 

4) постоји, када је то потребно, процедура за регулисање увозних и/или извозних дозвола 

у вези са робом чији промет подлеже забранама и ограничењима и за разликовање те робе 

од остале, 

5) је подносилац захтева применио мере које омогућавају јасно дефинисање његових 

пословних партнера, а у циљу заштите међународне трговине, 

6) подносилац захтева, у мери у којој то дозвољавају прописи, врши безбедносну проверу 

потенцијалних запослених, који ће радити на безбедносно осетљивим местима и спроводи 

редовне провере, 

7) запослени код подносиоца захтева активно учествују у програмима посвећеним развоју 

свести о безбедности. 

Авио-превозилац или бродарска компанија која није основана у Републици Србији, али у 

Републици Србији има представништво или огранак, и користи поједностављења из члана 



481. ове уредбе, која подноси захтев за издавање сертификата ОПС из члана 21. став 1. 

тачка 2) ове уредбе, мора да поседује: 

1) међународно признат сертификат о безбедности и/или сигурности који је издат на 

основу међународних конвенција које уређују наведене секторе превоза, или 

2) сертификат који је издат у другој држави, ако је билатералним споразумом који је 

закључен између Републике Србије и те државе предвиђено прихватање сертификата, под 

условима из тог споразума. 

Авио-превозилац или бродарска компанија која поседује сертификат из става 2. тачка 1) 

овог члана, мора да испуњава услове из става 1. овог члана. Царински орган који издаје 

сертификат сматраће да су услови из става 1. овог члана испуњени, ако су услови за 

издавање међународног сертификата једнаки условима из става 1. овог члана или 

одговарају тим условима.  

Ако подносилац захтева, који је основан у Републици Србији, поседује међународно 

признат сертификат о безбедности и/или сигурности, издат у складу са међународним 

конвенцијама, европски сертификат о безбедности и/или сигурности, издат у складу са 

законодавством Европске уније, међународни стандард Међународне организације за 

стандардизацију или Европског стандарда Европских организација за стандардизацију, 

сматра се да су услови из става 1. овог члана испуњени, ако су услови за издавање 

међународног сертификата једнаки условима из ове уредбе или одговарају тим условима. 

1.4. Поступак за издавање сертификата ОПС 

Члан 31 

Царински орган надлежан за издавање сертификата ОПС проверава да ли су испуњени 

критеријуми и услови за издавање сертификата из чл. 26 - 30. ове уредбе. Усклађеност са 

критеријумима из члана 30. ове уредбе проверава се за све просторе који су повезани са 

царинским активностима подносиоца захтева. Царински орган врши проверу простора и о 

томе сачињава записник.  

Када, у случају великог броја простора, због рока за издавање сертификата, не може да се 

изврши провера свих простора, али не постоји сумња у то да се подносилац захтева 

придржава свих стандарда безбедности који важе у свим његовим просторима, царински 

орган може да прегледа само репрезентативан део тих простора.  

Царински орган надлежан за издавање сертификата ОПС може да прихвати налазе 

вештака у погледу испуњености критеријума и услова из чл. 28, 29. и 30. ове уредбе. 

Вештак не сме да буде повезано лице са подносиоцем захтева.  

Члан 32 



Царински орган надлежан за издавање сертификата ОПС издаје сертификат на обрасцу 

који је дат у Прилогу 6.  

Царински орган ће издати сертификат ОПС или одбити захтев у року од 120 дана од дана 

пријема захтева. Ако постоје оправдани разлози, царински орган може да продужи рок за 

период од 60 дана. У том случају, пре истека рока од 120 дана, царински орган обавештава 

подносиоца захтева о разлозима за продужење.  

Рок од 120 дана из става 2. овог члана може да се продужи ако подносилац захтева, у току 

провере испуњености критеријума, предузме све мере у циљу испуњавања тих 

критеријума и о предузетим мерама обавести надлежни царински орган.  

Ако би због резултата провере која се врши у складу са чланом 31. ове уредбе захтев 

вероватно могао бити одбијен, царински орган надлежан за издавање, пре него што одбије 

захтев, доставља подносиоцу захтева налазе и даје му могућност да се у року од 30 дана 

изјасни о наводима из налаза, при чему се рок од 120 дана за издавање сертификата ОПС 

прекида. 

Ако се одбије захтев за издавање сертификата ОПС, не укидају се аутоматски постојећа 

одобрења издата у складу са царинских прописима.  

Царински орган о одбијеном захтеву, уз образложење своје одлуке, обавештава 

подносиоца захтева. Одлука о одбијању захтева саопштава се подносиоцу захтева у року 

из ст. 2, 3. и 4. овог члана. 

2. Правна дејства сертификата ОПС 

2.1. Опште одредбе 

Члан 33 

Сертификат ОПС почиње да важи десетог дана од дана издавања. 

Рок важности сертификата ОПС није ограничен. 

Царински орган надзире испуњеност прописаних критеријума и услова од стране 

овлашћеног привредног субјекта.  

Царински орган надлежан за издавање сертификата поново врши процену испуњености 

критеријума и услова, у случају: 

1) значајнијих промена одговарајућих прописа, 

2) основане сумње да овлашћени привредни субјект више не испуњава одговарајуће 

критеријуме и услове. 



Када се сертификат ОПС изда подносиоцу захтева од чијег оснивања је протекло мање од 

три године, у току прве године након издавања сертификата врши се појачани надзор. 

При спровођењу поступка из ст. 3. и 4. овог члана, примењује се и члан 31. став 3. ове 

уредбе. 

2.2. Суспензија статуса овлашћеног привредног субјекта 

Члан 34 

Царински орган надлежан за издавање сертификата суспендује статус овлашћеног 

привредног субјекта ако:  

1) утврди неусаглашеност са критеријумима или условима за добијање сертификата ОПС, 

2) постоји основана сумња да је овлашћени привредни субјект извршио радњу због које 

може да се покрене одговарајући поступак и која је повезана са кршењем царинских 

прописа. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, царински орган може да одлучи да не суспендује 

статус овлашћеног привредног субјекта ако, имајући у виду број и обим царинских 

поступака овлашћеног привредног субјекта, сматра да је прекршај занемарљив и да не 

доводи у сумњу "добру веру" овлашћеног привредног субјекта. 

Пре доношења одлуке о суспензији, царински орган обавештава овлашћеног привредног 

субјекта о томе. Овлашћени привредни субјект има право да у року од 30 дана од дана 

овог обавештавања предузме све неопходне мере за отклањање уочених недостатака и/или 

да изнесе свој став.  

Суспензија се примењује одмах, ако је то потребно због врсте и степена претње за 

безбедност и сигурност грађана, јавног здравља и животне средине.  

Ако лице које поседује сертификат ОПС, у року од 30 дана из става 3. овог члана не 

отклони недостатке из става 1. тачка 1) овог члана, надлежни царински орган обавештава 

привредни субјект да му је статус овлашћеног привредног субјекта суспендован на период 

од 30 дана и омогућава му да предузме одговарајуће мере за отклањање недостатака.  

Ако лице које поседује сертификат ОПС изврши радњу из става 1. тачка 2) овог члана, 

царински орган суспендује статус овлашћеног привредног субјекта све док траје судски 

поступак. О томе обавештава имаоца сертификата.  

Када овлашћени привредни субјект није у могућности да отклони недостатке у року од 30 

дана, али може да обезбеди доказ да услови могу да се испуне ако би се период суспензије 

продужио, царински орган суспендује статус овлашћеног привредног субјекта за још 30 

дана.  



Члан 35 

Суспензија не утиче на царинске поступке који су започети пре суспензије и још нису 

окончани. 

Суспензија не утиче аутоматски на било које одобрење које је било издато без обзира на 

сертификат ОПС, осим ако разлози за суспензију не утичу и на то одобрење.  

Суспензија не утиче аутоматски на одобрење за примену царинских поједностављења која 

су била додељена на основу сертификата ОПС и за које су услови још увек испуњени.  

Ако привредни субјект који поседује сертификат ОПС из члана 21. став 1. тачка 3) ове 

уредбе, не испуни само услове из члана 30. ове уредбе, статус овлашћеног привредног 

субјекта се делимично суспендује и на његов захтев може да се изда нови сертификат 

ОПС из члана 21. став 1. тачка 1) ове уредбе.  

Члан 36 

Ако је привредни субјект предузео потребне мере у циљу испуњавања услова и 

критеријума за добијање статуса овлашћеног привредног субјекта, царински орган 

надлежан за издавање сертификата повлачи суспензију и о томе обавештава привредни 

субјект. Суспензија може да се повуче и пре истека рока из члана 34. ст. 3. или 5. ове 

уредбе. 

У случају из члана 35. став 5. ове уредбе, царински орган који је суспендовао сертификат, 

тај сертификат обнавља, што за последицу има укидање сертификата ОПС из члана 21. 

став 1. тачка 1) ове уредбе.  

Ако привредни субјект не предузме неопходне мере у периоду суспензије из члана 34. ст. 

3. или 5. ове уредбе, царински орган надлежан за издавање одузима сертификат ОПС. 

У случају из члана 35. став 5. ове уредбе, царински орган одузима оригинал сертификата 

ОПС, а важи само нови сертификат ОПС из члана 21. став 1. тачка 1) ове уредбе.  

Члан 37 

Овлашћени привредни субјект који је привремено у немогућности да испуни неки од 

критеријума из члана 21. ове уредбе, може од царинског органа да захтева суспензију 

статуса овлашћеног привредног субјекта. У том случају, овлашћени привредни субјект о 

томе обавештава царински орган надлежан за издавање сертификата, уз навођење датума 

до ког ће поново бити способан да испуни критеријуме, о свим мерама које планира да 

предузме, као и о планираном временском оквиру.  

Ако овлашћени привредни субјект не отклони недостатке у року који је навео у свом 

обавештењу, царински орган надлежан за издавање сертификата може да одобри разумно 



продужење рока, под условом да је овлашћени привредни субјект поступао у "доброј 

вери". У свим другим случајевима сертификат ОПС се укида.  

Ако у периоду суспензије, лице коме је суспендован статус овлашћеног привредног 

субјекта не предузме захтеване мере, примењују се одредбе члана 38. ове уредбе. 

2.3. Одузимање сертификата ОПС 

Члан 38 

Царински орган надлежан за издавање сертификата одузима сертификат ОПС: 

1) ако овлашћени привредни субјект не предузме мере из члана 36. став 1. ове уредбе, 

2) ако је овлашћени привредни субјект извршио озбиљан прекршај царинских прописа и 

нема више право жалбе, 

3) ако овлашћени привредни субјект не предузме потребне мере у периоду суспензије из 

члана 37. ове уредбе, 

4) на захтев овлашћеног привредног субјекта. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, царински орган може да одлучи да не одузме 

сертификат ако, имајући у виду број или обим царинских поступака овлашћеног 

привредног субјекта, сматра да је прекршај занемарљив и да не доводи у питање "добру 

веру" овлашћеног привредног субјекта. 

Одузимање сертификата производи дејство наредног дана од дана пријема обавештавања 

од стране лица коме је одузет статус овлашћеног привредног субјекта. 

У случају сертификата ОПС из члана 21. став 1. тачка 3) ове уредбе, када привредни 

субјекат не испуни само услове из члана 30. ове уредбе, царински орган надлежан за 

издавање одузима сертификат и издаје нов сертификат ОПС из члана 21. став 1. тачка 1) 

ове уредбе. 

Привредном субјекту се, у року од три године од дана одузимања сертификата ОПС, не 

може издати нови сертификат ОПС, осим у случајевима одузимања из става 1. тач. 3) и 4) 

овог члана. 

3. Размена података 

Члан 39 

Овлашћени привредни субјект обавештава царински орган надлежан за издавање 

сертификата о свим околностима које настану након издавања сертификата, а које би 

могле да утичу на важење или садржај сертификата. 



Ако царински орган одузме одобрење овлашћеног привредног субјекта за коришћење 

царинских поједностављења из чл. 215, 218, 223, 226, 230, 231, 237, 238. став 1. и члана 

423. ове уредбе, издато на основу сертификата ОПС, о томе обавештава царински орган 

који је издао сертификат ОПС. 

Члан 40 

За размену података и комуникацију између царинских органа, као и за обавештавање 

других надлежних органа и привредних субјеката користи се електронски систем 

информисања и комуникације, који су узајамним договором, дефинисали ти органи и 

царински органи. 

Применом система из става 1. овог члана, надлежни органи и царински органи чувају и 

имају приступ следећим информацијама: 

1) електронским путем прослеђеним подацима о захтевима, 

2) сертификатима ОПС и, ако је могуће, подацима о њиховим изменама, одузимању или 

суспензији статуса овлашћеног привредног субјекта, 

3) свим осталим одговарајућим подацима. 

Царински орган надлежан за издавање сертификата обавештава царински орган надлежан 

за анализу ризика о издавању, изменама, одузимању сертификата ОПС или о суспензији 

статуса овлашћеног привредног субјекта.  

Управа царина може, уз претходну сагласност овлашћених привредних субјеката, да јавно 

објави на интернету списак овлашћених привредних субјеката, који се редовно ажурира. 

Глава IV  

ПОРЕКЛО РОБЕ 

1. Непреференцијално порекло робе 

1.1. Обрада или прерада на основу које се стиче статус производа с пореклом 

Члан 41 

Правила о непреференцијалном пореклу робе односе се на обраду или прераду која 

испуњава критеријуме из члана 34. Царинског закона и даје производима порекло земље у 

којој је извршена обрада или прерада, и то за текстил и текстилне производе из Одељка 

XИ номенклатуре Царинске тарифе, као и за друге производе, осим текстила и текстилних 

производа. 

У сврху примене правила из става 1. овог члана поједини појмови имају следеће значење: 

1) земља: Република Србија или друга земља, 



2) надлежни орган: орган или тело који је надлежан за издавање уверења о пореклу робе. 

1.1.1. Текстил и текстилни производи из Одељка XИ номенклатуре Царинске тарифе 

Члан 42 

Обрада или прерада на основу које се добијени производ сврстава у тарифни број 

номенклатуре Царинске тарифе који је различит од тарифног броја у који су били 

сврстани употребљени материјали без порекла, сматра се потпуном прерадом. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, за производе из Листе обраде или прераде коју 

треба извршити на материјалима без порекла како би добијени производ стекао статус 

производа са пореклом (Текстил и текстилни производи из Одељка XI номенклатуре 

Царинске тарифе) која је дата у Прилогу 8, само одређени поступци наведени у колони 3 

ове листе који се односе на сваки добијени производ посебно, сматрају се потпуном 

прерадом, било да она укључује или не промену тарифног броја. 

Начин примене правила из листе из става 2. овог члана наведен је у Уводним напоменама 

уз Листу обраде или прераде коју треба извршити на материјалима без порекла како би 

добијени производ стекао статус производа са пореклом из Прилога 7.  

Члан 43 

За текстил и текстилне производе из Одељка XИ номенклатуре Царинске тарифе потпуна 

прерада наведена у члану 42. ове уредбе, сматра се обрадом или прерадом којом се стиче 

порекло у складу са чланом 34. Царинског закона. 

Члан 44 

Недовољна обрада или прерада за стицање статуса производа са пореклом у смислу члана 

43. ове уредбе обухвата, без обзира да ли је настала промена тарифног броја или не, 

следеће: 

1) одржавање робе у добром стању током превоза и складиштења (проветравање, 

простирање, сушење, уклањање оштећених делова и сл.), 

2) једноставне поступке са робом који се састоје од отклањања прашине, просејавања или 

заштићивања, разврставања, класификовања, састављања (укључујући састављање 

комплета), прања, расецања, 

3) радње које обухватају: 

(1) промене паковања, растављање и поновно састављање омота, 

(2) једноставно стављање у вреће, сандуке, кутије, причвршћивање на картице и 

сл. и остали једноставни поступци паковања, 



4) стављање ознака, натписа и других обележја на производе или њихова паковања, 

5) једноставно састављање делова ради израде готовог производа, 

6) комбинација два или више поступака из тач. 1) - 5) овог члана. 

1.1.2. Производи осим текстила и текстилних производа из Одељка XI номенклатуре 

Царинске тарифе 

Члан 45 

За добијене производе из Листе обраде или прераде коју треба извршити на материјалима 

без порекла како би добијени производ стекао статус производа са пореклом (Производи 

осим текстила и текстилних производа из Одељка XI номенклатуре Царинске тарифе) који 

су дати у Прилогу 9, поступци из колоне 3 Прилога, сматрају се довољном обрадом или 

прерадом на основу које се стиче статус производа са пореклом у смислу члана 34. 

Царинског закона. 

Начин примене правила из Прилога 9. наведен је у уводним напоменама из Прилога 7.  

1.1.3. Заједничке одредбе за све производе 

Члан 46 

Када је, у складу са правилима наведеним у прилозима 8. и 9, одређено да роба стиче 

статус производа са пореклом, ако вредност употребљених материјала без порекла не 

прелази одређени проценат цене производа франко фабрика, наведени проценат 

израчунава се тако да: 

1) "вредност" означава царинску вредност при увозу употребљених материјала без 

порекла или, ако тај податак није познат или га није могуће утврдити, прву цену коју је 

могуће утврдити, а која се плаћа за такве материјале у земљи прераде, 

2) "цена франко фабрика" означава цену франко фабрика добијеног производа умањену за 

све домаће порезе који се враћају или би се могли вратити након извоза таквог производа, 

3) "вредност настала као резултат поступака састављања" означава увећану вредност 

производа која произлази из самог његовог састављања, заједно са свим поступцима 

дораде и контроле, односно из уграђивања свих делова пореклом из земље у којој су 

предметни поступци извршени, укључујући добит и опште трошкове настале у тој земљи 

као резултат поступака. 

1.2. Посебна правила за резервне делове 

Члан 47 



Прибор, резервни делови и алати који се испоручују заједно с одређеном опремом, 

машином, уређајем или возилом који су део њихове стандардне опреме, сматрају се 

производима истог порекла као та опрема, машина, уређај или возило. 

Основни резервни делови неопходни за употребу опреме, машине, уређаја или возила који 

су стављени у слободан промет или су претходно извезени сматрају се производима истог 

порекла као та опрема, машина, уређај или возило, ако су испуњени услови прописани 

одредбама овог члана и чл. 48 - 53. ове уредбе. 

Члан 48 

Претпоставка о пореклу резервних делова из члана 47. ове уредбе прихвата се само: 

1) ако је то неопходно за увоз у земљу одредишта, и 

2) ако уграђивање основних резервних делова у предметну опрему, машину, уређај или 

возило у фази производње не би онемогућило стицање статуса производа са пореклом у 

земљи производње те опреме, машине, уређаја или возила.  

Члан 49 

Опрема, машина, уређај или возило је роба из Одељка XVI, XVII и XVIII номенклатуре 

Царинске тарифе. 

Основни резервни делови су делови: 

1) неопходни за рад производа из става 1. овог члана стављених у слободан промет или 

претходно извезених, 

2) карактеристични за те производе и 

3) намењени њиховом редовном одржавању и замени делова исте врсте који су оштећени 

или су постали неупотребљиви. 

Члан 50 

Код подношења захтева надлежном органу за издавање уверења о пореклу за основне 

резервне делове у смислу члана 47. ове уредбе, рубрика 6 уверења (редни број артикла, 

ознаке, број и врсте пакета, опис робе) и захтев који се на њу односи треба да садржи 

изјаву подносиоца захтева да је наведена роба намењена за редовно одржавање претходно 

извезене опреме, машине, уређаја или возила, са тачним подацима о наведеној опреми, 

машини, уређају или возилу. 

Подносилац захтева, кад год је могуће, треба да наведе податке о уверењу о пореклу (број 

и датум и назив органа који је уверење издао) које је пратило увезену опрему, машину, 

уређај или возило, а за чије се одржавање делови намењени. 



Члан 51 

Када се порекло основних резервних делова у смислу члана 47. ове уредбе мора 

доказивати за њихово стављање у слободан промет у Републици Србији уз подношење 

уверења о пореклу, уверење треба да садржи податке наведене у члану 50. ове уредбе.  

Члан 52 

Ради правилне примене одредаба чл. 47 - 53. ове уредбе, надлежни орган може да захтева 

додатне доказе, а нарочито: 

1) рачун или копију рачуна у вези са опремом, машином, уређајем или возилом стављеним 

у слободан промет или претходно извезеним, 

2) уговор или копију уговора или неке друге исправе која доказују да је испорука 

извршена као део редовне услуге одржавања. 

1.3. Примена одредби у вези са уверењима о пореклу 

1.3.1. Одредбе у вези са уверењима о пореклу 

Члан 53 

Када се приликом увоза порекло робе доказује или се мора доказати подношењем уверења 

о пореклу, то уверење мора да испуњава следеће услове: 

1) да је издато од надлежног органа који је за то овлашћен од стране земље издаваоца, 

2) да садржи податке потребне за идентификацију робе на коју се односи, нарочито: 

(1) број и врсту пакета, ознаке и бројеве, 

(2) врсту робе, 

(3) бруто и нето тежину робе; ови подаци се могу заменити другим, на пример 

бројем или запремином, у случају да је роба подложна значајним променама у 

тежини приликом превоза, односно у случају да се њена тежина не може 

утврдити или се и иначе утврђује на основу тих других података,  

(4) назив пошиљаоца; 

3) да се недвосмислено може утврдити да је роба на коју се односи, пореклом из одређене 

земље. 

Члан 54 



Привредна комора Србије издаје уверење о домаћем непреференцијалном пореклу робе. 

Уверење о домаћем пореклу робе издаје се на писмени захтев подносиоца. 

Образац уверења о домаћем пореклу робе и образац захтева за издавање уверења о 

домаћем пореклу робе, дати су у Прилогу 10.  

Члан 55 

Царински орган који спроводи поступак извозног царињења, на писмени захтев 

заинтересованог лица издаје уверење о пореклу робе за тканине израђене на ручним 

разбојима, производе од текстила ручно израђене у народној радиности и традиционалне 

ручно израђене фолклорне производе од текстила, који се по непреференцијалном 

третману извозе у земље Европске уније у складу са Споразумом о трговини текстилним 

производима између Републике Србије и Европске заједнице. 

Уверења из става 1. овог члана сачињавају се и подносе на обрасцима датим у прилозима 

11. и 12.  

Члан 56 

Надлежни орган који издаје уверење о пореклу робе, ако то налажу околности, нарочито 

ако је подносилац захтева редовни извозник одређене робе, може одлучити да не тражи 

захтев за сваки извозни поступак, под условом да се поступа у складу с прописима који се 

односе на порекло. 

Када то захтевају услови трговине може се издати једна или више копија уверења о 

пореклу. Копије се издају у складу са чланом 54. став 3. ове уредбе. 

Члан 57 

Образац уверења из члана 54. став 3. ове уредбе је величине 210 x 297 мм. Образац не сме 

бити дужи од осам милиметара односно краћи од највише пет милиметара. Образац мора 

бити штампан на белом папиру без механичких делова на коме се може писати. Тежина 

папира мора бити најмање 64 г/м
2
 или између 25 и 30 г/м

2
 кад се користи папир за 

ваздушну пошту. Као подлога у сепији мора бити утиснут "guilloche" узорак, што 

омогућава да било какво фалсификовање механичким или хемијским средствима буде 

уочљиво. 

Надлежни орган може задржати право штампања обрасца уверења о пореклу робе или тај 

посао поверити овлашћеној штампарији, у том случају, на сваком уверењу мора бити 

наведено такво одобрење. На сваком обрасцу уверења о пореклу робе мора стајати назив и 

адреса штампарије или знак по којем је штампарија препознатљива и на обрасцу мора 

бити написан или печатом утиснут серијски број по коме је препознатљив. 

Члан 58 



Образац захтева и уверење о домаћем пореклу робе попуњавају се рачунаром, писаћом 

машином или својеручно, великим штампаним словима и мастилом, на српском и 

енглеском језику или у зависности од обичаја и захтева трговине, на неком другом језику. 

Члан 59 

Уверење о пореклу робе из члана 54. ове уредбе мора имати серијски број по коме је 

препознатљив. Захтев за издавање уверења о пореклу робе и сви примерци уверења морају 

носити исти број. 

Надлежни орган може бројчано означити такве документе према редоследу издавања. 

Члан 60 

Надлежни орган утврђује које додатне податке, ако их има, треба навести у захтеву, и те 

додатне податке треба свести на најмању могућу меру. 

Члан 61 

Надлежни орган који је издао уверење о пореклу робе чува захтеве најмање две године. 

Захтеви се могу чувати и у облику копија, под условом да у складу с важећим прописима 

имају исту доказну снагу. 

Члан 62 

Уверење о домаћем пореклу робе може се издати накнадно, након обављеног извоза робе 

на коју се односи, ако при извозу није било издато због грешке, ненамерних пропуста или 

посебних околности насталих при извозу робе. 

У захтеву за накнадно издавање уверења о домаћем пореклу робе извозник је дужан да 

наведе место и датум извоза робе на које се уверење о домаћем пореклу робе односи, и да 

наведе разлоге за свој захтев. 

Привредна комора Србије може издати уверење о домаћем пореклу робе накнадно само по 

обављеној провери да се подаци у захтеву извозника слажу са подацима у одговарајућем 

документу. 

Уверење о домаћем пореклу робе које је накнадно издато мора у рубрици "Примедбе" да 

садржи следећу напомену на српском и енглеском језику: "НАКНАДНО ИЗДАТО" / 

"ISSUED RETROSPECITIVELY". 

Члан 63 

У случају крађе, нестанка или уништења уверења о домаћем пореклу робе, извозник може 

да затражи од Привредне коморе Србије да му изда дупликат уверења који се попуњава на 



основу извозне документације којом располаже. Рубрика "Примедбе" дупликата уверења о 

домаћем пореклу робе мора да садржи следећу напомену на српском и енглеском језику: 

"ДУПЛИКАТ" / "DUPLICATE". 

Дупликат из става 1. овог члана, на коме мора бити назначен датум издавања првог 

(оригиналног) уверења о домаћем пореклу робе, важи од датума издавања првог уверења. 

Члан 64 

Ако је роба за коју је издато уверење о домаћем непреференцијалном пореклу робе под 

царинским надзором, може се на захтев корисника заменити првобитно уверење о 

домаћем пореклу робе са једним или више уверења о домаћем пореклу робе, ако је то 

потребно ради слања свих или неких производа у царинско подручје или ван царинског 

подручја.  

1.3.2. Друга уверења о роби 

Члан 65 

Ако се при извозу или увозу робе од извозника или увозника захтевају уверење о крајњем 

кориснику, уверење о вишој сили, уверење о пореклу робе из треће земље и уверење о 

роби која се извози након поступка активног оплемењивања, та уверења издаје, односно 

оверава Привредна комора Србије. 

Докази из става 1. овог члана издају се на основу писменог захтева увозника односно 

извозника, који уз захтев прилажу: 

1) за уверење о крајњем кориснику робе - изјаву да ће се роба користити за тачно одређену 

сврху на територији Републике Србије и да неће бити реекспортована, податке о увознику, 

крајњем кориснику и достављачу робе, као и роби која се увози, 

2) за уверење о вишој сили - потврду о наступању околности више силе коју издаје 

надлежни орган, организација или институција, 

3) за уверење о пореклу робе из треће земље - изворно уверење о пореклу робе, које је 

издао надлежни орган у земљи порекла робе или земљи увоза, 

4) за уверење о роби која се извози након поступка активног оплемењивања - изворно 

уверење о пореклу робе, које је издао надлежни орган у земљи порекла робе или земљи 

увоза и одобрење царинског органа за поступак активног оплемењивања. 

Привредна комора Србије ће, по потреби, прописати начин издавања доказа из става 1. 

овог члана, као и садржину уверења, у складу са законом, овом уредбом или 

међународним уговором. 



Начин попуњавања и обрасци уверења о пореклу робе из треће земље и уверења о роби 

која се извози након поступка активног оплемењивања дати су у Прилогу 10.  

2. Преференцијално порекло робе 

2.1. Заједничке одредбе 

Члан 66 

У сврху примене правила о преференцијалном пореклу робе, поједини појмови имају 

следеће значење: 

1) израда је било која врста обраде или прераде, укључујући састављање или посебне 

поступке. 

2) материјал је било који састојак, сировина, компонента или део итд. који се користи у 

изради производа. 

3) производ је производ који се израђује, чак и ако је намењен за каснију употребу у неком 

другом поступку израде. 

4) роба су и материјали и производи. 

5) царинска вредност је вредност утврђена у складу са Споразумом о примени члана VII 

Општег споразума о царинама и трговини (СТО Споразум о царинској вредности) из 1994. 

године. 

6) цена франко фабрика из Прилога 17. значи цену плаћену за производ произвођачу у 

страни корисници у чијој је производњи, или производној јединици обављена последња 

обрада или прерада, под условом да та цена укључује вредност свих употребљених 

материјала, уз одбитак унутрашњих пореза који се враћају или се могу вратити након 

извоза добијеног производа. 

7) вредност материјала из Прилога 17. значи царинску вредност у време увоза 

употребљених материјала без порекла или, ако она није позната и не може се утврдити, 

прву цену која се може утврдити а која се за те материјале плаћа у Републици Србији или 

у страни корисници. Када је потребно утврдити "вредност материјала са пореклом", овај 

став се примењује mutatis mutandis. 

8) додата вредност је цена производа на паритету франко фабрика, умањена за царинску 

вредност сваког укљученог материјала са пореклом из друге стране кориснице или, ако 

царинска вредност није позната и не може се утврдити, прва цена која се може утврдити, а 

која се за те материјале плаћа у тој страни корисници. 

9) главе и тарифни бројеви су главе и тарифни бројеви (четвороцифрени бројеви) 

коришћени у номенклатури која чини Хармонизовани систем назива и шифарских ознака 

роба (у даљем тексту: Хармонизовани систем или ХС. 



10) сврстан се односи на сврставање производа или материјала у одређени тарифни број. 

11) пошиљка су производи које један извозник истовремено шаље једном примаоцу или 

производи обухваћени једним превозним документом за њихову допрему од извозника до 

примаоца или, у недостатку таквог документа, производи обухваћене једном фактуром. 

12) страна корисница је земља или територија према којој се примењују преференцијалне 

тарифне мере које је Република Србија једнострано донела у односу на друге државе, 

групе држава или територије.  

Члан 67 

Када је утврђивање порекла робе потребно ради примене преференцијалних тарифних 

мера, то порекло се утврђује у складу са правилима о преференцијалном пореклу робе из 

ове уредбе или међународним споразумом којим су предвиђена правила о пореклу робе. 

Члан 68 

Преференцијално порекло робе утврђује се на основу доказа о пореклу робе који су 

прописани овом уредбом или међународним споразумом. 

Ако је међународним споразумом предвиђена могућност поједностављења у доказивању 

порекла робе, царински орган на основу писменог захтева издаје одобрење за то 

поједностављење. 

При издавању одобрења из става 2. овог члана царински орган узима у обзир: 

1) гаранције подносиоца захтева у вези с правилном употребом одобрених 

поједностављења, 

2) поузданост подносиоца захтева у спровођењу царинских поступака. 

Члан 69 

Ради остваривања преференцијалног поступања са робом на основу општих шема 

преференцијала (Generalized System of Preferences - GSP), српско порекло робе доказује се 

уверењем о пореклу робе ФОРМ А. Образац уверења ФОРМ А дат је у Прилогу 13.  

Уверење о пореклу робе ФОРМ А издаје Привредна комора Србије на писмени захтев 

извозника, ако су испуњени прописани услови, за примену у земљи - даваоцу 

преференцијала.  

Друга уверења о српском пореклу робе који се користе ради преференцијалног тарифног 

поступања издају царинарнице, осим ако међународним споразумом који предвиђа такво 

поступање није предвиђена надлежност другог органа или тела. 



Члан 70 

Добављач робе у унутрашњем промету (у даљем тексту: добављач) мора да на захтев 

купца изда доказ о пореклу робе - изјаву добављача, ако се за робу, која се извози захтева 

издавање уверења о преференцијалном пореклу робе, без обзира на то да ли ће роба бити 

извезена у непромењеном стању или ће бити прерађена, дорађена или уграђена у другу 

робу. 

Изјава добављача може се издати за сваки посао посебно (краткорочна изјава) или за 

период који не сме бити дужи од 12 месеци (дугорочна изјава). 

Краткорочна изјава добављача издаје се на обрасцу који је дат у Прилогу 14.  

Дугорочна изјава добављача издаје се на обрасцу који је дат у Прилогу 15.  

Члан 71 

Привредна комора Србије и други надлежни органи, захтеве за издавање уверења о 

пореклу робе, као и друге исправе, морају чувати најмање три године од дана издавања.  

2.2. Опште одредбе о преференцијалном пореклу 

2.2.1. Одређење појма "производи с пореклом" 

Члан 72 

Ради спровођења одредаба које уређују преференцијалне тарифне мере које је Република 

Србија једнострано донела у односу на друге државе, групе држава или територије (у 

даљем тексту: страна корисница), сматрају се:  

1) производи у потпуности добијени у страни корисници у складу са чланом 73. ове 

уредбе, 

2) производи добијени у страни корисници, у чијој су изради употребљени и други 

материјали, осим оних из тачке 1. овог става, под условом да је на тим производима 

извршена довољна обрада или прерада у складу са чланом 74. ове уредбе. 

Ради примене одредаба чл. 66-98. ове уредбе, производи са пореклом из Републике 

Србије, у складу са ставом 3. овог члана, који су након извоза у страни корисници били 

подвргнути обради или преради која превазилази поступке из члана 75. ове уредбе, 

сматрају се производима са пореклом те стране кориснице. 

Одредбе става 1. овог члана, примењују се mutatis mutandis у сврху одређивања порекла 

робе добијене у Републици Србији. 

Члан 73 



Сматра се да су у потпуности добијени у страни корисници или Републици Србији: 

1) минерални производи извађени из земљишта или с морског дна (подморја) у страни 

корисници или Републици Србији, 

2) биљни производи убрани или пожњевени у страни корисници или Републици Србији, 

3) живе животиње, окоћене и узгојене у страни корисници или Републици Србији, 

4) производи добијени од живих животиња узгојених у страни корисници или Републици 

Србији, 

5) производи добијени ловом или риболовом у страни корисници или Републици Србији, 

6) производи морског риболова и други производи који су извађени из мора ван 

територијалних вода стране кориснице или Републике Србије, њиховим пловилима, 

7) производи добијени или произведени на бродовима-фабрикама у страни корисници или 

Републици Србији искључиво од производа из тачке 6),  

8) прикупљени употребљавани предмети у страни корисници или Републици Србији, 

погодни само за рециклирање сировина, укључујући употребљаване аутомобилске гуме 

које се могу користити само за протектирање или као отпад, 

9) отпад и отпадни материјал добијен из производних делатности обављених у страни 

корисници или Републици Србији, 

10) производи извађени с морског дна (подморја) или из слоја земље испод тог морског 

дна изван територијалних вода стране кориснице или Републике Србије, под условом да 

имају искључива права на експлоатацију, 

11) роба произведена у страни корисници или Републици Србији искључиво од производа 

наведених под тач. 1) -10) овог става, 

Изрази "њихова пловила" и "бродови-фабрике" из става 1. тач. 6) и 7) овог члана, 

примењују се искључиво на пловила и бродове - фабрике: 

1) који су регистровани или уписани у страни корисници или Републици Србији, 

2) који плове под заставом те стране кориснице или Републике Србије, 

3) који су најмање 50% у власништву држављана те стране кориснице или Републике 

Србије или предузећа са седиштем у тој страни корисници или Републици Србији, чији су 

директор или директори, председник управног или надзорног одбора као и већина чланова 

тих одбора држављани те стране кориснице или Републике Србије и у којима, додатно, у 

случају партнерстава или друштава с ограниченом одговорношћу, најмање половина 



капитала припада тој страни корисници или Републици Србији или јавним телима 

односно држављанима те стране кориснице или Републике Србије, 

4) на којима су капетан и официри држављани те стране кориснице или Републике Србије, 

и 

5) на којима су најмање 75% посаде држављани те стране кориснице или Републике 

Србије. 

Пловила која плове ван територијалних вода стране кориснице или Републике Србије, 

укључујући и бродове-фабрике на којима се улов риба обрађује или прерађује, сматраће се 

за део територије стране кориснице или Републике Србије, под условом да су испуњени 

услови из става 2. овог члана. 

Члан 74 

Ради примене одредаба члана 72. ове уредбе производи који нису у потпуности добијени у 

страни корисници или Републици Србији, сматрају се довољно обрађеним или 

прерађеним, уколико су испуњени услови из Листе обраде или прераде коју треба 

извршити на материјалима без порекла како би прерађени производ могао да стекне статус 

производа са пореклом (у даљем тексту: Листа обраде или прераде), дата у Прилогу 17. 

Начин примене правила из Прилога 17. одређен је у уводним напоменама које су дате у 

Прилогу 16.  

Условима из Листе обраде или прераде, за све производе који су обухваћени том листом, 

утврђује се степен обраде или прераде који мора да се изврши на материјалима без 

порекла, који се користе у производњи и примењују се само на те материјале. 

Ако се производ који је стекао статус производа са пореклом тиме што су испуњени 

услови из Листе обраде или прераде употреби као материјал у производњи неког другог 

производа, на њега се не примењују услови које мора да испуњава производ у који се 

уграђује и неће се узети у обзир материјали без порекла који су можда употребљени у 

његовој производњи. 

Члан 75 

Обрадом или прерадом недовољном за стицање статуса производа са пореклом, без обзира 

на то да ли су испуњени услови из члана 74. ове уредбе, сматрају се следеће радње:  

1) за очување робе у добром стању за време превоза и складиштења, 

2) растављање и састављање пошиљки, 

3) прање, чишћење, уклањање прашине, корозије, уља, боје или других материја за 

прекривање, 



4) пеглање или пресовање текстила, 

5) једноставно бојење и полирање, 

6) љуштење и млевење (делимично или у целини), полирање и глазирање жита и пиринча, 

7) бојење шећера или обликовање шећерних коцки; млевење шећера (делимично или у 

целини), 

8) уклањање коштица и љуски, гуљење воћа, орашчића и поврћа, 

9) брушење, једноставно дробљење или једноставно резање, 

10) просејавање, пребирање, сортирање, разврставање, градирање и спаривање 

(укључујући и састављање гарнитуре производа), 

11) једноставно паковање у тегле, конзерве, чутуре, кесице, сандуке, учвршћивање на 

картоне или плоче и сл., као и други начини паковања, 

12) лепљење или штампање ознака, налепница, натписа и других сличних знакова за 

разликовање производа и њихове амбалаже, 

13) једноставно мешање истих или различитих производа, када једна или више 

компоненти мешавине не задовољава услове из овог одељка који омогућавају да се они 

могу сматрати производима са пореклом из стране уговорнице, 

14) једноставно склапање делова да би се произвео целовит производ, или растављање 

производа на делове, 

15) комбинација две или више радњи из тач. 1) - 14) става 1. овог члана, 

16) клање животиња. 

Код утврђивања да ли су обраде или прераде које су обављене на целом производу 

недовољне у смислу става 1. овог члана, узимају се у обзир све радње обављене на том 

производу у страни корисници или у Републици Србији. 

Члан 76 

Квалификациона јединица, за примену одредаба чл. 66-98. ове уредбе, је конкретни 

производ који се сматра основном јединицом, за сврставање према номенклатури 

Хармонизованог система, тако да:  

1) кад се производ који се састоји од групе или делова предмета сврстава у један тарифни 

број Хармонизованог система, таква целина чини једну квалификациону јединицу, 



2) кад се пошиљка састоји од више истих производа сврстаних у исти тарифни број 

Хармонизованог система, сваки производ узима се појединачно. 

Када је, у складу са Основним правилом 5. Хармонизованог система за потребе 

сврставања, амбалажа укључена заједно са производом, она ће бити укључена и за потребе 

утврђивања порекла робе. 

Члан 77 

У изради одређеног производа могу се користити материјали без порекла, под условом да 

њихова укупна вредност не прелази 10 % цене производа франко фабрика. 

Када се у Листи, из члана 74. ове уредбе, наводи један или више процената као 

максимална вредност материјала без порекла, тај проценат се не сме прекорачити 

применом одредбе става 1. овог члана. 

На производе који се сврставају у Главе 50 - 63. Хармонизованог система не примењују се 

одредбе овог члана. 

Члан 78 

Прибор, резервни делови и алат испоручени са опремом, машином, уређајем или возилом, 

који су део опреме и укључени су у њену цену или који нису посебно фактурисани, 

сматрају се саставним делом те опреме, машине, уређаја или возила. 

Члан 79 

Сетови у смислу Основног правила 3. за примену Хармонизованог система сматрају се 

производима са пореклом када све компоненте сета имају порекло. Међутим, када се сет 

састоји од компоненти са пореклом и производа без порекла, сматраће се производом са 

пореклом под условом да вредност компоненти без порекла не прелази 15% цене сета 

франко фабрика. 

Члан 80 

Да би се утврдило да ли је неки производ са пореклом, није потребно утврђивати порекло 

елемената који би могли бити употребљени у његовој производњи, и то: 

1) енергија и гориво, 

2) постројења и опрема, 

3) машине и алати, 

4) роба која не улази, нити је предвиђено да уђе у састав готовог производа. 



Члан 81 

Услови за стицање статуса производа са пореклом у случајевима предвиђеним чланом 72. 

ове уредбе, морају бити без прекида стално испуњени у Републици Србији или страни 

корисници. 

Ако се производи пореклом из Републике Србије или стране кориснице који су извезени у 

неку трећу земљу враћају, не сматрају се производима са пореклом, осим ако се 

царинским органима не докаже да: 

1) су производи који су враћени истоветни са производима који су били извезени, и 

2) производи нису били подвргнути никаквим поступцима, осим оним који су били 

потребни за њихово очување у добром стању док су се налазили у тој земљи или током 

извоза. 

Члан 82 

Преференцијалне тарифне мере примењују се искључиво на производе са пореклом који 

задовољавају услове из ове уредбе и који се директно транспортују између Републике 

Србије и стране кориснице, без преласка преко територија других земаља. Производи који 

представљају једну пошиљку могу се транспортовати и преко територија других земаља, 

при чему је, ако то налажу околности, на тим територијима могућ и њихов претовар или 

привремено складиштење, под условом да ти производи остају под царинским надзором у 

земљи транзита или складиштења и да нису подвргнути никаквим поступцима осим 

истовара, поновног утовара или било ког другог поступка намењеног њеном очувању у 

добром стању. 

Производи са пореклом могу се цевоводима превозити без прекида и преко других 

територија, који нису територије стране кориснице или Републике Србије. 

Као доказ да су испуњени услови из става 1. овог члана, надлежном царинском органу 

земље увознице подноси се: 

1) јединствени транспортни документ који обухвата пут од земље извознице кроз земљу 

транзита, или 

2) потврда коју издаје царински орган државе транзита, која садржи: 

(1) тачан опис производа, 

(2) датуме истовара и поновног утовара производа, односно укрцаја или 

искрцаја, са назнаком, ако је то потребно, назива брода или другог превозног 

средства које се користи, 

(3) потврду о условима под којима је роба остала у држави транзита, или 



3) друге документе који могу да послуже као доказ, у недостатку докумената из тач. 1) и 

2) овог става.  

Члан 83 

На производе са пореклом који су из стране кориснице послати ради излагања у некој 

трећој земљи и након изложбе продати ради увоза у Републику Србију, при увозу ће се 

примењивати одредбе члана 72. ове уредбе, под условом да се царинском органу у 

Републици Србији поднесу докази о томе: 

1) да је извозник те производе послао из стране кориснице у земљу у којој се изложба 

одржавала и да их је тамо изложио, 

2) да је извозник те производе продао или на неки други начин уступио неком лицу у 

Републици Србији, 

3) да су производи испоручени за време или одмах после изложбе, у стању у коме су и 

били упућени на изложбу, и 

4) да производи, након упућивања на изложбу, нису били коришћени ни за какву другу 

сврху осим показивања на изложби.  

Доказ о пореклу мора бити поднесен царинском органу Републике Србије на уобичајен 

начин. На њему мора стајати име и адреса изложбе. По потреби се могу захтевати додатни 

писани доказ о условима, под којима су производи били излагани. 

Одредбе става 1. овог члана односе се на изложбе, сајмове и друге јавне приредбе 

трговинског, индустријског, пољопривредног или занатског карактера, осим оних које се 

организују у приватне сврхе у трговачким радњама или просторијама ради продаје стране 

робе, за време чијег одржавања роба остаје под царинским надзором. 

2.2.2. Потврда о пореклу 

Члан 84 

Производи пореклом из стране кориснице остварују право на примену преференцијалних 

тарифних мера из члана 72. ове уредбе, након подношења једног од следећих доказа: 

1) уверења о пореклу робе ЕУР.1, које је дато у Прилогу 18, или 

2) у случајевима наведеним у члану 89. став 1. ове уредбе, изјаве, која је дата у Прилогу 

19, а коју извозник даје на фактури, отпремници или неком другом комерцијалном 

документу у којем се даје довољно детаљан опис предметних производа на основу којих 

они могу да се идентификују (у даљем тексту: изјава на фактури). 

Члан 85 



Производи са пореклом у смислу овог одељка имају право на примену преференцијалних 

тарифних мера из члана 72. ове уредбе приликом увоза у Републику Србију, под условом 

да су, у складу са чланом 82. ове уредбе били директно превезени, а након подношења 

уверења о пореклу робе ЕУР.1, које су издали царински или други надлежни органи у 

страни корисници извозници и под условом да је страна корисница: 

1) доставила царинском органу Републике Србије све податке који се захтевају у складу са 

чланом 96. ове уредбе и 

2) да пружа помоћ Републици Србији на тај начин што царинском органу Републике 

Србије дозвољава да провери веродостојност документа или тачност података о стварном 

пореклу предметних производа. 

Уверење о пореклу робе ЕУР.1 може бити издато само у случајевима када служи као доказ 

у сврху примене преференцијалних тарифних мера из члана 72. ове уредбе. 

Уверење о пореклу робе ЕУР.1 издаје се само на писани захтев извозника или његовог 

овлашћеног заступника. Захтев се сачињава на обрасцу који је дат у Прилогу 18. и који се 

попуњава у складу са одредбама чл. 84 - 95. ове уредбе. 

Надлежни органи стране кориснице извознице или Републике Србије чувају захтеве за 

издавање уверења о кретању ЕУР.1 најмање три године. 

Извозник или његов овлашћени заступник уз захтев прилаже и документа, којима се 

доказује да производи који се извозе испуњавају услове за издавање уверења о кретању 

ЕУР.1. 

Извозник преузима обавезу да ће на захтев надлежних органа поднети све додатне доказе 

које они могу да затраже ради утврђивања тачности статуса порекла производа који имају 

право на примену преференцијалних тарифних мера, као и да ће пристати на сваки 

преглед његове књиговодствене евиденције и на сваку проверу коју предузму наведени 

органи у вези са околностима под којима су производи добијени. 

Уверење о пореклу робе ЕУР.1 издају надлежни органи стране кориснице или царински 

орган Републике Србије, ако се производи који се извозе могу, у складу са одредбама овог 

одељка, сматрати производима са пореклом.  

Уверење о пореклу ЕУР.1 представља документарни доказ за примену преференцијалних 

тарифних мера наведених у члану 72. ове уредбе, а надлежни органи стране кориснице 

или царински орган у Републици Србији одговорни су за проверу порекла производа, као 

и других навода у уверењу. 

Ради провере испуњености услова наведених у ставу 5. овог члана, надлежни органи 

стране кориснице или царински орган Републике Србије, имају право да затраже све 

документарне доказе или изврше све провере које сматрају неопходним. 



Надлежни органи стране кориснице или царински орган Републике Србије су у обавези да 

обезбеде да обрасци наведени у ставу 1. овог члана буду на прописан начин попуњени. 

Датум издавања уверења о пореклу робе ЕУР.1 наводи се у делу уверења који је 

резервисан за царинске органе. 

Уверење о кретању ЕУР.1 издају надлежни органи стране кориснице или царински орган 

Републике Србије приликом извоза производа на које се уверење односи. Уверење се 

ставља на располагање извознику чим се извоз изврши или обезбеди. 

Члан 86 

У случајевима када се на захтев увозника и под условима које одреди царински орган 

Републике Србије, увозе у више пошиљки растављени или несастављени производи у 

смислу Основног правила 2. под (а) за примењивање Царинске тарифе, који припадају 

одељцима XVI и XVII или тар. бр. 7308 и 9406 Царинске тарифе, подноси се јединствени 

доказ о пореклу за те производе при увозу прве пошиљке.  

Члан 87 

Докази о пореклу подносе се надлежном царинском органу, у складу са чланом 87. 

Царинског закона. Царински орган може да тражи превод доказа о пореклу и може, 

такође, да тражи да се уз увозну декларацију приложи и изјава увозника којом се 

потврђује да производи испуњавају услове за примену овог одељка. 

Члан 88 

Уверење о пореклу робе ЕУР.1, може се изузетно издати накнадно, након извоза робе на 

коју се односи, под условом да: 

1) уверење није било издато приликом извоза робе због грешке, ненамерних пропуста или 

посебних околности, или 

2) се царинском органу на задовољавајући начин докаже да је уверење о пореклу робе 

ЕУР.1 било издато, али да због техничких разлога није било прихваћено приликом увоза. 

Надлежни царински орган може накнадно да изда уверење о пореклу робе ЕУР.1, када 

провери да подаци, наведени у захтеву извозника одговарају подацима из одговарајућих 

извозних докумената и да уверење о пореклу робе ЕУР.1 које испуњава прописане услове 

није већ издато. 

Уверење о пореклу робе ЕУР.1 које је накнадно издато мора у рубрици " Примедбе" имати 

уписано на српском и енглеском језику: "НАКНАДНО ИЗДАТО" / "ISSUED 

RETROSPECTIVELY". 

Члан 89 



У случају крађе, губитка или уништења уверења о пореклу робе ЕУР.1, извозник може да 

затражи од надлежног царинског органа да му изда дупликат уверења који се попуњава на 

основу извозне документације којом та царинска испостава располаже. 

Дупликат из става 1. овог члана мора у рубрици "Примедбе" имати уписано на српском и 

енглеском језику: "ДУПЛИКАТ" / "DUPLICATE". 

У дупликат из става 1. овог члана уписује се датум издавања првог (оригиналног) уверења 

о пореклу робе ЕУР.1 и он важи од тог датума. 

Члан 90 

Изјаву на фактури може дати: 

1) овлашћени извозник у смислу члана 91. ове уредбе, или 

2) било који извозник пошиљке која се састоји од једног или више пакета "производа са 

пореклом", чија укупна вредност не прелази 6.000 евра под условом да се помоћ 

предвиђена чланом 85. став 1. ове уредбе примењује и у овом поступку. 

Изјава на фактури се може дати ако се предметни производи могу сматрати производима 

пореклом из Републике Србије или друге стране кориснице и ако задовољавају остале 

захтеве у складу са овом уредбом. 

Извозник који подноси изјаву на фактури мора у сваком тренутку, на захтев царинских 

или других надлежних органа земље извознице да поднесе све одговарајуће исправе 

којима се доказује да предметна роба има статус производа с пореклом, као и да 

задовољава остале захтеве у складу са овом уредбом. 

Изјаву на фактури извозник ће сачинити тако што ће на рачуну, доставници или другој 

комерцијалној исправи откуцати, одштампати или утиснути у печатном облику изјаву чија 

је форма прописана овом уредбом, а у складу са одредбама националног законодавства 

земље извознице. Ако је изјава написана руком, мора бити написана мастилом и 

штампаним словима. 

Извозник својеручно потписује изјаву на фактури. Овлашћени извозник из члана 91. ове 

уредбе није дужан да потпише изјаву на фактури ако царинским органима да писмену 

изјаву о преузимању одговорности за сваку изјаву на фактури која гласи на његово име. 

У случајевима наведеним у ставу 1. тачка 2) овог члана за коришћење изјаве на фактури 

важе следећи услови: 

1) изјава на фактури сачињава се за сваку појединачну пошиљку, 



2) ако је на роби која се налази у пошиљци већ извршена провера у земљи извозници у 

вези са одређивањем статуса робе са пореклом, извозник може да се на то позове у изјави 

на фактури.  

Одредбе става 6. тачка 1) овог члана не искључују обавезу извозника, да испуни било које 

друге формалности, прописане царинским или поштанским прописима. 

Изјаву на фактури може дати извозник у тренутку извоза производа на које се односи или 

након извоза, под условом да се у земљу увозницу достави најкасније две године након 

увоза производа на које се односи. 

Члан 91 

Царински орган Републике Србије може да да овлашћење извознику (у даљем тексту: 

овлашћени извозник), који често испоручује производе пореклом из Републике Србије, да 

даје изјаву на фактури без обзира на вредност предметних производа. Извозник који 

подноси захтев за овлашћење из овог става мора царинском органу дати све гаранције које 

су неопходне за утврђивање статуса производа са пореклом као и за испуњавање других 

услова прописаних овом уредбом.  

Царински орган, у оправданим условима, може одобрити статус овлашћеног извозника. 

Царински орган ће овлашћеном извознику доделити број царинског овлашћења који се 

уноси у изјаву на фактури. 

Царински орган врши контролу овлашћеног извозника у поступању са одобрењем које му 

је издато. 

Царински орган у сваком тренутку може да опозове своје одобрење. Царински орган ће то 

учинити када овлашћени извозник не може да пружи гаранције наведене у ставу 1. овог 

члана, не испуњава услове наведене у ставу 2. овог члана или на други начин непрописно 

користи издато овлашћење.  

Члан 92 

Докази о пореклу важе четири месеца од дана издавања у земљи извозници, и у том року 

морају бити поднесени царинским органима у земљи увозници.  

Докази о пореклу који се царинском органу земље увознице подносе након крајњег рока 

за подношење, из става 1. овог члана, могу се прихватити ради примене преференцијалних 

тарифних мера у случају да је до неподношења тих доказа пре истека крајњег рока дошло 

због ванредних околности. 

Царински орган земље увознице, у осталим случајевима кашњења приликом подношења 

доказа, може да прихвати доказе о пореклу када се производи пријаве за царињење пре 

истека крајњег рока. 



На захтев увозника и у складу са условима које је утврдио царински орган у земљи 

увозници, приликом увоза прве пошиљке царинском органу може бити поднето 

јединствено уверење о пореклу робе, и то: 

1) ако се роба увози у оквиру трговинског аранжмана веће комерцијалне вредности, 

2) ако је роба предмет истог купопродајног уговора и ако су стране уговорнице основане у 

земљи извозници или у Републици Србији, 

3) ако се роба сврстава у исти тарифни број Царинске тарифе Републике Србије, 

4) ако се ради о роби истог извозника коју прима исти увозник и за коју се увозне 

царинске формалности обављају код истог царинског органа у Републици Србији. 

Поступак ће се примењивати за количине и за период одређен од стране надлежног 

царинског органа. Овај период не може, ни под каквим околностима, бити дужи од три 

месеца. 

Члан 93 

Производи, које физичка лица као мале пакете шаљу другим физичким лицима, или су део 

личног пртљага путника, сматраће се производима са пореклом, за које важе мере 

преференцијалног царинског поступања у складу са чланом 72. ове уредбе, без потребе 

подношења уверења о пореклу робе ЕУР.1 или изјаве на фактури, под условом да се ови 

производи не увозе у комерцијалне сврхе и да су декларисани као производи који 

задовољавају услове за стицање статуса производа са пореклом и да нема сумње у 

истинитост такве изјаве.  

Повремени увоз производа за личну употребу примаоца или путника или чланова 

њихових породица, неће се сматрати увозом у комерцијалне сврхе, ако се из природе и 

количине производа види, да се не увозе у комерцијалне сврхе.  

Укупна вредност поменутих производа производа не сме прелазити 500 евра у динарској 

противвредности у случају малих пакета или 1.200 евра у динарској противвредности у 

случају производа који чине део личног пртљага путника. 

Члан 94 

Ако се утврде незнатна одступања између података у доказу о пореклу и података у 

исправама који су поднети царинском органу земље увоза ради спровођења царинског 

поступка за увоз, таква одступања сама по себи неће чинити доказ о пореклу неважећим и 

ништавним, ако је на прописан начин утврђено да та исправа одговара роби која је 

пријављена. 



Очигледне формалне грешке, као на пример грешке у куцању, у доказу о пореклу неће 

бити разлог одбијања те исправе, ако те грешке нису такве да стварају сумњу у 

веродостојност изјава датих у тој исправи.  

2.2.3. Методе административне сарадње 

Члан 95 

Стране кориснице достављају царинском органу Републике Србије називе и адресе органа, 

који се налазе на њиховој територији, а који су овлашћени да издају уверења о пореклу 

робе ЕУР.1, заједно са узорком отиска печата које ти органи користе, као и називе и 

адресе органа који су надлежни за контролу уверења о пореклу робе ЕУР.1 и изјаве на 

фактури. Печати важе од датума када царински орган Републике Србије добије њихове 

узорке. Када се достављање података врши у оквиру измена раније достављених података, 

царински орган Републике Србије наводи датум ступања на снагу нових печата, а према 

упутствима надлежних органа у странама корисницама. Ти подаци су за службену 

употребу; међутим, када роба треба да се пусти у слободан промет, надлежни царински 

органи могу да дозволе да увозник или од њега на прописан начин овлашћен заступник 

прегледа узорке отисака печата који се наводе у овом ставу. 

Царински орган Републике Србије доставља странама корисницама узорке отисака печата 

који се користе за издавање уверења о пореклу робе ЕУР.1. 

Члан 96 

Накнадна провера доказа о пореклу обављаће се насумице (методом случајног узорка) или 

у сваком случају оправдане сумње царинских органа земље увознице у исправност таквих 

доказа, стварно порекло робе о којој се ради или испуњавање других услова из овог 

поглавља. 

Ради примене одредбе става 1. овог члана, царински органи земље увознице су дужни да 

врате доказе о пореклу робе (ЕУР.1 или изјаву на фактури), ако су били поднети, или 

копију тих исправа, надлежним царинским органима земље извознице, уз навођење 

разлога за проверу, где је то потребно. Све прибављене исправе и подаци који указују на 

то да су наводи у доказу о пореклу нетачни, биће достављени као доказ уз захтев за 

проверу. 

Ако царински орган Републике Србије одлучи да суспендује преференцијалне тарифне 

мере за конкретне производе у складу са чланом 72. ове уредбе, у очекивању резултата 

провере, увознику ће бити понуђено преузимање робе уз све потребне мере 

предострожности. 

Ако царински орган Републике Србије добије захтев за проверу порекла робе из земље 

увознице, дужна је да одмах предузме све потребне радње за проверу. У том циљу има 

право да затражи све потребне доказе и изврши увид у пословне књиге извозника или 

другу проверу коју сматра потребном. 



Резултати провере ће у најкраћем могућем року, а најкасније у року од десет месеци) бити 

прослеђени царинским органима земље увознице. Резултати провере морају јасно да 

покажу да ли су исправе веродостојне и да ли се може сматрати да су предметни 

производи пореклом из Републике Србије или неке друге стране кориснице, као и да ли 

задовољавају остале услове из овог поглавља.  

Ако у случају основане сумње одговор не стигне у року од 10 месеци од дана подношења 

захтева за проверу или ако одговор не садржи податке довољне за утврђивање 

веродостојности конкретне исправе или стварног порекла производа, царински органи 

који су поднели захтев за проверу ће, осим у изузетним околностима, ускратити право на 

повлашћени третман. 

Ако поступак накнадне провере или било који други расположиви доказ указују да се 

одредбе овог поглавља крше, страна корисница извозница мора, на сопствену иницијативу 

или на захтев Управе царина Републике Србије обавити прикупљање потребних 

информација и утврдити тачност таквих информација ради нужности утврђивања и 

спречавања таквих кршења. У тим случајевима може представник Републике Србије 

учествовати у утврђивању чињеница. 

У сврхе накнадне провере, копије уверења о пореклу као и други извозни документи у 

вези са њима чувају се најмање три године.  

Члан 97 

Царински орган Републике Србије предузеће све потребне мере које ће осигурати да 

производи који су предмет трговине, а који се у току транспорта задржавају у слободној 

зони на територији Републике Србије, и уз које је приложен доказ о пореклу, не буду 

замењени другом робом, као и да не буду подвргнути другим поступцима, осим 

уобичајених поступака којима је циљ њено очување у добром стању.  

Изузетно, од одредбе става 1. овог члана, у случају да су производи пореклом из стране 

кориснице, увезени у слободну зону на подручју Републике Србије, уз које је приложен 

доказ о пореклу, подвргнути обради или преради, царински орган Републике Србије 

дужан је да на захтев извозника изда ново уверење о пореклу робе ЕУР.1, ако је извршена 

обрада или прерада у складу са одредбама овог поглавља. 

Глава V 

ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ РОБЕ 

1. Опште одредбе 

Члан 98 

За утврђивања царинске вредности примарни метод је "трансакцијска вредност" из члана 

39. Царинског закона, усклађена са одредбама чл. 46. и 47. тог закона. 



Када се царинска вредност не може утврдити у складу са чланом 39. Царинског закона на 

утврђивање те вредности примењују се методе из чл. 40 - 45. Царинског закона.  

Члан 99 

Када се царинска вредност не може утврдити према одредбама члана 39. Царинског закона 

треба да се консултацијама између царинског органа и увозника омогући размена 

информација о царинској вредности истоветне или сличне увезене робе, уз поштовање 

пословне тајне, са циљем да се одреди царинска вредност робе. 

Члан 100 

Ради примене одредаба чл. 38 - 57. Царинског закона, које се односе на утврђивање 

царинске вредности и чл. 98 - 132 ове уредбе, примењује се и Прилог 20.  

Одредбе чланова наведених у првој колони Прилога 20. тумаче се и примењују заједно са 

напоменама наведеним у другој колони тог прилога. 

Ако је приликом утврђивања царинске вредности неопходно позвати се на општепризнате 

рачуноводствене принципе, примењују се одредбе Прилога 21. (рачуноводствени 

принципи). 

Члан 101 

У сврху утврђивања царинске вредности у складу са овом уредбом, поједини појмови 

имају следећа значења: 

1) Споразум јесте Споразум о примени члана VII Општег споразума о царинама и 

трговини из 1994. године, (закључен у оквиру мултилатералних трговинских преговора од 

1973. до 1979. године), а на који се позива члан 45. став 1. тачка 1) Царинског закона, 

2) произведена роба обухвата робу гајену, израђену или вађену из рудника, 

3) истоветна роба је роба произведена у истој земљи која је у сваком погледу иста, што 

обухвата њена физичка својства, квалитет и углед. Незнатне разлике у изгледу неће 

спречити да се роба, која одговара овој дефиницији, сматра истоветном, 

4) слична роба означава робу која је произведена у истој земљи и која, иако није у свим 

погледима слична, има сличне карактеристике и састав материјала који јој омогућава да 

врши исте функције и може да замени робу о којој је реч у комерцијалном смислу. Међу 

чиниоцима које треба размотрити приликом утврђивања да ли је роба слична су: квалитет, 

углед и постојање заштитног знака, 

5) роба исте врсте или групе означава робу која спада у групу или асортиман робе коју 

производи одређена индустрија или одређени индустријски сектор и обухвата истоветну 

или сличну робу, 



6) роба се неће сматрати "истоветном робом" или "сличном робом" ако није произведена у 

истој земљи као и роба која се вреднује, 

7) "истоветна роба" и "слична роба", зависно од случаја, не укључују робу која обухвата 

као саставни део или одражава пројектовање, развој, уметнички рад, обликовање, планове 

и цртеже за које није извршено усклађивање сходно члану 46. став 1. тачка 2) алинеја 4. 

Царинског закона, јер су ти елементи урађени у Републици Србији. 

Члан 102 

Ради примене одредаба чл. 38 - 57. Царинског закона које се односе на утврђивање 

царинске вредности и чл. 98 - 132 ове уредбе, сматраће се да су лица повезана само ако: 

1) припадају групи функционера или директора другог предузећа, 

2) су законом признати пословни партнери, 

3) су послодавац и запослено лице, 

4) лице посредно или непосредно поседује, контролише или држи 5% или више деоница 

или гласова једног и другог лица, 

5) једно од њих посредно или непосредно контролише друго, 

6) оба лица посредно или непосредно контролише неко треће лице, 

7) заједно посредно или непосредно контролишу неко треће лице, или 

8) су чланови исте породице. Лица ће се сматрати члановима исте породице само ако су у 

једном од следећих односа: 

(1) супруг и супруга, 

(2) родитељ и дете, 

(3) брат и сестра (било да су од истих родитеља или да се ради о полубрату или 

полусестри), 

(4) родитељи родитеља и унуци, 

(5) браћа/сестре родитеља и нећаци, 

(6) родитељи супруга/супруге и зетови и снахе, 

(7) супружници браће и сестара. 



Ради примене чл. 98 - 132 ове уредбе, лица која су међусобно пословно повезана тако што 

је једно од њих искључиви заступник, дистрибутер или искључиви концесионар другог, 

без обзира на то како је описано, сматраће се повезаним ако потпадају под критеријуме 

става 1. овог члана.  

Члан 103 

Ради утврђивања царинске вредности из члана 39. Царинског закона, за робу за коју цена 

није стварно плаћена у време утврђивања вредности у царинске сврхе, цена која треба да 

се плати за измирење обавеза у наведено време, по правилу се узима као основица за 

царинску вредност.  

Члан 104 

Ако је роба декларисана за стављање у слободан промет део веће количине исте робе 

купљене у оквиру једне трансакције, стварно плаћена цена или цена која треба да се плати 

у складу са одредбом члана 39. став 1. Царинског закона, сразмерни је део укупне цене 

који одговара односу између количине декларисане робе и укупне количине купљене 

робе. 

Сразмерна подела стварно плаћене цене или цене која треба да се плати примењује се и у 

случају губитка дела испоручене робе или оштећења робе која се вреднује насталог пре 

стављања у слободан промет. 

Ако је после стављања робе у слободан промет продавац умањио стварно плаћену цену 

или цену која треба да се плати, тако умањена цена ће бити узета у обзир приликом 

утврђивања царинске вредности у складу са одредбама члана 39. Царинског закона ако 

царински орган утврди да: 

1) је роба имала недостатке у време прихватања декларације за стављање у слободан 

промет,  

2) је продавац умањио цену у вези са извршењем гарантне обавезе предвиђене уговором о 

продаји робе закљученим пре стављања робе у слободан промет, 

3) недостатак робе није узет у обзир приликом закључења уговора о продаји робе. 

Стварно плаћена цена или цена која треба да се плати умањена у складу са одредбама 

става 3. овог члана, може се узети у обзир приликом утврђивања царинске вредности само 

ако је до промене дошло најкасније 12 месеци од дана прихватања декларације за 

стављање робе у слободан промет. 

Члан 105 

Ако стварно плаћена цена или цена која треба да се плати у смислу члана 39. став 1. 

Царинског закона укључује и износ било каквог унутрашњег пореза који се примењује на 



предметну робу у земљи порекла или земљи извозници, наведени износ не улази у 

царинску вредност под условом да се надлежном царинском органу може доказати да је 

предметна роба ослобођена или ће бити ослобођена од тога у корист купца. 

Члан 106 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 39. Царинског закона, чињеница да 

је роба која је предмет продаје декларисана за стављање у слободан промет, сматраће се 

одговарајућим показатељем да се ради о продаји за извоз у царинско подручје Републике 

Србије. У случају узастопних препродаја које су претходиле утврђивању царинске 

вредности, тим показатељем сматраће се само последња продаја која је претходила уносу 

робе у царинско подручје Републике Србије или продаја која се десила у Републици 

Србији пре стављања робе у слободан промет. 

Ако је декларисана цена која се односи на продају која је претходила последњој продаји 

на основу које је роба унета у царинско подручје Републике Србије, царинском органу 

мора да се докаже да се ова продаја десила ради извоза на царинско подручје Републике 

Србије. 

Приликом примене ст. 1. и 2. овог члана, сходно се примењују чл. 127 - 131. ове уредбе. 

Ако се роба користи у трећој земљи од тренутка продаје до тренутка стављања у слободан 

промет, царинска вредност не мора бити трансакцијска вредност. 

Купац не мора да испуњава никакве друге услове осим да је странка у купопродајном 

уговору. 

Члан 107 

Ако се, приликом утврђивања царинске вредности применом члана 39. став 1. тачка 2) 

Царинског закона, утврди да продаја или цена увозне робе подлеже неком услову или 

ограничењу чија вредност може да се утврди у односу на робу чија се вредност утврђује, 

та вредност сматраће се посредним плаћањем купца продавцу и делом стварно плаћене 

цене или цене која треба да се плати под условом да се услов или ограничење не односе 

на: 

1) активност на коју се примењује члан 39. став 5. Царинског закона; или 

2) елемент у погледу којег се на стварно плаћену цену или цену која треба да се плати, 

треба додати износ према одредбама члана 46. Царинског закона. 

Члан 108 

У сврху примене члана 39. став 5. Царинског закона, маркетинг активности су све 

активности које се односе на рекламирање или промовисање продаје предметне робе и све 

активности које се односе на давање јемства или гаранције за ту робу. 



Ако такве активности предузме купац, сматра се да их је предузео за свој рачун чак и ако 

их изврши у склопу испуњавања обавеза за које је одговоран купац након склапања 

уговора са продавцем. 

Члан 109 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 40. Царинског закона 

(трансакцијска вредност истоветне робе): 

1) примењује се трансакцијска вредност истоветне робе продате на истом комерцијалном 

нивоу и у приближно истој количини као и роба која се вреднује, 

2) трансакцијска вредност робе коју је произвело друго лице узима се у обзир само када 

се, према ст. 1. и 2. тог члана, не може утврдити трансакцијска вредност за истоветну робу 

коју је произвело исто лице које је произвело и робу која се вреднује, 

3) под појмом трансакцијска вредност истоветне увезене робе подразумева се царинска 

вредност претходно утврђена према члану 39. Царинског закона и усклађена на начин 

прописан чланом 40. ст. 2. и 3. Царинског закона. 

Члан 110 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 41. Царинског закона 

(трансакцијска вредност сличне робе): 

1) примењује се трансакцијска вредност сличне робе продате на истом комерцијалном 

нивоу и у приближно истој количини као и роба која се вреднује, 

2) трансакцијска вредност робе коју је произвело друго лице узима се у обзир само када 

се, према ст. 1. и 2. тог члана, не може утврдити трансакцијска вредност за сличну робу 

коју је произвело исто лице које је произвело и робу која се вреднује, 

3) под појмом трансакцијска вредност сличне увезене робе подразумева се царинска 

вредност претходно утврђена према члану 39. Царинског закона и усклађена на начин 

прописан чланом 41. ст. 2. и 3. Царинског закона. 

Члан 111 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 43. Царинског закона, под појмом 

јединична цена по којој се увезена роба продаје у највећем броју јединица, сматра се цена 

по којој се највећи број јединица продаје лицима која нису повезана са лицима од којих ту 

робу купују на првом комерцијалном нивоу, након увоза, на којем се врше такве продаје.  

Свака продаја у Републици Србији лицу које обезбеђује, било посредно или непосредно, 

бесплатно или по сниженој цени, а за употребу у вези са производњом и продајом за извоз 

увезене робе, било који од елемената наведених у члану 46. став 1. тачка 2) Царинског 



закона, неће се узимати у обзир приликом утврђивања јединичне цене у смислу члана 43. 

Царинског закона. 

Ради примене члана 43. став 2. Царинског закона, израз "у најкраћем року" подразумева 

рок до којег је продаја увезене робе или истоветне или сличне робе извршена у довољној 

количини да би се утврдила јединична цена. 

Члан 112 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 44. Царинског закона (обрачуната 

вредност), царински органи не могу захтевати нити приморати лице које нема седиште 

или пребивалиште у смислу члана 5. став 1. тачка 2) Царинског закона да омогући преглед 

или дозволи приступ било ком рачуну или другој евиденцији ради утврђивања ове 

вредности. Царински орган може, ради утврђивања царинске вредности према овом члану, 

у другој држави, проверавати обавештења добијена од произвођача робе уз његов 

пристанак, под условом да су органи те државе благовремено обавештени и да се не 

противе тој провери. 

Трошкови или вредност материјала и прераде, из члана 44. став 1. тачка 1) Царинског 

закона, укључују трошкове елемената из члана 46. став 1. тачка 1) алинеје друга и трећа 

Царинског закона, као и одговарајући део вредности сваког производа или услуге из члана 

46. став 1. тачка 2) Царинског закона које, посредно или непосредно, испоручи купац ради 

производње увезене робе. 

Вредност елемената из члана 46. став 1. тачка 2) алинеја четврта Царинског закона, 

урађених у Републици Србији, укључује се само у мери у којој се ти елементи наплаћују 

од произвођача. 

Ако се, ради утврђивања обрачунате вредности, употребе други подаци, а не они које је 

дао произвођач или који су дати у његово име, царински орган ће у складу са чланом 25. 

Царинског закона, обавестити декларанта, на његов захтев, о употребљеним подацима, 

њиховим изворима и обрачунима заснованим на њима. 

Приликом утврђивања царинске вредности применом члана 44. Царинског закона, општи 

трошкови из става 1. тачка 2) тог члана су посредни и непосредни трошкови производње и 

продаје робе за извоз који нису наведени у члану 44. став 1. тачка 1) Царинског закона. 

Члан 113 

Ако се амбалажа из члана 46. став 1. тачка 1) алинеја друга Царинског закона поново 

увози у више наврата, њена цена се, на захтев декларанта, на одговарајући начин, 

сразмерно распоређује у складу са општеприхваћеним рачуноводственим принципима. 

Члан 114 



Трошкови истраживања и прелиминарних нацрта извршени ради предузимања активности 

из члана 46. став 1. тачка 2) алинеја четврта Царинског закона не укључују се у царинску 

вредност. 

Члан 115 

Ако се царинска вредност утврђује применом неког другог метода, а не трансакцијске 

вредности, mutatis mutandis се примењују одредбе члана 47. став 1. тачка 3) Царинског 

закона. 

Члан 116 

Царински орган може, на захтев заинтересованог лица, да одобри да, изузетно од одредби 

члана 46. став 2. и члана 47. Царинског закона, буду утврђени на бази одговарајућих и 

конкретних критеријума: 

1) одређени елементи које треба додати стварно плаћеној цени или цени која треба да се 

плати, иако нису мерљиви у време настанка царинског дуга, 

2) одређени трошкови и издаци које се не урачунавају у царинску вредност, ако износи 

тих дажбина нису исказани одвојено у време настанка царинског дуга.  

У случајевима из става 1. овог члана, декларисана царинска вредност се не сматра 

привременом у смислу члана 209. став 2. ове уредбе. 

Одобрење из става 1. овог члана царински орган може дати под следећим условима, ако: 

1) спровођење процедура, прописаних чланом 221. ове уредбе, у датим околностима 

представља несразмерне административне трошкове; 

2) се примена одредаба чл. 40 - 45. Царинског закона, чини неадекватном у датим 

околностима;  

3) се оправдано може сматрати да износ увозних дажбина који треба наплатити за период 

обухваћен одобрењем неће бити мањи од оног који би био обрачунат када тог одобрења не 

би било; 

4) услови конкуренције између привредних субјеката нису поремећени. 

2. Одредбе које се односе на накнаде за коришћење ауторског права и лиценцне 

накнаде 

Члан 117 



Ради утврђивања царинске вредности применом члана 46. став 1. тачка 3) Царинског 

закона, сматра се да накнаде за коришћење ауторског права и лиценцне накнаде значе 

плаћања за коришћење нарочито оних права која се односе на: 

1) производњу увезене робе (нарочито патената, дизајна, модела и произвођачког кноw-

хоw), или 

2) продају за извоз увезене робе (нарочито заштитних знакова, патентираних модела), или 

3) употребу или поновну продају увезене робе (нарочито ауторских права, производних 

процеса који су неодвојиво уграђени у увезену робу). 

Када се царинска вредност увезене робе утврђује према одредбама члана 39. Царинског 

закона, накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде додају се стварно 

плаћеној цени или цени која треба да се плати само ако ово плаћање: 

1) је у вези са робом чија вредност се утврђује, и 

2) представља услов за продају те робе. 

У случају из става 2. овог члана примењују се и одредбе члана 46. став 4. Царинског 

закона. 

Члан 118 

Ако је увезена роба саставни део или компонента робе која се производи у Републици 

Србији, усклађивање стварно плаћене цене или цене која треба да се плати за увезену робу 

врши се ако се накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде односе на ту 

робу. 

Ако је роба увезена у растављеном стању, односно ако мора да прође кроз мању обраду 

пре продаје, као што је разблаживање или паковање, то не спречава да се накнаде за 

коришћење ауторског права или лиценцне накнаде сматрају повезаним са увезеном робом. 

Ако се накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде делом односе на 

увезену робу, а делом на друге састојке или саставне компоненте које су додате роби 

након увоза или на активности или услуге обављене након увоза, одговарајуће 

распоређивање вршиће се само на основу објективних и мерљивих података, у складу са 

напоменом уз члан 46. став 2. Царинског закона наведеном у Прилогу 20.  

Члан 119 

Накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде, које се односе на 

коришћење заштитног знака, додају се стварно плаћеној цени или цени која треба да се 

плати за увезену робу само ако: 



1) се накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде односе на робу која се 

даље продаје у истом стању или је предмет само мањих обрада након увоза, 

2) се роба продаје на тржишту под заштитним знаком, који је на робу стављен пре или 

након увоза, а за који се плаћају накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне 

накнаде, и 

3) купац не може слободно да набави такву робу од других добављача који нису повезани 

са продавцем. 

Члан 120 

Ако купац плаћа накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде трећем 

лицу, сматра се да услови из члана 117. став 2. ове уредбе нису испуњени, осим ако 

продавац или лице које је повезано са њим захтева од купца да изврши то плаћање. 

Члан 121 

Ако метод обрачуна износа накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде 

зависи од цене увезене робе, сматра се, ако се не докаже супротно, да је плаћање те 

накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде у вези са робом чија се 

вредност утврђује. 

Ако се износ накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне накнаде обрачунава 

независно од цене увезене робе, плаћање те накнаде за коришћење ауторског права или 

лиценцне накнаде може да се повеже са робом чија се вредност утврђује. 

Члан 122 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 46. став 1. тачка 3) Царинског 

закона, земља у којој прималац накнаде за коришћење ауторског права или лиценцне 

накнаде има седиште или пребивалиште није од материјалне важности. 

3. Одредбе које се односе на место уласка у Републику Србију 

Члан 123 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 46. став 1. тачка 5) и члана 47. став 

1. тачка 1) Царинског закона, место уласка у царинско подручје Републике Србије је: 

1) за робу која се превози железницом, водним путевима, друмским или ваздушним 

саобраћајем, место на којем се налази први царински орган, 

2) за робу која се превози другим средствима, место где се прелази копнена граница 

царинског подручја Републике Србије. 



4. Одредбе које се односе на трошкове превоза 

Члан 124 

Ради утврђивања царинске вредности применом члана 46. став 1. тачка 5) и члана 47. став 

1. тачка 1) Царинског закона: 

1) ако се роба превози истим обликом транспорта до одредишта унутар царинског 

подручја Републике Србије, трошкови превоза се процењују пропорционално пређеној 

удаљености изван и унутар царинског подручја Републике Србије, осим ако се царинском 

органу доставе докази о трошковима који би настали према општим обавезним тарифама 

за превоз робе до места уласка у царинско подручје Републике Србије, 

2) ако је роба фактурисана по цени на паритету "франко одредиште у царинском подручју 

Републике Србије" која одговара цени у месту уласка, трошкови превоза унутар 

Републике Србије не одузимају се од те цене. Одузимање трошкова превоза дозвољава се 

ако се царинском органу доставе докази да би цена на паритету "франко граница" била 

нижа од цене на паритету "франко одредиште у царинском подручју Републике Србије", 

3) ако је превоз бесплатан или га купац обавља сопственим превозним средством, 

трошкови превоза до места уласка, обрачунати у складу са уобичајеном тарифом која се 

примењује на исте облике транспорта, урачунавају се у царинску вредност. 

Члан 125 

За поштанске пошиљке које се шаљу преко јединица поштанске мреже, поштарина 

наплаћена до одредишта, урачунава се у царинску вредност те робе, осим додатне 

поштарине наплаћене у Републици Србији. 

Изузетно, усклађивање пријављене вредности трошковима из става 1. овога члана, не 

врши се приликом утврђивања вредности пошиљки које нису комерцијалне природе. 

5. Одредбе које се односе на прерачунавање стране валуте 

Члан 126 

Ако је за утврђивање царинске вредности неопходно да се износ у страној валути 

прерачуна у динаре, страна валута се прерачунава у динаре према званичном средњем 

курсу утврђеном последњег радног дана недеље која претходи недељи у којој се утврђује 

царинска вредност. 

Ако царински орган Републике Србије одобри декларанту да одређене детаље у вези са 

декларацијом за стављање робе у слободан промет у облику периодичне декларације, 

накнадно достави или допуни, овим одобрењем може се, на захтев декларанта, обезбедити 

да се елементи који су део царинске вредности, изражени у одређеној валути 

прерачунавају у динаре по јединственом курсу. У овом случају примањује се курс који 

важи првог дана периода који је обухваћен наведеном декларацијом. 



6. Пријављивање података о царинској вредности и документа који се прилажу 

Члан 127 

Када је неопходно утврдити царинску вредност ради примене чл. 38. до 57. Царинског 

закона, уз декларацију за увезену робу подноси се и декларација која садржи податке који 

се односе на царинску вредност (декларација о царинској вредности робе).  

Декларацију о царинској вредности робе из става 1. овог члана сачињава лице са 

пребивалиштем или седиштем у Републици Србији, у смислу Царинског закона, и 

поседује релевантне чињенице, као и лице без пребивалишта или седишта у Републици 

Србији које само повремено пријављује робу, ако то царински орган сматра оправданим. 

Царински орган може да одустане од захтева да декларација о царинској вредности робе 

буде на прописаном обрасцу, ако се царинска вредност предметне робе не може утврдити 

према одредбама члана 39. Царинског закона. У том случају, лице из става 2. овог члана, 

доставља или обезбеђује да царинском органу буду достављени подаци неопходни за 

утврђивање царинске вредности према одредбама чл. 40-45. Царинског закона. Царински 

орган одређује начин и облик у којем ће наведени подаци бити достављени. 

Лице из става 2. овог члана одговорно је за: 

1) тачност и потпуност података наведених у декларацији о царинској вредности робе, 

2) веродостојност докумената који су поднети у прилог тих података, и 

3) обезбеђења додатних информација или докумената неопходних за утврђивање царинске 

вредности робе. 

Члан 128 

Царински орган, осим ако је то неопходно ради правилне примене увозних дажбина, неће 

захтевати подношење целе или дела декларације из члана 127. став 1. ове уредбе, ако: 

1) царинска вредност увезене робе у пошиљци не прелази 10 000 евра у динарској 

противвредности, под условом да се не ради о подељеним или вишеструким пошиљкама 

од истог пошиљаоца истом примаоцу, или 

2) се ради о увозу некомерцијалне природе, или 

3) декларисање није неопходно за примену Царинске тарифе или ако се царинске дажбине 

прописане Царинском тарифом не могу наплатити због посебних царинских одредби. 

У случају континуиране испоруке робе истог продавца истом купцу под истим 

комерцијалним условима, царински орган може одустати од захтева да сви подаци из 



члана 127. став 1. ове уредбе буду наведени у свакој декларацији, али ће их захтевати 

сваки пут када се околности промене и најмање једанпут у сваке три године. 

Одустајање од захтева за подношење декларације о царинској вредности робе предвиђено 

овим чланом може се повући и царински орган може да захтева подношење те декларације 

када се утврди да услови које треба испунити ради одустајања нису били или више нису 

испуњени. 

Члан 129 

Царински орган може одобрити одступања од прописане форме подношења података 

неопходних за утврђивања царинске вредности, ако се користи систем електронске обраде 

података или се за предметну робу подноси општа, периодична или збирна декларација. 

Члан 130 

Лице из члана 127. став 2. ове уредбе, доставља царинском органу копију фактуре на 

основу које је пријављена вредност увезене робе.  

Ако је царинска вредност пријављена у писменом облику, копију из става 1. овог члана 

задржава царински орган. 

Члан 131 

Ако код царинског органа постоји основана сумња да пријављена вредност представља 

укупан износ који је плаћен или који треба да се плати у складу са чланом 39. Царинског 

закона, царински орган није дужан да утврђује царинску вредност увезене робе на основу 

метода трансакцијске вредности. 

У том случају, царински орган може затражити додатне податке у складу са одредбама 

члана 127. став 4. ове уредбе. Ако сумња и даље постоји, царински орган дужан је да, пре 

него што донесе коначну одлуку, обавести лице на које се односи, писменим путем ако се 

тако захтева, о основама за сумњу и пружи му могућност да се изјасни. Коначна одлука и 

образложење, достављају се у писменој форми лицу на које се односе. 

Глава VI  

УНОС РОБЕ У ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

1. Опште одредбе 

1.1. Унос робе 

Члан 132 

Робу у царинско подручје Републике Србије уноси или преузима одговорност за унос робе 

возар. 



Изузетно од става 1. овог члана: 

1) у случају комбинованог превоза из члана 137. ове уредбе, возар је лице које управља 

превозним средством, које се, након уноса у царинско подручје Републике Србије, 

самостално креће, као активно превозно средство, 

2) у случају водног транспорта или ваздушног саобраћаја, када постоји уговор из члана 

138. ове уредбе, возар је лице које је закључило уговор и издало теретницу или 

ваздухопловни товарни лист за превоз робе у царинско подручје Републике Србије. 

Увозна сажета декларација 

Члан 133 

Увозна сажета декларација не подноси се за следећу робу: 

1) електричну енергију, 

2) робу која се преноси цевоводом, 

3) писма, разгледнице, штампани материјале, укључујући и материјале на електронским 

носачима, 

4) робу која се преноси у складу са правилима Светске поштанске конвенције, 

5) робу, декларисану другим радњама из чл 184, 186. и 187. ове уредбе, осим палета, 

контејнера и превозних средстава за превоз друмом, железницом, ваздухом и водним 

путевима, која се превози на основу уговора о превозу,  

6) робу која је део личног пртљага путника, 

7) робу, за коју се може поднети усмена декларација у складу са чл. 179, 181. и 183. став 1. 

ове уредбе, осим палета, контејнера и превозних средстава за превоз друмом, железницом, 

ваздухом и водним путевима, која се превози на основу уговора о превозу, 

8) робу обухваћену АТА и ЦПД карнетима, 

9) робу, чији се превоз обавља у редовном линијском ваздушном или водним 

транспортом, на прописан начин у складу са овом уредбом, као и робу на броду или у 

ваздухоплову, која се превози између лука и аеродрома у Републици Србији, без 

пристајања или слетања у луци или на аеродрому ван царинског подручја Републике 

Србије, 

10) робу, која је у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским односима, од 18. априла 

1961, Бечком конвенцијом о конзуларним односима, од 24. априла 1963. и другим 



конвенцијама или у складу са Њујоршком конвенцијом о специјалним мисијама, од 16. 

децембра 1969, ослобођена од плаћања дажбина, 

11) оружје и војну опрему, које у царинско подручје Републике Србије, војним превозом 

или превозом који се обавља само за потребе војних органа, уносе органи надлежни за 

војну одбрану Републике Србије,  

12) робу, која се уноси у царинско подручје Републике Србије непосредно са платформе - 

бушотине или платформе за производњу, којима управља лице основано у царинском 

подручју Републике Србије, и то:  

(1) робу, уграђену у такве платформе за потребе њихове изградње, поправке, 

одржавања или адаптације, 

(2) робу, употребљену за оспособљавање или опремање наведених платформи, 

(3) потрепштине, које се употребљавају, односно користе на наведеним 

платформама, и  

(4) безопасан отпад са наведених платформи, 

13) робу у пошиљкама, чија вредност не прелази 25 евра у динарској противвредности, 

под условом да царински орган прихвати, уз сагласност привредног субјекта, да спроведе 

анализу ризика уз употребу информација садржаних у систему који користи привредни 

субјект, или информација које тај систем обезбеђује. 

Члан 134 

Када је међународним споразумом предвиђено да се признају безбедносне провере које су 

обављене у држави извоза, примењиваће се услови из тог споразума.  

1.2. Подношење увозне сажете декларације 

Члан 135 

Увозна сажета декларација подноси се електронским путем, садржи податке који су 

прописани за такву врсту декларације и попуњава се на прописани начин. 

Увозну сажету декларацију оверава лице које је подноси. 

На подношење увозне сажете декларације сходно се примењују одредбе члана 159. став 1. 

ове уредбе. 

Царински орган може да прихвати подношење увозне сажете декларације у писменој 

форми или на други прописан начин, у следећим случајевима: 



1) ако рачунарски систем царинских органа није у функцији, 

2) ако није у функцији електронска апликација лица које подноси увозну сажету 

декларацију. 

Увозна сажета декларација у писменој форми садржи прописане податке. 

По потреби, уз увозну сажету декларацију у писменој форми прилажу се товарни листови 

или друга одговарајућа документа. 

Царински орган утврђује процедуру која ће се примењивати у случајевима из става 4. 

тачка 1) овог члана. 

Царински орган одобрава употребу увозне сажете декларације у писменој форми из става 

4. тачка 2) овог члана.  

Увозну сажету декларацију у писменој форми потписује лице које је подноси. 

Царински орган уноси у евиденцију увозне сажете декларације, одмах по њиховом 

пријему.  

Царински орган одмах обавештава лице које је поднело увозну сажету декларацију о 

њеном евидентирању. Када увозну сажету декларацију подноси лице из члана 60. став 3. 

Царинског закона, царински орган о евидентирању обавештава и возара, ако је возар 

повезан са царинским системом. 

Када увозну сажету декларацију подноси лице из члана 60. став 3. Царинског закона, 

царински орган може да сматра, осим у случају постојања супротних доказа, да је возар 

дао своју сагласност уговором и да је обавештен о поднетој декларацији. 

Лице које је поднело захтев за измену увозне сажете декларације, царински орган одмах 

обавештава о евидентирању тих измена. Ако захтев за измену увозне сажете декларације 

поднесе лице из члана 60. став 3. Царинског закона, царински орган о евидентирању тих 

измена обавештава и возара, под условом да је возар од царинског органа захтевао да му 

се такво обавештење пошаље и да је повезан са царинским системом. 

Ако, у року од 200 дана од датума подношења увозне сажете декларације, царински орган 

није обавештен о доласку превозног средства у складу са чланом 146. ове уредбе или роба 

није пријављена царинском органу у складу са чланом 148. ове уредбе, сматра се да увозна 

сажета декларација није поднета. 

Члан 136 

Подаци који се у оквиру поступка транзита достављају царинском органу, могу се 

користити као увозна сажета декларација, ако су испуњени следећи услови: 



1) роба се уноси у царинско подручје Републике Србије у оквиру поступка транзита, 

2) подаци о транзиту размењују се применом информационе технологије и компјутерских 

мрежа, 

3) подаци садрже све елементе које се захтевају за увозну сажету декларацију. 

Ако се подаци о транзиту, који садрже све потребне елементе, размењују у року из члана 

141. ове уредбе, сматра се да су захтеви из члана 135. ове уредбе испуњени, иако је роба 

била стављена у поступак транзита ван царинског подручја Републике Србије.  

Члан 137 

У случају комбинованог превоза, при којем активно превозно средство, које улази у 

царинско подручје Републике Србије, само превози друго превозно средство, које ће, 

након уласка у царинско подручје Републике Србије, да се креће самостално као активно 

превозно средство, за подношење увозне сажете декларације одговорно је лице које ће 

управљати тим другим превозним средством.  

Рок за подношење увозне сажете декларације одговара року који је за активна превозна 

средства, која улазе у царинско подручје Републике Србије, одређен у члану 141. ове 

уредбе. 

Члан 138 

У случају водног транспорта или ваздушног саобраћаја, када постоји уговор о подели 

капацитета брода (slot charter) или ваздухоплова (codeshare), за подношење увозне сажете 

декларације одговорно је лице које је закључило уговор и издало теретницу или 

ваздухопловни товарни лист, за превоз робе бродом, односно ваздухопловом, који је 

предмет тог уговора. 

Члан 139 

Када активно превозно средство, које улази у царинско подручје Републике Србије, прво 

стигне у царинарницу која није била наведена у увозној сажетој декларацији (стварна 

улазна царинарница), возар или његов заступник о томе обавештава царинарницу наведен 

у увозној сажетој декларацији са поруком "захтев за преусмеравање". То обавештење 

садржи све прописане податке и попуњава се на прописани начин. Овај став се не 

примењује у случајевима из члана 136. ове уредбе.  

Улазна царинарница наведена у увозној сажетој декларацији одмах обавештава стварну 

улазну царинарницу о преусмеравању и о резултатима анализе ризика у погледу 

безбедности и сигурности.  

Члан 140 



Лице из члана 135. ст. 1. и 4. ове уредбе дужно је, на захтев царинског органа, да покаже 

истоветну робу која није била истоварена из превозног средства, а наведена је у увозној 

сажетој декларацији, све док за робу није одређено царински дозвољено поступање или 

употреба. 

Свако лице која располаже робом истовареном ради превоза или складиштења мора 

поново показати истоветну робу када год то царински орган захтева. 

1.3. Рокови 

Члан 141 

У случају ваздушног саобраћаја, увозна сажета декларација подноси се улазној 

царинарници у следећим роковима: 

1) за летове на краћу удаљеност, најкасније до почетка лета ваздухоплова; 

2) за летове на дужу удаљеност, најмање четири сата пре доласка на први аеродром у 

царинском подручју Републике Србије. 

Лет на краћу удаљеност је лет који траје мање од четири сата, од последњег аеродрома 

поласка у другој држави до доласка на први аеродром у Републици Србији. Сви други 

летови сматрају се летовима на дужу удаљеност. 

У случају железничког саобраћаја и водног транспорта, увозна сажета декларација 

подноси се улазној царинарници најмање два сата пре доласка у царинско подручје 

Републике Србије.  

У случају друмског саобраћаја, увозна сажета декларација подноси се улазној 

царинарници најмање један сат пре доласка у царинско подручје Републике Србије.  

Ако увозна сажета декларација није поднета електронском разменом података, рокови из 

става 1. тачка 1) и ст. 3. и 4. овог члана су најмање четири сата. 

Ако рачунарски систем царинског органа привремено не ради, примењују се рокови из ст. 

1 - 4. овог члана. 

Члан 142 

Рокови из члана 141. ст. 1 - 4. ове уредбе не примењују се у следећим случајевима: 

1) када је међународним споразумима предвиђено признавање безбедносних провера из 

члана 134. ове уредбе, 

2) када се међународним споразумима захтева размена података из декларације у 

роковима који се разликују од рокова наведених у члану 141. ст. 1 - 4. ове уредбе, 



3) у случају више силе. 

Члан 143 

Ако се утврди да роба пријављена царинском органу, за коју се захтева подношење увозне 

сажете декларације, није обухваћена таквом декларацијом, лице које је унело робу или 

лице које је преузело одговорност за превоз робе у царинско подручје Републике Србије, 

дужно је да одмах поднесе увозну сажету декларацију. 

Ако привредни субјект поднесе увозну сажету декларацију после истека рокова из члана 

141. ове уредбе, то не спречава примену казнених мере које су утврђене националним 

законодавством. 

1.4. Анализа ризика 

Члан 144 

По пријему података садржаних у увозној сажетој декларацији, улазна царинарница пре 

приспећа робе у царинско подручје Републике Србије врши одговарајућу анализу ризика, 

првенствено у погледу сигурности и безбедности. Када је увозна сажета декларација 

поднета другој царинарници, која није улазна и када су сви подаци сагласно члану 59. 

Царинског закона расположиви, улазна царинарница прихвата резултате анализе ризика, 

које је извршила друга царинарница, или те резултате узима у обзир ако сам врши анализу 

ризика. 

Царинарница дужна је да заврши анализу ризика пре приспећа робе, под условом да је 

испоштован рок из члана 141. ове уредбе. 

Када се роба, која није обухваћена увозном сажетом декларацијом у складу са чланом 133. 

тач. 3 - 8. и тач. 11 - 13 ове уредбе, уноси у царинско подручје Републике Србије, анализа 

ризика обавља се након пријављивања робе на основу сажете декларације за привремени 

смештај или декларације која обухвата наведену робу, када је то могуће. 

За робу која је пријављена царинарници може се одобрити царински дозвољено 

поступање или употреба, након обављене анализе ризика.  

Члан 145 

Када брод пристаје у више од једне луке или ваздухоплов слеће на више од једног 

аеродрома у царинском подручју Републике Србије и креће се између тих лука или 

аеродрома без пристајања у луци, односно без слетања на аеродром ван царинског 

подручја Републике Србије, увозна сажета декларација подноси се у првој луци или на 

првом аеродрому у Републици Србији, за сву робу која се превози. Царински органи у 

првој луци или на првом аеродрому уласка врше анализу ризика у погледу сигурности и 

безбедности за сву робу која се превози. Додатна анализа ризика те робе може се 

извршити у луци или на аеродрому где се роба истовара. 



Када се утврди да ризик постоји, царински орган прве улазне луке или аеродрома 

предузима мере забране за пошиљке, које представљају тако велики ризик да се захтева 

непосредна интервенција и прослеђује резултате анализе ризика следећим лукама или 

аеродромима. 

У следећим лукама или аеродромима у царинском подручју Републике Србије, за робу 

која се пријављује царини у тој луци или аеродрому примењују се одредбе члана 148. ове 

уредбе. 

1.5. Обавештење о доласку 

Члан 146 

Лице које управља активним превозним средством (возар), које улази у царинско подручје 

Републике Србије, или његов заступник обавештава прву улазну царинарницу о доласку 

превозног средства. Обавештење о доласку превозног средства садржи све податке 

неопходне за идентификацију увозних сажетих декларација поднетих за робу која се 

превози тим превозним средством. Расположиве методе обавештавања о доласку користе 

се кад год је то могуће. 

Возило регистровано у иностранству које подлеже обавези регистрације у Републици 

Србији мора се писмено пријавити улазној (граничној) царинарници. 

Изузетно од става 2. овог члана за путничко моторно возило са привременом 

регистрацијом (нпр: ZOLL, IT и др.), којим лице пролази преко царинског подручја не 

подноси се декларација за транзит. 

2. Привремени смештај 

Члан 147 

Роба допремљена царинском органу има статус робе у привременом смештају и смешта се 

у простор који одобри царински орган. 

Ако су простори из члана 76. став 1. Царинског закона стално одобрени за привремени 

смештај робе, ти се простори називају "складишта за привремени смештај". 

Ако складиштем за привремени смештај из став 2. овог члана не управља царински орган, 

може се, ради спровођења царинских прописа, захтевати: 

1) сукључарство царинског органа са имаоцем простора за привремени смештај, 

2) да ималац простора за привремени смештај води евиденцију о роби која омогућава 

праћење кретања робе. 

Члан 148 



Роба која није из Републике Србије, која се пријављује царинском органу, мора да буде 

обухваћена сажетом декларацијом за привремени смештај. 

Сажету декларацију за привремени смештај подноси лице које пријављује робу или друго 

лице у његово име, најкасније у моменту пријављивања робе. Ако сажету декларацију за 

привремени смештај подноси лице, које не управља складиштем за привремени смештај, 

царински орган о томе обавештава лице које управља складиштем за привремени смештај, 

под условом да је то лице наведено у сажетој декларацији за привремени смештај и да је 

повезано у царински систем. 

Сажета декларација за привремени смештај може да се поднесе на један од начина, које 

одреди царински орган: 

1) позивањем на увозну сажету декларацију за предметну робу, допуњену појединостима 

из сажете декларације за привремени смештај,  

2) сажетом декларацијом за привремени смештај и позивањем на увозну сажету 

декларацију за предметну робу, 

3) товарним листом или другим транспортним документом, под условом да он садржи 

појединости из сажете декларације за привремени смештај, укључујући и позивање на 

увозну сажету декларацију за предметну робу. 

Ако се предметна роба налази у привременом смештају или јој је одређено царински 

дозвољено поступање, а није напуштала царинско подручје Републике Србије не захтева 

се позивање на увозну сажету декларацију.  

Ако царински орган одобри, могу се користити подаци из трговачких, лучких или 

транспортних система евиденције. 

Сажета декларација за привремени смештај може се поднети заједно са обавештењем о 

доласку из члана 146. ове уредбе, или може садржати то обавештење. 

Ради примене члана 74. Царинског закона, сматра се да је сажета декларација за 

привремени смештај поднета на дан пријављивања робе. 

Царински орган задржава сажету декларацију за привремени смештај ради провере да ли 

је роби обухваћеној том декларацијом одређено царински дозвољено поступање или 

употреба. 

Сажета декларација за привремени смештај не подноси се када се, најкасније приликом 

подношења царинском органу: 

1) роба пријављује за царински поступак или јој се одреди друго царински дозвољено 

поступање или употреба, или  



2) се докаже да роба има статус домаће робе.  

Ако је декларација поднета улазном царинском органу као увозна сажета декларација у 

складу са чланом 59. Царинског закона, царински орган прихвата декларацију одмах 

након пријављивања робе и роба се ставља у захтевани поступак, под условима који су 

прописани за тај поступак. 

За страну робу која се налази у поступку транзита, као сажета декларација користи се 

примерак декларације за транзитни поступак намењен одредишном царинском органу. 

Члан 149 

Лице које је поднело сажету декларацију дужно је да поштује мере које је одредио 

царински орган у складу са чланом 78. став 1. Царинског закона и сноси настале 

трошкове. Ако сажета декларација није поднесена, за спровођење мера које је одредио 

царински орган одговорно је лице које је у складу са чланом 69. став 3. Царинског закона 

дужно да поднесе сажету декларацију. 

Члан 150 

Царински орган, на основу усменог ули писаног захтева заинтересованог лица, одобрава 

преглед робе из члана 67. Царинског закона. 

Царински орган може да дозволи узимање узорака само на писани захтев лица из става 1. 

овог члана. 

Писани захтев може бити на папиру или у електронском облику. Заинтересовано лице га 

потписује или оверава и подноси надлежном царинском органу. Захтев садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева, 

2) о месту где се роба налази, 

3) податке о једном од следећих: 

(1) броју увозне сажете декларације, ако је била поднета; 

(2) претходном царинском поступку; 

(3) превозном средству на којем се роба налази; 

4) друге податке потребне за препознавање робе. 

Царински орган о својој одлуци обавештава заинтересовано лице. Када се захтев односи 

на узимање узорака, у одлуци се наводи количина робе коју је потребно узети. 



Претходни преглед робе и узимање узорака изводи се под надзором и на начин који 

одреди царински орган. 

Подносилац захтева сноси ризик и трошкове мерења и свих других поступака са робом, 

као и трошкове анализе или других испитивања. 

За узете узорке важе царинске формалности које се примењују приликом одређивања 

царински дозвољеног поступања или употребе робе. Ако се узети узорци при анализи 

униште или оштете тако да више немају употребну вредност за њих не настаје царински 

дуг.  

Остацима и отпацима, који настану приликом прегледа, одређује се царински дозвољено 

поступање или употреба који су прописани за страну робу.  

3. Посебне одредбе за робу која се превози бродом или ваздухопловом 

3.1. Општа одредба 

Члан 151 

Роба, која се уноси у царинско подручје Републике Србије водним или ваздушним путем и 

која у току превоза остаје на истом превозном средству, без претовара, допрема се, у 

складу са чланом 65. Царинског закона, царинском органу у луци или на аеродрому где се 

истовара или претовара.  

3.2. Посебне одредбе за ручни и предати пртљаг путника 

Члан 152 

У сврху примене одредаба за робу која се превози бродом или ваздухопловом, поједини 

појмови имају следеће значење: 

1) домаћи аеродром је сваки аеродром у царинском подручју Републике Србије. 

2) аеродром за међународни саобраћај је сваки аеродром у царинском подручју Републике 

Србије у којем се може уз одобрење надлежних органа обављати ваздушни саобраћај са 

иностранством. 

3) домаћи лет је лет ваздухоплова између два аеродрома у царинском подручју Републике 

Србије који не почиње и не завршава се на аеродрому који није у том царинском подручју. 

4) домаћа лука је свака бродска лука у царинском подручју Републике Србије. 

5) пловидба унутрашњим водама је пловидба пловила између двеју или више домаћих 

лука. 

6) пловило за разоноду је приватно пловило које служи путовању по жељи корисника. 



7) туристички или пословни ваздухоплов је ваздухоплов намењен за путовања по жељама 

корисника. 

8) пртљаг су предмети које путници имају са собом током путовања. 

Члан 153 

Пртљаг у ваздушном саобраћају јесте: 

1) предати пртљаг, ако је предат на превоз у аеродрому поласка и ако лице за време лета 

или за време успутних слетања нема приступа до пртљага у смислу члана 154. тач. 1. и 2. и 

члана 156. ст. 1. и 2. ове уредбе. 

2) ручни пртљаг, ако га лице понесе са собом у кабину ваздухоплова. 

Члан 154 

Све контроле и формалности које се односе на: 

1) ручни и предат пртљаг лица, која путују у ваздухоплову који долази са аеродрома који 

није у Републици Србији и који, после успутног слетања на аеродром у Републици Србији, 

наставља пут до другог аеродрома у Републици Србији, обављају се на том последњем 

аеродрому, под условом да је то аеродром за међународни саобраћај; у том случају, за тај 

пртљаг примењују се прописи који важе за пртљаг лица из трећих земаља, ако лице које га 

носи не може да докаже надлежним органима да роба која се налази у пртљагу има статус 

домаће робе, 

2) ручни и предат пртљаг лица, која путују у ваздухоплову који има успутно слетање на 

аеродром у Републици Србији, пре настављања лета до аеродрома који није у Републици 

Србији, обављају се на аеродрому поласка, под условом да је то то аеродром за 

међународни саобраћај; у том случају контрола ручног пртљага може да се обави на 

аеродрому у Републици Србији на који ваздухоплов успутно слети, ради утврђивање да ли 

роба у ручном пртљагу испуњава услове за слободно кретање у Републици Србији, 

3) лични пртљаг лица, која користе услуге пловила, ако те услуге пружа исто пловило и 

састоје се од више превоза који почињу, имају успутно пристајање или се завршавају у 

луци која није у Републици Србији, обављају се у луци у којој се, зависно од случаја, врши 

утовар или истовар тог пртљага. 

Члан 155 

Све контроле и формалности које се односе на пртљаг лица: 

1) на пловилу за разоноду, обављају се у било којој луци у Републици Србији, без обзира 

на порекло брода или одредиште, 



2) у туристичком или пословном ваздухоплову, обављају се: 

(1) на првом аеродрому доласка који мора да буде аеродром за међународни 

саобраћај, за ваздухоплове који долазе са аеродрома који није у Републици 

Србији и после успутног слетања настављају лет до другог аеродрома у 

Републици Србији, 

(2) на последњем аеродрому за међународни саобраћај, за ваздухоплове који 

долазе са аеродрома у Републици Србији и после успутног слетања настављају 

лет до аеродрома који није у Републици Србији. 

Члан 156 

Када се пртљаг, који дође на аеродром у Републици Србији у ваздухоплову који долази са 

аеродрома који није у Републици Србији, на том аеродрому претовара у други 

ваздухоплов који наставља лет унутар Републике Србије: 

1) све контроле и формалности, које се односе на предат пртљаг, обављају се на 

аеродрому доласка домаћег лета, под условом да је тај аеродром за међународни 

саобраћај, 

2) све контроле ручног пртљага обављају се на првом аеродрому за међународни 

саобраћај; додатна контрола тог пртљага може да се обави на аеродрому доласка домаћег 

лета, само у изузетним случајевима, ако се код контроле предатог пртљага укаже потреба 

за додатном контролом, 

3) контрола предатог пртљага може да се обави на првом аеродрому у Републици Србији, 

само у изузетним случајевима, ако се потреба за додатном контролом укаже код контроле 

ручног пртљага. 

Када се пртљаг, који се на аеродрому у Републици Србији утовари на ваздухоплов који 

наставља лет унутар Републике Србије и на другом аеродрому у Републици Србији се 

претовари у ваздухоплов чије одредиште није аеродром у Републици Србији: 

1) све контроле и формалности, које се односе на предат пртљаг, обављају се на 

аеродрому поласка домаћег лета, под условом да је тај аеродром за међународни 

саобраћај, 

2) све контроле ручног пртљага обављају се на последњем аеродрому за међународни 

саобраћај; претходна контрола тог пртљага може да се обави на аеродрому поласка 

домаћег лета, само у изузетним случајевима, ако се за то укаже потреба код контроле 

предатог пртљага, 

3) додатна контрола предатог пртљага може да се обави на последњем аеродрому у 

Републици Србији, само у изузетним случајевима, ако се потреба за додатном контролом 

укаже код контроле ручног пртљага. 



Све контроле и формалности, које се односе на пртљаг који долази на аеродром у 

Републици Србији, редовним или чартер летом, са аеродрома који није у Републици 

Србији и затим се на том аеродрому у Републици Србији претовари у туристички или 

пословни ваздухоплов који обавља домаћи лет, обављају се на аеродрому доласка 

редовног или чартер лета. 

Све контроле и формалности, које се односе на пртљаг који се на аеродрому у Републици 

Србији утовари на туристички или пословни ваздухоплов који обавља домаћи лет и на 

другом аеродрому у Републици Србији се претовари на ваздухоплов за редован или чартер 

лет, чије је одредиште аеродром који није у Републици Србији, обављају се на аеродрому 

поласка редовног или чартер лета. 

Члан 157 

Истоветност предатог пртљага, регистрованог на аеродрому у Републици Србији, утврђује 

се на основу налепнице, стављене на том аеродрому. Образац налепнице, као и њене 

техничке карактеристике, дати су у Прилогу 22.  

Глава VII 

ДЕКЛАРАЦИЈЕ - РЕДОВНИ ПОСТУПАК 

1. Писана декларација 

1.1. Опште одредбе 

Члан 158 

Ако је једном декларацијом обухваћена роба која се сврстава у две или више тарифних 

ознака Царинске тарифе, подаци за сваку поједину тарифну ознаку сматрају се засебном 

декларацијом. 

Машине и опрема у растављеном стању који се сврставају у једну тарифну ознаку 

Царинске тарифе сматрају се једном врстом робе. 

Члан 159 

Подношење декларације коју потпише декларант или његов заступник, не искључујући 

прекршајну одговорност ових лица, сматра се обавезним у погледу: 

1) тачности података у декларацији, 

2) исправности приложених исправа, 

3) поштовања свих обавеза у вези са стављањем робе у одговарајући царински поступак. 

Ако декларант употребљава систем електронске размене података за подношење 

декларације, Управа царина може одобрити да се својеручни потпис замени другим 



обликом идентификације који се може заснивати на употреби шифара, с тим да се такво 

поједностављење одобрава само ако су испуњени технички и правни услови које је 

одредила Управа царина. 

Управа царина може дозволити да се декларације поднесене у систему електронске 

размене података потврде непосредно у оквиру тога система, уместо ручног или 

механичког потврђивања печатом и потписом царинског службеника. 

Под условима и на начин који одреди Управа царина може се дозволити да се поједини 

подаци у писменој декларацији замене слањем тих података у електронском облику 

царинском органу одређеном за те сврхе и уколико је потребно да се то учини у облику 

шифре. 

Члан 160 

Исправе које се прилажу уз декларацију царински орган је дужан да чува, осим ако није 

другачије одређено или ако су декларанту потребни за друге поступке. У том случају 

царински орган мора да осигура да те исправе неће накнадно бити могуће употребити 

другачије осим као доказ о оној количини и вредности робе на коју се односе.  

Члан 161 

Декларација подноси се царинском органу ком је допремљена и роба. Декларација се 

може поднети тек када је роба допремљена. 

Изузетно, царински орган може одобрити да се декларација поднесе пре допремања робе. 

У том случају царински орган одређује рок у којем роба мора бити допремљена. Ако роба 

није допремљена у одређеном року сматра се да декларација није била поднета. 

Ако је декларација поднесена пре него што је роба на коју се односи приспела у царински 

орган или на друго место које је одобрио царински орган, декларација може бити 

прихваћена после допремања робе царинском органу. 

Члан 162 

Декларација подноси се у редовно радно време царинског органа. 

Царински орган може на захтев декларанта одобрити да се декларација поднесе ван 

редовног радног времена. Могуће трошкове сноси декларант. 

Свака декларација која се поднесе овлашћеном царинском службенику на неком другом 

месту које је царински орган одобрио подносиоцу декларације, сматра се да је поднета 

царинском органу. 

Члан 163 



Датум прихватања декларације мора бити забележен на декларацији. 

Члан 164 

Царински орган може да одобри или да захтева да се измена података у декларацији у 

складу са чланом 90. Царинског закона изврши тако да се поднесе нова декларација која 

ће заменити првобитно поднету. У том случају се као датум прихватања декларације који 

је меродаван за утврђивање царинског дуга и примену других прописа о одговарајућем 

царинском поступку, сматра датум прихватања прве декларације. 

1.2. Образац писмене декларације 

Члан 165 

Јединствена царинска исправа (у даљњем тексту: ЈЦИ) је прописани образац који се 

употребљава као писмена декларација. 

Комплет ЈЦИ је комплет од осам примерака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 или два комплета од пет 

примерака 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 или 5/4. 

Сет ЈЦИ су примерци ЈЦИ потребни за спровођење одговарајућег царинског поступка. 

Двонаменска употреба је употреба потребних сетова из комплета од пет примерака, где је 

потребно на примерцима ЈЦИ прецртати неупотребљену бројну ознаку. 

Додатни лист ЈЦИ је образац који је саставни део ЈЦИ-а, а употребљава се, ако се 

декларише роба која се сврстава у више од једне тарифне ознаке Царинске тарифе. 

Члан 166 

ЈЦИ се употребљава као образац за писмене декларације за стављање робе у неки од 

царинских поступака, као и за поновни извоз робе из царинског подручја. 

За писмену декларацију могу се употребити и други обрасци ако то допуштају царински 

прописи за захтевани царински поступак, који се попуњавају на начин прописан за 

њихову употребу, а по потреби се допуњавају са подацима који су потребни за захтевани 

царински поступак. 

Ст. 1. и 2. овога члана не искључују: 

1) неподношење писмене декларације у складу са чл. 178. до 189. ове уредбе предвиђене 

за стављање робе у слободан промет, извоз или привремени увоз, 

2) да се писмена царинска исправа из става 1. овог члана не поднесе у случајевима када се 

за поштанске пошиљке (писма и поштански пакети) у складу са чл. 190. и 191. ове уредбе 

примењују посебне одредбе, 



3) употребу посебних образаца који поједностављују декларацију у појединим 

случајевима, ако је Управа царина одобрила такве посебне обрасце, 

4) употребу списка пошиљака за спровођење формалности поступка транзита када се 

пошиљка састоји од више врста роба, 

5) штампање извозних, транзитних и увозних декларација и исправа којима се доказује 

царински статус робе на службеним или посебним информационим системима и ако је то 

потребно на празном примерку папира,  

6) могућност да, у случају употребе електронског система размене података, ЈЦИ 

поднесен помоћу електронског система за размену декларација, представља декларацију 

из става 1. овог члана, ако је такав систем одобрила Управа царина. 

Члан 167 

Ако се за спровођење поступка транзита и претходног царинског поступка употреби један 

сет ЈЦИ, лице је одговорно само за оне податке који се односе на царински поступак у 

којем оно наступа као декларант, главни обвезник или заступник. 

Декларант који употребљава ЈЦИ издат у вези с претходним царинским поступком дужан 

је да пре подношења декларације провери тачност постојећих података у пољима ЈЦИ за 

које је одговоран, као и употребљивост тих података за одређену робу и захтевани 

царински поступак. По потреби декларант мора те податке допунити. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана декларант мора одмах обавестити царински орган 

коме је поднео декларацију да је уочио несклад између робе и постојећих података. У том 

случају декларант мора декларацију попунити на новом обрасцу ЈЦИ. 

Члан 168 

Ако се ЈЦИ употребљава за више узастопних царинских поступака, царински орган мора 

проверити да се подаци на декларацијама за различите царинске поступке међусобно 

подударају. 

Члан 169 

Ако се користе обрасци из члана 166. став 2. ове уредбе, исти морају да садрже одређене 

податке који се по потреби допуњују одредбама, које уређују захтевани царински 

поступак. 

1.3. Исправе које се прилажу уз декларацију 

Члан 170 



Декларант надлежном царинском органу, уз декларацију за стављање робе у слободан 

промет дужан је да приложи следеће исправе: 

1) рачун (фактура) и остале трговачке исправе на основу којих је пријављена царинска 

вредност робе, 

2) декларација о царинској вредности робе, ако је то потребно на основу члана 132. ове 

уредбе, попуњена у складу са условима из тог члана, 

3) исправе потребне за утврђивање преференцијалног порекла робе или употребу других 

мера којима се одступа од важећих прописа за декларисану робу,  

4) друге исправе потребне за спровођење прописа који уређују пуштање декларисане робе 

у слободни промет. 

Царински орган може захтевати да се при подношењу декларације из става 1. овог члана 

приложе превозне исправе или исправе у вези с претходним царинским поступком. Када 

се једна врста робе подноси у две или више пошиљака, може се такође захтевати 

прилагање пописа пошиљака или једнаковредне исправе у којој је наведен садржај 

појединачне пошиљке. 

Ако се у складу са Царинском тарифом примењује јединствена царинска стопа не подносе 

се исправе из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, осим ако царински орган сматра да су те 

исправе потребне ради правилне примене прописа који уређују стављање робе у слободан 

промет. 

Члан 171 

Декларант надлежном царинском органу, уз декларацију за поступак транзита дужан је да 

приложи превозну исправу. Отпремни царински орган може одобрити да се превозна 

исправа не приложи у тренутку обављања формалности за почетак поступка транзита. 

Превозни документ се показује на захтев царинског органа или другог надлежног органа 

током превоза. 

Без обзира на поједностављење поступака, царинска исправа за извоз или поновни извоз 

робе из царинског подручја или било која друга исправа с једнаким дејством подноси се 

отпремној царинарници заједно са декларацијом за поступак транзита на коју се односи. 

Царински орган може захтевати подношење исправа у вези с претходним царинским 

поступком. 

Члан 172 

Декларант надлежном царинском органу, уз декларацију за почетак поступка са 

економским дејством, без утицаја на посебне одредбе, дужан је да приложи следеће 

исправе: 



1) за поступак царинског складиштења: 

(1) за царинско складиште типа Д, исправе из члана 170. став 1. тач. 1) и 2) ове 

уредбе, 

(2) за остале типове складишта које није типа Д: није потребно прилагати 

никаква документа. 

2) за поступак активног оплемењивања: 

(1) систем повраћаја, исправе из члана 170. став 1. ове уредбе, 

(2) систем одлагања, исправе из члана 170. став 1. тач. 1) и 2) ове уредбе, и, када 

је то потребно писмено одобрење за захтевани царински поступак или копија 

захтева за издавање одобрења, уколико се примењује члан 273. ове уредбе; 

3) за прераду под царинским контролом, исправе из члана 170. став 1. тач. 1) и 2) ове 

уредбе, и, када је то потребно, писмено одобрење за захтевани царински поступак или 

копија захтева за издавање одобрења, уколико се примењује члан 273. ове уредбе; 

4) за поступак привременог увоза: 

(1) уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, исправе из члана 170. 

став 1. ове уредбе, 

(2) уз делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина, исправе из члана 

170. став 1. тач. 1) и 2) ове уредбе, и, када је то потребно, писмено одобрење за 

захтевани царински поступак или копија захтева за издавање одобрења, уколико 

се примењује члан 273. ове уредбе; 

5) за поступак пасивног оплемењивања, исправе из члана 173. став 1. ове уредбе и, када је 

то потребно, писмено одобрење за захтевани царински поступак или копија захтева за 

издавање одобрења, уколико се примењује члан 273. ове уредбе. 

Члан 170. став 2. ове уредбе примењује се на декларације за стављање робе у било који 

поступак са економским дејством. 

Царински орган може одобрити да се одобрење за захтевани царински поступак или 

копија захтева за издавање одобрења чува код корисника одобрења уместо да се прилаже 

уз декларацију. 

Члан 173 

Декларант надлежном царинском органу, уз декларације за извозни поступак или 

декларације за поновни извоз дужан је да приложи све исправе потребне за тачан обрачун 

извозних дажбина и примену других мера за извоз одређене робе. 



Ради примене става 1. овога члана сходно се примењује члан 170. став 2. ове уредбе. 

2. Декларације поднесене употребом система електронске размене података 

Члан 174 

Када се декларација подноси системом електронске размене података, подаци из писмене 

декларације, замењују се слањем надлежном царинском органу, ради електронске обраде, 

шифрираних података или података у било којем другом облику који одреди Управа 

царина, а који одговарају подацима потребним за писмене декларације 

Сматра се да је декларација путем електронске размене података поднета царинском 

органу у тренутку када царински орган прими електронску поруку. Царински орган 

потврђује пријем електронских података повратном поруком која садржи све договорене 

идентификационе податке о свакој декларацији, врсту уочених грешака ако је неисправна, 

и/или број и датум прихватања декларације. 

Ако се декларација подноси електронским путем, Управа царина одређује правила за 

примену одредаба прописаних у члану 195. ове уредбе. 

Ако се декларација подноси електронским путем, декларант се обавештава о пуштању 

робе, при чему се наводи број декларације и датум пуштања. 

Ако се подаци из декларације уносе у царински систем за електронску размену података 

сходно се примењују ст. 2, 3. и 4. овог члана. 

Члан 175 

Ако се за завршетак других формалности захтева папирни примерак царинске 

декларације, на захтев декларанта, исти се подноси и оверава или при надлежном 

царинском органу или на начин прописан чланом 159. ст. 2. и 3. ове уредбе. 

Члан 176 

Под условима и на начин који одреди царински орган, може се одобрити и да се 

документа потребна за пријављивање робе за царински поступак обрађују и подносе 

електронским путем.  

Члан 177 

Управа царина може одобрити електронску размену других исправа потребних за почетак 

одабраног царинског поступка. 

3. Усмене и друге декларације 

3.1. Усмене декларације 



Члан 178 

Декларант усмену декларацију за стављање робе у слободан промет може да поднесе за: 

1) робу некомерцијалне природе: 

(1) која је део личног пртљага путника, 

(2) која је послата физичким лицима,  

(3) другу робу мањег економског значаја, ако то одобри царински орган. 

2) робу комерцијалног карактера под условом да: 

(1) укупна вредност по пошиљци и по декларанту не прелази износ од 25 евра у 

динарској противвредности, 

(2) пошиљка није део редовног низа сличних пошиљки, 

(3) робу не превози самостални превозник као део већег превоза терета. 

3) робе из члана 182. ове уредбе када испуњава услове за ослобођење код враћања робе, 

4) робе из члана 183. тач. 2) и 3) ове уредбе. 

Члан 179 

Декларант усмену декларацију за извоз робе може да поднесе за: 

1) робу некомерцијалне природе: 

(1) која је део личног пртљага путника, 

(2) коју шаљу физичка лица, 

2) робу из члана 178. тачка 3) ове уредбе, 

3) робу из члана 184. тач. 2) и 3) ове уредбе, 

4) другу робу мањег економског значаја, ако царински орган то одобри. 

Члан 180 

Декларацију се не може поднети усмено у случају ако заступник из члана 6. Царинског 

закона жели усменом декларацијом почети царински поступак у име и за рачун другог 

лица или у своје име и за рачун другог лица. 



Ако царински орган сумња да декларантови усмени наводи нису исправни или потпуни 

може од декларанта захтевати попуњавање писмене декларације. 

Члан 181 

Ако је за робу за коју је поднесена усмена декларација настао царински дуг, царински 

орган издаје декларанту обрачун дажбина при увозу. 

Обрачун дажбина из става 1. овог члана мора да садржи најмање следеће податке:  

1) опис робе који је довољно детаљан да омогућава утврђивање истоветности; опис може 

да укључује тарифну ознаку, 

2) фактурну вредност и/или количину робе, зависно од околности, 

3) врсту и износ наплаћених дажбина, 

4) датум издавања обрачуна, 

5) назив царинског органа који је издао обрачун.  

Ако се декларант не слаже са обрачуном царинског дуга, исти ће се упутити на редован 

поступак царињења уз подношење ЈЦИ.  

Члан 182 

У складу са условима из члана 264. ове уредбе, при поступку привременог увоза усмено се 

може декларисати следећа роба: 

1) стока за номадско сељење или испашу или за вршење рада или превоза, као и друге 

робе која задовољава услове прописане чланом 334. став 3. тачка 1) ове уредбе, 

2) амбалажа из члана 338. став 1. тачка 1) ове уредбе, која је означена трајним и 

неизбрисивим ознакама лица са седиштем ван царинског подручја, 

3) опрема за радио и телевизијску продукцију и емитовање, као и возила посебно 

опремљена за радио и телевизијско емитовање, укључујући и њихову опрему, коју увозе 

јавне или приватне организације са седиштем ван царинског подручја и одобрене од 

стране царинских органа који издају одобрење за поступак увоза такве опреме и возила, 

4) инструменти и апарати, потребни лекарима за пружање помоћи оболелим, који чекају 

на пресађивање органа, у складу са чланом 336. ове уредбе, 

5) роба из члана 185. ове уредбе, 

6) друга роба, ако царински орган то одобри. 



За робу из става 1. овога члана може се ради окончања поступка привременог увоза 

поднети усмена декларација за поновни извоз.  

3.2. Декларисање другим радњама 

Члан 183 

Ако се допремљена роба не декларише усмено или писмено, сматра се да је декларисана 

за стављање у слободан промет неком од радњи из члана 186. ове уредбе: 

1) роба некомерцијалне природе која је у личном пртљагу путника, а ослобођена је 

плаћања царине у складу са чланом 216. став 1. тачка 2. Царинског закона или као поново 

враћена роба, 

2) роба ослобођена плаћања царине у складу са чланом 216. став 1. тачка 9. Царинског 

закона, 

3) превозна средства ослобођена плаћања увозних дажбина као поново враћена роба,  

4) роба увезена у оквиру увоза мањег значаја за коју не постоји обавеза превоза до 

царинарнице у складу са чланом 63. ставом 4. Царинског закона, под условом да не 

подлеже плаћању увозних дажбина. 

Члан 184 

Ако се пријављена роба не декларише изричито, сматра се је декларисана за извоз неком 

од радњи из члана 186. став 1. тачка 2) ове уредбе: 

1) роба некомерцијалне природе у личном пртљагу путника, ако не подлеже наплати 

извозне царине, 

2) превозна средства која су регистрована у царинском подручју и намењена су поновном 

увозу, 

3) друга роба мањег економског значаја, ако царински орган то одобри. 

Члан 185 

Ако пријављена роба није писмено или усмено декларисана сматра се, уз поштовање 

одредаба члана 346. ове уредбе, да је била декларисана за почетак поступка привременог 

увоза неком од радњи из члана 186. ове уредбе, и то: 

1) лични предмети и роба намењена за спортске сврхе у складу са чланом 330. став 1. ове 

уредбе, 

2) превозна средства из члана 323 - 328. ове уредбе, 



3) роба за потребе разоноде чланова посаде која се употребљава на броду у међународном 

водном транспорту у складу са чланом 331. тачка 1) ове уредбе. 

Ако роба из став 1. овог члана није изричито писмено или усмено декларисана сматра се 

да је била декларисана за поновни извоз којим се окончава поступак привременог увоза са 

неком од радњи из члана 186. ове уредбе. 

Члан 186 

Ради примене чл. 183 - 185. ове уредбе следеће радње сматрају се декларацијом: 

1) у случају кад је роба превезена до царинарнице или другог места које је одобрио 

царински орган у складу са чланом 63. став 1. тачка 1) Царинског закона: 

(1) превоз робе преко граничног прелаза који нема одвојене траке чијим 

преласком би се сматрало да је декларант поднео декларацију, 

(2) употреба зелене траке "ништа за пријављивање", уколико у царинарници 

постоје одвојене контролне траке, 

(3) стављање налепнице "ништа за пријавити" или ознаке декларације на предње 

стакло путничког возила, када је предвиђена та могућност, 

2) у случају извоза робе у складу са чланом 184. ове уредбе или у случају поновног извоза 

робе у складу са чланом 185. став 2. ове уредбе, када не постоји обавеза допремања робе 

царинарници у складу са чланом 63. став 4. Царинског закона, прелазак границе царинског 

подручја. 

Ако се роба из члана 183. став 1. тачка 1), члана 184. тачка 1), члана 185. став 1. тачка 1) 

ове уредбе налази у путничком пртљагу која се превози у железничком саобраћају, а 

подноси се и декларише код надлежног царинског органа без присуства путника, 

употребљава се декларација за регистровани пртљаг, поднета на обрасцу који је дат у 

Прилогу 23, у складу са условима и ограничењима утврђених тим обрасцем. 

Члан 187 

Ако су испуњени услови из чл. 183 - 185. ове уредбе сматра се да је роба била пријављена 

царинском органу у смислу члана 88. Царинског закона, а да је декларација прихваћена и 

пуштање одобрено у оном тренутку кад су извршене радње из члана 186. ове уредбе. 

Ако се у контроли утврди да је извршена радња из члана 186. ове уредбе, а при томе 

прописани услови из чл. 183. до 185. ове уредбе нису били испуњени, за ту робу се сматра 

да је незаконито увезена или извезена. 

Члан 188 



Одредбе чл. 178 - 186. ове уредбе не примењују се на робу за коју се захтева повраћај 

увозних дажбина или за робу која је предмет ограничења, забрана или других посебних 

формалности. 

Члан 189 

Путником се, у смислу ове уредбе, сматра: 

1) при уносу: 

(1) свако лице која привремено долази у царинско подручје Републике Србије у 

којем нема уобичајено боравиште, 

(2) свако лице која је привремено боравило у иностранству и враћа се у царинско 

подручје Републике Србије где има уобичајено боравиште, 

2) при износу: 

(1) свако лице која привремено напушта царинско подручје Републике Србије, у 

којем има уобичајено боравиште, 

(2) свако лице која након привременог боравка напушта царинско подручје 

Републике Србије, у којем је привремено боравило и где нема уобичајено 

боравиште. 

3.3. Поштански саобраћај 

Члан 190 

У поштанском саобраћају за следеће поштанске пошиљке сматра се да су пријављене 

царинском органу: 

1) за стављање у слободни промет: 

(1) у тренутку уноса у царинско подручје: 

- писмоносне пошиљке, искључиво с личним порукама, 

- брајева писма (секограм), 

- штампане ствари које не подлеже плаћању увозних дажбина, те 

- све друге поштанске пошиљке (писмоносне и пакетне пошиљке) за које у 

складу са ставом 4. члана 63. Царинског закона, не постоји обавеза допремања 

царинарници. 



(2) у тренутку када су допремљене царинарници: 

- све писмоносне и пакетне пошиљке које нису наведене у тачки 1. овог става 

под условом да их прати ЦН22 и/или ЦН23 декларација, 

2) за извоз: 

(1) у тренутку када их прихвате поштански оператори, у случају пошиљки 

писмом и пакетом. 

(2) у тренутку кад су допремљене царинарници, ако се ради о писмоносним и 

пакетним пошиљкама, за које постоји обавеза плаћања извозне царине и које 

прати ЦН22 и/или ЦН23 декларација. 

Прималац из става 1. тачка 1) овог члана или пошиљалац из става 1. тачка 2) овог члана 

сматра се декларантом, а када је то примењиво, и дужником.  

У смислу става 1. тачка 1) подтачка 1. и тачка 2) подтачка 1. овог члана за робу за коју не 

постоји обавеза плаћања царине сматра се да је била допремљена царинарници, у складу 

са чланом 88. Царинског закона а декларација прихваћена и пуштање робе декларанту 

одобрено: 

1) у случају увоза, у тренутку кад је роба испоручена примаоцу, 

2) у случају извоза, у тренутку када робу прихвате поштански оператори. 

Ако уз пошиљку послату писмом или пакетом за коју постоји обавеза допремања 

царинарници није приложена ЦН22 и/или ЦН23 декларација или ако та декларација није 

потпуна, царинарница одређује начин на који ту декларацију треба поднети или допунити. 

Члан 191 

Одредбе члана 190. ове уредбе не примењују се: 

1) на пошиљке које садрже робу комерцијалне природе чија укупна вредност прелази 25 

евра у динарској противвредности, 

2) на пошиљке које садрже робу комерцијалне природе, које чине део редовног низа 

сличних радњи, 

3) ако је поднета декларација у писменом облику, усмено или употребом електронске 

размене података, или 

4) ако пошиљка садржи робу наведену у члану 188. ове уредбе. 

Глава VIII 



ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ, НАЛАЗИ ЦАРИНАРНИЦЕ И ДРУГЕ МЕРЕ КОЈЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ ЦАРИНАРНИЦА 

1. Провера робе 

Члан 192 

Роба се прегледа на месту и у време које за то одреди царинарница. 

На захтев декларанта царинарница може дозволити да се преглед робе обави на другом 

месту и/или ван редовног времена. Декларант сноси трошкове настале таквим прегледом. 

Члан 193 

У случају да царинарница одлучи да обави преглед робе, о томе ће обавестити декларанта 

или његовог заступника. 

Ако се царинарница одлучи за делимични преглед робе, царинарница обавештава 

декларанта или његовог заступника о томе који део робе жели да прегледа. Избор 

царинарнице је коначан. 

Члан 194 

Декларант или лице које он одреди да присуствује прегледу робе мора царинарници 

пружити сву потребну помоћ. Ако помоћ није довољна царинарница може да захтева од 

декларанта да одреди друго лице која може пружити потребну помоћ. 

Ако декларант одбије да присуствује прегледу робе или не одреди друго лице које би 

царинарници при прегледу пружило потребну помоћ, царинарница одређује рок у којем 

декларант мора испунити своју обвезу, осим ако царинарница одустаје од намераваног 

прегледа робе. 

Ако декларант у року, који је одређен у складу са ставом 2. овог члана не испуни своју 

обавезу, царинарница ради спровођења одредбе члана 100. став 1. тачке а) алинеја прва 

Царинског закона наставља преглед робе на ризик и трошак декларанта, захтевајући 

уколико је потребно, услуге стручњака или другог лица у складу с важећим прописима. 

Налази до којих царинарница дође током прегледа робе извршеног под условима из ст. 2. 

и 3. овог члана имају исту снагу као преглед извршен уз присуство декларанта или 

његовог заступника. 

Изузетно од става 2. овог члана, царинарница може поништити декларацију, ако 

декларантово одбијање да присуствује прегледу или да одреди заступника који би 

царинарници пружио потребну помоћ није спречило царинарницу да утврди да су 

прописи који уређују стављање робе у одређени царински поступак били прекршени и ако 

таквим поступањем декларант не изиграва или не покушава да изигра одредбе члана 91. и 

члана 105. Царинског закона. 



2. Резултати провере декларације и пуштање робе декларанту 

Члан 195 

Ако царинарница проверава декларацију и приложене исправе или обави преглед робе 

мора на примерку декларације, који задржава или на исправи која се прилаже забележити 

основе и резултате провере или прегледа. Ако је провера обављена делимичним 

прегледом робе морају се забележити подаци о роби или делу робе који је прегледан. 

Царинарница у белешци из става 1. овог члана наводи податак да ли је декларант или 

његов заступник присуствовао прегледу робе. Декларант или лице које он одреди може се 

изјаснити у вези са налазима царинарнице наведених на декларацији или пратећој исправи 

која се прилаже уз декларацију. 

Ако се резултати провере не слажу са подацима наведеним у декларацији, царинарница то 

бележи на декларацији или на пратећој исправи која се прилаже уз декларацију. 

Царинарница наводи основ за обрачун царинског дуга и других дажбина за декларисану 

робу као и основ за обрачун повраћаја дажбина или других плаћања за извоз робе, као и 

основ за примену других прописа којима се уређује царински поступак у који је роба 

стављена. 

Царинарница, у налазима када је потребно, наводи прихваћена средства идентификације 

робе. На њих се ставља датум и садрже податке који су потребни за идентификацију 

службеника који их је издао. 

Када царинарница не врши проверу декларације или преглед робе, није дужна да оверава 

декларацију или пратећу исправу из става 1. овог члана. 

Члан 196 

Пуштањем робе настаје обавеза књижења увозних дажбина утврђених на основу података 

у декларацији. Када царинарница сматра да провере декларације које је предузела могу да 

доведу до утврђивања већег износа увозних дажбина од оног који би настао на основу 

података из декларације, може захтевати од декларанта полагање обезбеђења у износу 

довољном да покрије разлику између износа дуга утврђеног према подацима из 

декларације и износа дуга који би на крају био обрачунат за робу. Декларант може да 

затражи да се одмах изврши књижење износа дажбина за предметну робу уместо да 

полаже обезбеђење. 

Када царинарница на основу провера које изврши, утврди износ увозних дажбина који се 

разликује од износа утврђеног на основу података из декларације, пуштање робе 

декларанту доводи до истовременог књижења тако утврђеног дуга. 

Када царинарница до окончања провере декларације не може да установи да ли је роба на 

коју се декларација односи предмет ограничења или забрана, роба се не може пустити 

декларанту све док нису познати резултати провере. 



Изузетно од става 1. овог члана, царинарница може одустати од захтеваног полагања 

обезбеђења у вези с робом која је предмет поднетог захтева за коришћење тарифне квоте, 

ако утврди да у тренутку прихватања декларације за стављање робе у слободан промет, 

тарифна квота није критична у смислу члана 260. ове уредбе. 

Члан 197 

Царинарница одређује начин пуштања робе, водећи рачуна о месту на коме се роба налази 

и посебним мерама царинског надзора. 

Када се декларација подноси у писменом облику, на њој се наводи пуштање и датум 

пуштања, или, када је то примењиво, у приложеним документима, а један примерак се 

враћа декларанту. 

3. Друге мере царинарнице 

Члан 198 

Ако роба не може бити пуштена из једног од разлога наведених у члану 100. став 1. тачке 

1) алинеја друга и трећа Царинског закона, царинарница оставља декларанту рок за 

испуњење прописаних обавеза. 

Ако декларант у случајевима из члана 100. став 1. тачке 1) алинеја друга Царинског закона 

не приложи захтеване исправе у року који је одредила царинарница у складу са ставом 1. 

овог члана, декларација сматра се неважећом и царинарница је поништава, при чему се 

одговарајуће примењују одредбе члана 91. став 4. Царинског закона.  

У случајевима из члана 100. став 1. тачке 1) алинеја трећа Царинског закона и без обзира 

на било коју меру предузету у складу са чланом 91. став 1. Царинског закона или чланом 

209. Царинског закона, када декларант није платио царински дуг нити положио 

обезбеђење за настале дажбине у остављеном року из става 1. овог члана, царинарница 

може започети са претходним радњама у вези с продајом робе. Царинарница ће о томе 

обавестити декларанта.  

Царинарница може, уз ризик и трошкове које сноси декларант, преместити робу у посебне 

просторије под њеним надзором. 

Члан 199 

Царинарница може, осим у случајевима из члана 91. став 3. Царинског закона, поништити 

декларацију након пуштања робе, под следећим условима: 

1) ако се утврди да је роба грешком декларисана за царински поступак који повлачи 

обавезу плаћања увозних дажбина, уместо да је била декларисана за други царински 

поступак, ако је писмени захтев поднесен у року од три месеца од дана прихватања 

декларације и ако су испуњени следећи услови: 



(1) роба није употребљавана противно условима које предвиђа царински 

поступак у којем је морала бити стављена, 

(2) када је декларисана роба намењена за стављање у други царински поступак, 

испуњавала све захтеване услове за тај поступак, 

(3) роба је без одлагања декларисана за поступак за који је стварно намењена. 

2) ако се утврди да је роба била грешком декларисана уместо неке друге робе за царински 

поступак који повлачи обавезу плаћања увозних дажбина, ако је писмени захтев поднесен 

у року три месеца од дана прихватања декларације, под условима да: 

(1) првобитно декларисана роба: 

- није била употребљавана осим на начин одобрен у њеном првобитном статусу, 

и  

- је враћена у првобитни статус,  

(2) роба која је морала бити декларисана за првобитно намењени царински 

поступак:  

- могла, када је поднета првобитна декларација, бити поднесена истом 

царинском органу, и  

- била декларисана за исти царински поступак као онај за који је првобитно била 

намењена. 

3) ако се роба наручена путем каталога врати, царински орган поништава декларацију за 

пуштање у слободан промет ако је захтев поднесен у року од три месеца од дана 

прихватања декларације, под условом да је роба била извезена добављачу или на другу 

адресу коју је добављач одредио; 

4) када се даје ретроактивно одобрење у складу са: 

(1) чланом 251, став 1. ове уредбе за стављање у слободан промет уз повољни 

тарифни третман или уз смањење или изузимање од плаћања царинских дажбина 

због крајње употребе робе, или 

(2) чланом 273. ове уредбе за царински поступак с економским дејством. 

5) ако је роба декларисана за извоз или пасивно оплемењивање: 

(1) у случају да роба подлеже извозном дажбинама, захтеву за повраћај увозних 

дажбина, или других накнада при извозу или других посебних извозних мера: 



- декларант подноси царинарници, која је прихватила декларацију за извоз робе, 

доказ да роба није напустила царинско подручје, 

- декларант враћа извозној царинарници све примерке декларације заједно са 

свим другим исправама које су му издате након прихватања декларације, 

- декларант, по потреби, подноси царинарници доказ да је враћен увозни дуг, 

плаћени и други износи, одобрени на основу декларисања робе за извоз, односно 

да су надлежни органи предузели мере да се ти износи не исплате, 

- декларант, у складу с важећим прописима, испуни све друге обавезе које је 

одредила извозна царинарница ради регулисања статуса те робе. 

(2) у случају друге робе од оне наведене у подтачки 1. ове тачке, ако је 

декларант, у складу са чланом 383. ове уредбе, обавестио царинарницу која је 

прихватила декларацију за извоз робе да роба није напустила царинско подручје 

и ако је вратио све примерке декларације заједно са свим другим документима 

које му је царинарница издала након прихватања декларације,  

6) ако је ради поновног извоза робе била поднесена декларација одговарајуће се 

примењује тачка 3) овог члана, 

7) када се домаћа роба стави у поступак царинског складиштења у складу са чланом 128. 

став 1. тачка 2) Царинског закона, царинарница може одобрити поништавање декларације 

за тај поступак, под условом да су предузете мере предвиђене у важећим законским 

прописима за случај непоступања у складу с одобреним поступањем или употребом. 

Декларација за други царински поступак из става 1. тачка 1) овог члана важи од дана 

прихватања поништене декларације. У посебно оправданим случајевима царинарница 

може дозволити прекорачење рока од три месеца из става 1. тачка 1) овог члана. 

Поништавање декларације из става 1. тачка 5) подтачка (1) овог члана има за последицу и 

поништавање свих усклађивања извршених на исправама приложеним односној 

декларацији. Када се захтева да роба декларисана за извоз у одређеном року напусти 

царинско подручје, непоштовање тога рока има за последицу поништавање односне 

декларације, о чему царинарница писмено обавештава декларанта. 

Ако декларант по истеку рока прописаног за држање робе у поступку царинског 

складиштења, не поднесе захтев за одређивање царински дозвољеног поступања или 

употребе који су прописани за ту робу, царинарница предузима мере предвиђене 

прописима. 

Члан 200 

Царинарница, продају домаће робе у складу са чланом 100. став 1. тачка 2) Царинског 

закона, спроводи у складу са прописаним процедурама. 



Глава IX  

ПОЈЕДНОСТАВЉЕНИ ПОСТУПЦИ  

1. Опште одредбе 

1.1. Поједностављења 

Члан 201 

Коришћење непотпуне декларације омогућава царинском органу да прими декларацију 

која не садржи све податке који се иначе захтевају за одобрење царинског поступка, 

односно уз коју нису приложене све исправе, које би морале бити приложене за 

одобравање захтеваног царинског поступка. 

Поједностављени поступак декларисања омогућава да се роба стави у царински поступак 

на основу подношења поједностављене декларације уз накнадно подношење допунске 

декларације која може бити општа, периодична или збирна. 

Поступак декларисања на основу књиговодствених исправа омогућава да се роба стави у 

одговарајући царински поступак у просторијама носиоца одобрења или у другом простору 

који одобри царински орган. 

Лице може да поднесе захтев за одобрење за употребу поједностављене декларације или 

за декларисање на основу књиговодствених исправа, које му се издаје за сопствену 

употребу или за употребу као заступника, под условом да су установљене задовољавајуће 

евиденције и поступци који царинском органу омогућавају да идентификује заступљена 

лица и спроведе одговарајуће царинска контроле. 

Употреба поједностављене декларације или поступка декларисања на основу 

књиговодствених исправа зависи од полагања обезбеђења за увозне и друге дажбине. 

Носилац одобрења мора да испуни услове и критеријуме утврђене у овом поглављу и 

обавезе које проистичу из одобрења, не доводећи у питање обавезе декларанта и правила 

којима се уређује настанак царинског дуга. 

Носилац одобрења мора да обавести царинског органа који је издао одобрење о свим 

околностима које настану после издавања одобрења, а које могу да утичу на даље важење 

или садржај одобрења.  

Царински орган који је издао одобрење поново врши процену испуњености услова и 

критеријума за давање одобрења за поједностављену декларацију или поступак 

декларисања на основу књиговодствених исправа, у следећим случајевима: 

1) у случају значајнијих промена одговарајућих прописа, 

2) у случају основане сумње да носилац одобрења више не испуњава одговарајуће услове.  



Ако се одобрење за поједностављену декларацију или поступак декларисања на основу 

књиговодствених исправа изда лицу од чијег је оснивања протекло мање од три године, 

односно лицу које има пребивалиште у Републици Србији мање од три године, у првој 

години после издавања одобрења врши се строжи надзор. 

Члан 202 

Ако се за поједностављени поступак употребљава систем за обраду података или систем 

за електронску размену података, сходно се примењују одредбе члана 159. ст. 2, 3. и 4. и 

чл. 174 - 177. ове уредбе. 

1.2. Издавање, суспензија, укидање одобрења за поједностављену декларацију или 

поступак декларисања на основу књиговодствених исправа 

Члан 203 

Захтеви за одобрење за употребу поједностављене декларације или поступак декларисања 

на основу књиговодствених исправа могу да се поднесу у писменом или електронском 

облику на прописаном обрасцу. 

Ако утврди да захтев не садржи све потребне податке, надлежни царински орган ће од 

подносиоца захтева захтевати, уз навођење основа за свој захтев, да у року од 30 

календарских дана од пријема захтева, достави одговарајуће информације.  

Царински орган неће прихватити захтев ако: 

1) није поднет у складу са ставом 1. овог члана; 

2) није био поднет надлежном царинском органу; 

3) је подносилац захтева био осуђен за кривично дело које је у вези са његовом 

економском активношћу; 

4) ако се у време подношења захтева над подносиоцем захтева спроводи стечајни 

поступак. 

Пре издавања одобрења за поједностављену декларацију или поступак декларисања на 

основу књиговодствених исправа, ако није могуће да се употребе резултати претходне 

ревизије, царински орган врши ревизију евиденција подносиоца захтева.  

Члан 204 

Царински орган издаје одобрење за поједностављено декларисање ако су испуњени 

услови и критеријуми из члана 27, осим из става 1 тачка 3), члана 28 тач. 4), 5) и 7) и члана 

29. ове уредбе. 



Одобрење за поступак декларисања на основу књиговодствених исправа издаје се ако су 

испуњени услови и критеријуми из члана 27, осим из става 1 тачка 3), чл. 28. и 29. ове 

уредбе. 

За издавање одобрења из ст. 1. и 2. овог члана, царински орган примењује члан 21. став 2. 

ове уредбе и употребљава прописани образац. 

Када је подносилац захтева ималац сертификата ОПС из члана 21. став 1. тач. 1) или 3) ове 

уредбе, сматра се да су услови и критеријуми наведени у ставу 1. овог члана испуњени. 

Члан 205 

Надлежни царински орган суспендује одобрење за поједностављену декларацију или 

поступак декларисања на основу књиговодствених исправа, у следећим случајевима: 

1) када открије неусаглашеност са условима и критеријумима из члана 204. ст. 1, 2. и 3. 

ове уредбе; 

2) када има довољно разлога да верује да је била извршена радња због које може да се 

покрене кривични поступак и која је повезана са кршењем царинских прописа од стране 

подносиоца захтева или другог лица из члана 27. став 1. тач. 1), 2) или 4) ове уредбе. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, надлежни царински орган може да одлучи да не 

суспендује одобрење за поједностављену декларацију или поступак декларисања на 

основу књиговодствених исправа, ако, имајући у виду број и обим царинских поступака 

носиоца одобрења, сматра да је прекршај занемарљив и да не доводи у сумњу добру веру 

носиоца одобрења.  

Пре доношења одлуке о суспензији, надлежни царински орган обавештава носиоца 

одобрења о закључцима до којих је дошао. Носилац одобрења има право да у року од 30 

календарских дана од дана када је обавештен, предузме све неопходне мере за отклањање 

уочених недостатака и/или да изнесе свој став. 

Ако носилац одобрења, у року од 30 дана, не отклони недостатке из става 1. тачка 1) овог 

члана, надлежни царински орган обавештава носиоца одобрења да се одобрење за 

поједностављену декларацију или поступак декларисања на основу књиговодствених 

исправа суспендује на период од 30 календарских дана и омогућава му да предузме 

одговарајуће мере за отклањање недостатака.  

У случајевима из става 1. тачка 2) овог члана, надлежни царински орган суспендује 

одобрење до окончања судског поступка. О томе обавештава носиоца одобрења. 

Ако носилац одобрења није у могућности да отклони недостатке у року од 30 дана, али 

може да поднесе доказ да услови могу да се испуне ако би се период суспензије продужио, 

надлежни царински орган суспендује одобрење за поједностављену декларацију или 

поступак декларисања на основу књиговодствених исправа за још 30 календарских дана. 



Суспензија одобрења не утиче на царинске поступке који су започети пре суспензије и још 

нису окончани.  

Члан 206 

Када носилац одобрења, у складу са захтевима надлежног царинског органа, предузме 

потребне мере у циљу испуњавања услова и критеријума за добијање одобрење за 

поједностављену декларацију или поступак декларисања на основу књиговодствених 

исправа, надлежни царински орган повлачи суспензију и о томе обавештава носиоца 

одобрења. Суспензија може да се повуче и пре истека рока из члана 205. ст. 4. или 6. ове 

уредбе. 

Ако носилац одобрења у периоду суспензије из члана 205. ст. 4. или 6. ове уредбе не 

предузме потребне мере, примењује се члан 208. ове уредбе. 

Члан 207 

Ако је привремено у немогућности да испуни неки од услова и критеријума за одобрење 

за поједностављену декларацију или поступак декларисања на основу књиговодствених 

исправа, носилац одобрења може од царинског органа да захтева суспензију тог одобрења. 

У том случају, носилац одобрења о томе обавештава надлежни царински орган, уз 

навођење датума када ће поново бити у могућности да испуни услове и критеријуме. 

Носилац одобрења, такође, обавештава царински орган о свим мерама које планира да 

предузме, као и о планираном временском року. 

Ако носилац одобрења не отклони недостатке у року који је навео у свом обавештењу, 

надлежни царински орган може да одобри продужење рока за разуман период, под 

условом да је носилац одобрења поступао у "доброј вери". 

Члан 208 

Надлежни царински орган, не искључујући примену члана 15. Царинског закона и члана 5. 

ове уредбе, укида одобрење за поједностављену декларацију или поступак декларисања на 

основу књиговодствених исправа, у следећим случајевима: 

1) када носилац одобрења не предузме мере из члана 205. став 4. и члана 207. став 1. ове 

уредбе; 

2) када је носилац одобрења или неко од лица из члана 27. став 1. тач. 1), 2) или 4) ове 

уредбе озбиљно или учестало кршио царинске прописе и нема више право жалбе; 

3) на захтев носиоца одобрења. 

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, надлежни царински орган може да одлучи да не 

укине одобрење за поједностављену декларацију или поступак декларисања на основу 

књиговодствених исправа, ако, имајући у виду број или обим царинских поступака 



носиоца одобрења, сматра да су прекршаји занемарљиви и да не доводе у питање "добру 

веру" носиоца одобрења. 

2. Декларације за стављање робе у слободан промет 

2.1. Непотпуне декларације 

Члан 209 

Ако декларант то захтева, царински орган може да прихвати декларације за стављање робе 

у слободан промет које не садрже све прописане податке.  

Декларације из става 1. овог члана треба да садрже најмање податке који су прописани за 

непотпуну декларацију. 

Члан 210 

Царински орган може, на захтев декларанта, да прихвати декларацију уз коју нису 

приложене све прописане исправе, под условом да су приложене бар оне исправе које су 

потребне да би се декларисана роба могла ставити у слободан промет.  

Изузетно од става 1. овог члана, може се прихватити декларација уз коју нису приложене 

све исправе које би морале бити приложене пре стављање робе у слободан промет, ако 

царинском органу буде пружен доказ да:  

1) исправе које нису приложене постоје и да су важеће, 

2) исправе нису могле бити приложене из разлога на које декларант није могао да утиче, и 

3) одлагање прихватања такве декларације би спречило стављање робе у слободан промет 

или би због одлагања требало обрачунати увозне дажбине по вишој стопи царине.  

Подаци који се односе на исправе које недостају морају, у сваком случају, бити наведени у 

декларацији.  

Члан 211 

Рок који царински орган одреди за достављање података или исправа који су недостајали 

у тренутку прихватања декларације не сме бити дужи од месец дана од дана прихватања 

те декларације. 

У случају да недостаје исправа која је потребна за примену смањене или стопе царине 

нула, а царински орган основано сматра да би се за робу декларисану непотпуном 

декларацијом могла одобрити смањена или стопа царине нула, царински орган може, на 

захтев декларанта и ако је то оправдано, да за подношење те исправе одобри рок који је 

дужи од рока предвиђеног у ставу 1. овог члана. Тај рок не сме бити дужи од четири 

месеца од дана прихватања декларације и не може се продужити.  



Ако се подаци или исправе које недостају односе на царинску вредност, царински орган 

може, ако је неопходно, с обзиром на околности, одредити дужи рок или продужити 

првобитно одређени рок за подношење тих података или исправа. Код одређивања укупно 

допуштеног рока води се рачуна о важећим прописаним роковима.  

Ако је смањена или стопа царине нула примењива на робу која се ставља у слободан 

промет у оквиру тарифних квота или, под условом да редовна стопа царине није поново 

уведена, у оквиру тарифних максимума или другог преференцијалног третмана, царински 

орган може одобрити употребу тарифне квоте или другог преференцијалног третмана 

само уз прилагање исправе која је услов за примену смањене или стопе царине нула. 

Исправа у сваком случају мора бити приложена: 

1) пре него што квота буде испуњена, и 

2) у свим другим случајевима, пре поновног увођења редовне стопе царине. 

Не искључујући примену одредаба ст. 1 - 4. овог члана, исправа чије подношење је 

неопходно за примену смањене или стопе царине нула може се поднети царинском органу 

након истека периода за који је била одређена примена те смањене или стопе царине нула, 

под условом да је декларација за предметну робу прихваћена пре тог датума. 

Члан 212 

Прихватање непотпуне декларације од стране царинског органа не спречава нити одлаже 

пуштање тако декларисане робе, осим ако за то не постоје други разлози. Не искључујући 

примену члана 196. ове уредбе, царински орган пушта робу декларанту у складу са 

условима из ст. 2 - 5. овог члана. 

Када накнадно достављање података који су недостајали у декларацији или исправа које 

нису биле приложене у тренутку прихватања непотпуне декларације не утиче на висину 

увозних дажбина, царински орган ће за тако декларисану робу обрачунати увозне дажбине 

на уобичајен начин. 

Ако је декларант у складу са чланом 209. ове уредбе навео само привремене податке о 

вредности робе, царински орган ће: 

1) одмах укњижити износ дажбина утврђен на основу тих података, 

2) захтевати од декларанта, ако је неопходно, да положи обезбеђење у висини разлике 

између тог износа дажбина и највећег могућег износа дажбина који би могао бити 

обрачунат за ту робу. 

Када, у другим случајевима различитим од оних наведених у ставу 3. овог члана, накнадно 

достављање података или исправа који су недостајали у тренутку прихватања непотпуне 

декларације, може да утиче на висину дажбина које треба обрачунати за декларисану 

робу: 



1) у случају када би се, због накнадно приложених података или исправа, могла 

применити смањена стопа царине, царински орган ће: 

(1) одмах да укњижи дажбине по смањеној стопи царине, и 

(2) да захтева од декларанта да положи обезбеђење у висини разлике између 

износа дажбина обрачунатог на основу прве алинеје ове тачке и износа који би 

требало платити да су дажбине обрачунате по редовној стопи царине;  

2) у случају када би се, због накнадно приложених података или исправа, могло одобрити 

потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина, царински орган ће захтевати полагање 

обезбеђења у висини износа који би морао бити плаћен ако би се увозне дажбине 

обрачунале по редовној стопи царине. 

Не искључујући накнадне измене, до којих може доћи, нарочито услед коначног 

утврђивања царинске вредности, декларант може, уместо полагања обезбеђења, да захтева 

да царински орган одмах укњижи: 

1) ако се примењује став 3. тачка 2) или став 4. тачка 1) подтачка (2) овог члана, износ 

дажбина који би на крају могао да се обрачуна, или 

2) ако се примењује став 4. тачка 2) овог члана, износ дажбина обрачунат по редовној 

стопи царине. 

Члан 213 

Ако до протека рока из члана 211. ове уредбе декларант не достави податке који су 

потребни за коначно утврђивање царинске вредности робе односно податке или исправе 

које недостају, царински орган ће, као дажбине за предметну робу, одмах укњижити износ 

обезбеђења које је положено у складу са чланом 212. став 3. тачка 2), став 4. тачка 1) 

подтачка 2) и став 4. тачка 2) ове уредбе. 

Члан 214 

Непотпуну декларацију прихваћену под условима наведеним у чл. 209 - 212. ове уредбе, 

декларант може допунити или, уз сагласност царинског органа, заменити другом 

декларацијом која испуњава услове предвиђене у члану 87. Царинског закона. 

У случајевима из става 1. овог члана као датум за одређивање износа дажбина и примену 

других прописа који се односе на стављање робе у слободан промет узима се датум 

прихватања непотпуне декларације. 

2.2. Поједностављени поступак декларисања 

Члан 215 



Царински орган, на основу писменог захтева који садржи све потребне податке, 

декларанту одобрава да, у складу са условима и на начин предвиђен у чл. 216. и 217. ове 

уредбе, поднесе декларацију за стављање робе у слободан промет у поједностављеном 

облику.  

Поједностављена декларација из става 1. овог члана: 

1) треба да садржи најмање податке који су прописани за поједностављену увозну 

декларацију, или  

2) да буде у облику трговинске или службене исправе, уз коју је приложен захтев за 

стављање у слободан промет.  

Царински орган може, када то околности допуштају, одобрити да захтев за стављање робе 

у слободан промет из става 2. тачка 2) овог члана буде замењен општим захтевом који 

важи за све поступке стављања робе у слободан промет у одређеном периоду. У том 

случају, у трговинској или службеној исправи из става 2. тачка 2) овог члана мора бити 

јасно назначено одобрење на основу ког се прихвата општи захтев у складу са овим 

ставом.  

Уз поједностављену декларацију прилажу се исправе од којих зависи стављање робе у 

слободан промет осим у случајевима из члана 210. став 2. ове уредбе. 

Овај члан не утиче на примену члана 233. ове уредбе. 

Члан 216 

Царински орган подносиоцу захтева даје одобрење за коришћење поједностављеног 

поступка декларисања ако су услови и критеријуми из чл. 201, 202. и 204. ове уредбе 

испуњени. 

Ако подносилац захтева поседује сертификат из члана 21. став 1. тач 1) или 3) ове уредбе, 

сматра се да је услов из става 1. овог члана испуњен и царински орган ће одобрити 

поједностављени поступак декларисања, под условом да је обезбеђена неопходна размена 

података између подносиоца захтева и царинског органа.  

Члан 217 

Одобрење из члана 215. ове уредбе треба да садржи податке о: 

1) царинарници или царинарницама које су надлежне за прихватање поједностављених 

декларација, 

2) врсти робе на коју се поједностављене декларације односе, 

3) облицима обезбеђења за било који царински дуг који би могао настати, и 



4) облику и садржини допунске декларације, року у којем треба поднети допунску 

декларацију, као и о царинарници надлежној за прихватање допунске декларације. 

Царински орган у одобрењу може да одреди да подношење допунске декларације није 

потребно када се поједностављени поступак односи на робу чија је вредност нижа од 

законом прописаног минимума, а поједностављена декларација садржи све податке 

потребне за стављање робе у слободан промет. 

2.3. Декларисање на основу књиговодствених исправа 

Члан 218 

Царински орган, у складу са условима и на начин предвиђен у чл. 219. и 220. ове уредбе, 

даје одобрење за декларисање на основу књиговодствених исправа лицу које захтева да се 

поступак стављања робе у слободан промет изврши без обавезе допремања робе 

царинарници, у просторијама тог лица или на другим местима из члана 201. ове уредбе, 

које одобри царински орган, под условом да то лице поднесе писмени захтев који садржи 

све податке потребне за давање одобрења, и то: 

1) о роби која подлеже поступку транзита и за коју је подносиоцу захтева било дато 

одобрење за поједностављене поступке код одредишне царинарнице, у складу са чл. 441, 

442. и 443. ове уредбе,  

2) о роби која је претходно стављена у царински поступак са економским дејством, не 

искључујући примену члана 233. ове уредбе,  

3) о роби која је након што је допремљена царинарници у складу са члану 65. Царинског 

закона, смештена у оне просторије или места у складу са транзитним поступком, 

различитим од оних наведених у тачки 1) овог става,  

4) о роби која је унета у царинско подручје уз одступање од обавезе допремања у складу 

са чланом 66. тачка 2) Царинског закона. 

Члан 219 

Царински орган ће дати одобрење за декларисања на основу књиговодствених исправа, 

ако су услови и критеријуми из чл. 201, 202. и 204. ове уредбе испуњени.  

Ако подносилац захтева поседује сертификат из члана 21. став 1. тач 1) или 3) ове уредбе, 

сматра се да је услов из става 1. овог члана испуњен и царински орган ће одобрити 

поједностављени поступак декларисања, под условом да је обезбеђена неопходна размена 

података између подносиоца захтева и царинског органа.  

Члан 220 

Носилац одобрења из члана 218. ове уредбе дужан је да: 



1) у случајевима из члана 218. став 1. тач. 1) и 3) ове уредбе: 

(1) ако се роба ставља у слободан промет по приспећу на место одређено у те 

сврхе: 

- благовремено обавести царински орган о приспећу робе, у облику и на начин 

који је тај орган одредио, како би му роба могла бити пуштена, и  

- упише робу у своје евиденције. 

(2) ако је роба пре стављања у слободан промет била у привременом смештају у 

складу са чланом 75. Царинског закона на истом месту, пре истека рока из члана 

74. Царинског закона: 

- благовремено обавести царински орган, у облику и на начин који је тај орган 

одредио, о својој намери да робу стави у слободан промет, како би му роба 

могла бити пуштена, и 

- упише робу у своје евиденције; 

2) у случају из члана 218. став 1. тачка 2) ове уредбе: 

(1) благовремено обавести царински орган, у облику и на начин који је тај орган 

одредио, о својој намери да робу стави у слободан промет, како би му роба 

могла бити пуштена, и 

(2) упише робу у своје евиденције. 

Обавештење из подтачке (1) ове тачке није потребно ако је роба која треба да се стави у 

слободан промет већ стављена у поступак царинског складиштења у складишту типа Д. 

3) у случају из члана 218. став 1. тачка 4) ове уредбе, по приспећу робе на место одређено 

у те сврхе, упише робу у своје евиденције, 

4) од тренутка уписа робе у евиденције из тач. 1), 2) и 3) овог става, царинском органу 

стави на располагање све исправе чије је подношење потребно ради примене прописа који 

се односе на стављање робе у слободан промет. 

Царински орган може, под условом да то не утиче на контролу обављања 

поједностављења декларисања, да: 

1) дозволи носиоцу одобрења за поједностављење да царинском органу најави приспеће 

робе из става 1. тач. 1) или 2) овог члана непосредно пред њено приспеће, 

2) у одређеним ситуацијама, када врста робе и учесталост увоза то оправдавају, ослободи 

носиоца одобрења од обавезе обавештавања царинског органа о сваком приспећу робе, 



под условом да носилац одобрења тој царинарници достави све податке које царинарница 

сматра неопходним за евентуални преглед робе. 

У случају из става 2. тачка 2) овог члана упис робе у евиденције сматра се као пуштање 

робе. 

Упис робе у евиденције из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана може бити замењен било 

којом другом радњом која пружа сличне гаранције и коју одобри царински орган. Упис 

мора да садржи датум када је извршен и најмање податке прописане за декларацију за 

декларисање на основу књиговодствених исправа. 

Члан 221 

Одобрење из члана 218. ове уредбе мора да садржи све услове за спровођење 

поједностављења за декларисање на основу књиговодствених исправа, укључујући и 

податке о:  

1) роби на коју се односи, 

2) облик обавеза из члана 220. ове уредбе и податке о обезбеђењу које треба положити, 

3) време пуштања робе, 

4) рок у коме треба поднети допунску декларацију и којој царинарници, и 

5) услове под којима треба за робу поднети општу, периодичну или збирну декларацију. 

3. Декларације за царинске поступке са економским дејством 

3.1. Подношење декларације за царински поступак са економским дејством 

3.1.1. Подношење декларације за поступак царинског складиштења 

Непотпуна декларација 

Члан 222 

На захтев декларанта, улазна царинарница може да прихвати декларацију за поступак 

царинског складиштења која не садржи све прописане податке, ако таква декларација 

садржи бар податке прописане за непотпуну декларацију. 

У вези са непотпуном декларацијом из става 1. овог члана сходно се примењују чл. 210, 

211. и 214. ове уредбе. 

Поједностављени поступак декларисања 



Члан 223 

Одобрење за поједностављен поступак декларисања царински орган даје подносиоцу 

захтева у складу са условима и на начин прописан у чл. 201, 202, 204. и 224. ове уредбе. 

Ако се поједностављени поступак декларисања користи за поступак складиштења робе у 

царинском складишту типа Д, поједностављена декларација мора да садржи и податке о 

природи робе који, у довољној мери, омогућавају исправно и недвосмислено сврставање 

робе по Царинској тарифи, као и податке о царинској вредности робе.  

При поједностављеном поступку декларисања за поступак царинског складиштења у 

царинском складишту типа Б не може се користити трговинска исправа. Ако службена 

исправа не садржи све неопходне податке, те податке треба посебно приложити. 

Члан 224 

Захтев из члана 223. став 1. ове уредбе мора бити у писменој форми и садржати све 

податке потребне за давање одобрења. 

Ако околности то допуштају, захтев из члана 223. став 1. ове уредбе може бити замењен 

општим захтевом за обављање овог поступка током одређеног периода. 

У случају из става 2. овог члана захтев се подноси у складу са чл. 264, 265. и 266. ове 

уредбе, заједно са захтевом за управљање царинским складиштем или као захтев за 

измену или допуну већ издатог одобрења за управљање царинским складиштем. Захтев се 

подноси царинском органу који је издао одобрење за управљање царинским складиштем. 

Ако подносилац захтева поседује сертификат из члана 21. став 1. тач 1) или 3) ове уредбе, 

сматра се да је услов из става 1. овог члана испуњен и царински орган ће одобрити 

поједностављени поступак декларисања, под условом да је обезбеђена неопходна размена 

података између подносиоца захтева и царинског органа.  

Члан 225 

Одобрење из члана 223. ове уредбе мора да садржи услове за спровођење 

поједностављеног поступка декларисања, укључујући и податке о царинарници или 

царинарницама којима се може поднети декларација за поступак царинског складиштења. 

Царинарница неће захтевати подношење допунске декларације. 

Декларисање на основу књиговодствених исправа 

Члан 226 

Царински орган одобрава декларисање робе на основу књиговодствених исправа у складу 

са условима и на начин прописан у ставу 2. овог члана и у чл. 227. и 228. ове уредбе. 



Декларисање на основу књиговодствних исправа не примењује се на царинска складишта 

типа Б или Ф.  

Ако царински орган одобри да се роба декларише на основу књиговодствених исправа, за 

издавање одобрења и спровођења поједностављеног поступка декларисања сходно се 

примењује члан 224. ове уредбе. 

Члан 227 

Носилац одобрења, по приспећу робе на место одређено у ту сврху, дужан је да: 

1) благовремено обавести надлежну царинарницу о приспећу робе, у облику и на начин 

који одреди царинарница, 

2) упише робу у евиденцију, и 

3) надлежној царинарници стави на располагање исправе чије прилагање је потребно за 

стављање робе у поступак. 

Упис у евиденцију из става 1. тачка 2) овог члана мора да садржи оне податке који су 

потребни за утврђивање трговачког описа робе, укључујући и количину те робе. 

Члан 220. ст. 2. и 3. ове уредбе сходно се примењује у случајевима из овог члана. 

Члан 228 

Одобрење из члана 226. став 1. ове уредбе мора да садржи услове за спровођење 

декларисања на основу књиговодствених исправа, укључујући и податке о: 

1) роби на коју се поједностављење односи,  

2) врсти обавезе из члана 227. ове уредбе, и  

3) времену пуштања робе. 

Царинарница неће захтевати подношење допунске декларације. 

3.1.2. Подношење декларације за поступак активног оплемењивања, поступак прераде 

под царинском контролом и поступак привременог увоза 

Непотпуна декларација 

Члан 229 

На захтев декларанта, улазна царинарница може да прихвати декларацију за стављање 

робе у царински поступак са економским дејством, који није поступак пасивног 



оплемењивања и царинског складиштења, која не садржи све прописане податке или уз 

коју нису приложене одређене исправе из члана 172. ове уредбе. Декларација мора да 

садржи оне податке који се захтевају за непотпуну декларацију. 

На декларацију из става 1. овог члана сходно се примењују чл. 210, 211. и 214. ове уредбе. 

Ако се роба декларише за поступак активног оплемењивања, уз систем повраћаја, сходно 

се примењују чл. 212. и 213. ове уредбе. 

Поједностављени поступак декларисања и декларисање на основу књиговодствених 

исправа 

Члан 230 

Одредбе чл. 215. до 221. и члана 224. ове уредбе примењују се mutatis mutandis на робу 

декларисану за царинске поступке са економским дејством обухваћене овим пододељком. 

3.1.3. Подношење декларације за поступак пасивног оплемењивања 

Члан 231 

Одредбе чл. 234. до 245. ове уредбе, које се примењују на робу декларисану за извоз, 

сходно се примењују и на робу пријављену за извоз у оквиру поступка пасивног 

оплемењивања. 

3.1.4. Заједничке одредбе 

Члан 232 

У случају када су два или више одобрења која се односе на царинске поступке са 

економским дејством издата истом лицу, при чему је један поступак завршен стављањем у 

други поступак на основу књиговодствених исправа, царинарница неће захтевати 

подношење допунске декларације. 

3.2. Окончање царинског поступка са економским дејством 

Члан 233 

За окончање царинског поступка са економским дејством, који није поступак пасивног 

оплемењивања и царинског складиштења, могу се применити поједностављени поступци 

за стављање робе у слободан промет, извоз или поновни извоз. У случају поновног извоза 

примењују се mutatis mutandis чл. 234 - 245. ове уредбе. 

Поједностављени поступци из чл. 209 - 221. ове уредбе могу се применити на стављање 

робе у слободан промет у оквиру поступка пасивног оплемењивања. 



За окончање поступка царинског складиштења могу се применити поједностављени 

поступци за стављање робе у слободан промет, извоз или поновни извоз. 

Изузетно од става 3. овог члана: 

1) за робу стављену у поступак у царинско складиште типа Ф не одобрава се ни једно од 

предвиђених поједностављења, 

2) за робу стављену у поступак у царинско складиште типа Б може се одобрити употреба 

непотпуних декларација и поједностављени поступак декларисања,  

3) издавање одобрења за царинско складиште типа Д укључује и одобрење за декларисање 

робе на основу књиговодствених исправа за стављање робе у слободан промет. Ово 

поједностављење се не може одобрити, ако подносилац захтева жели да извуче корист из 

примене царинске основице која се не може проверити без физичког прегледа робе. У том 

случају, може се одобрити други поступак који укључује допремање робе царинском 

органу. 

4. Декларације за извоз 

Члан 234 

На царинске формалности прописане у члану 377. ове уредбе, које треба обавити код 

извозне царинарнице, сходно се примењују одредбе чл. 377. став 5, чл. 378. и 380. ове 

уредбе и те формалности се могу поједноставити. 

4.1. Непотпуне декларације 

Члан 235 

Извозна царинарница може, на захтев декларанта, да прихвати декларацију за извоз робе и 

у случају када не садржи све прописане податке. 

Декларација мора да садржи податке који се захтевају за непотпуну декларацију. 

Ако је роба предмет посебних мера пољопривредне политике или подлеже плаћању 

извозних дажбина, све податке који су потребни за примену посебних мера 

пољопривредне политике или све податке који су потребни за обрачун извозних дажбина. 

На извозну декларацију сходно се примењују чл. 210 - 214. ове уредбе. 

Члан 236 

Ако се примењује члан 375. ове уредбе, допунска декларација може се поднети 

царинарници која је месно надлежна према седишту извозника. 



Ако произвођач има седиште на подручју друге царинарнице, допунска декларација може 

се поднети царинарници која је месно надлежна према седишту произвођача.  

У непотпуној извозној декларацији одређује се царинарница којој се подноси допунска 

декларација. Царинарница која прима непотпуну извозну декларацију, прослеђује податке 

из непотпуне извозне декларације царинарници којој, у складу са ставом 1. овог члана, 

треба да се поднесе допунска декларација. 

У случају из става 2. овог члана, царинарница која је прихватила допунску декларацију 

податке из допунске декларације одмах прослеђује царинарници којој је поднета 

непотпуна извозна декларација.  

4.2. Поједностављени поступак декларисања 

Члан 237 

Одобрење за употребу поједностављеног поступка декларисања царински орган издаје 

подносиоцу захтева ако су услови и критеријуми из чл. 216. и 217. ове уредбе који се 

примењују mutatis mutandis, испуњени. 

Поједностављена декларација мора да садржи податке који се захтевају за 

поједностављену декларацију.  

Чл. 210 - 214. ове уредбе примењују се mutatis mutandis. 

4.3. Декларисање на основу књиговодствених исправа 

Члан 238 

На основу писменог захтева, царински орган може да одобри декларисање робе за извоз 

на основу књиговодствених исправа, у складу са условима и на начин предвиђен у ставу 2. 

овог члана, лицу које жели да извозне формалности обавља у својим просторијама или на 

другом месту које је одобрио царински орган (у даљем тексту: овлашћени извозник). 

На поступак давања одобрења из став 1. овог члана сходно се примењује члан 219. ове 

уредбе. 

Члан 239 

Овлашћени извозник, пре изношења робе из простора или места наведеног у члану 238. 

ове уредбе, дужан је да: 

1) благовремено обавести извозну царинарницу о изношењу робе, подношењем 

поједностављене извозне декларације, сагласно члану 237. ове уредбе, 

2) царинарници стави на располагање сву документацију која је потребна за извоз робе. 



Овлашћени извозник може да поднесе комплетну извозну декларацију, уместо 

поједностављене извозне декларације. У том случају, не захтева се подношење допунске 

декларације из члана 101. став 3. Царинског закона. 

Члан 240 

Царински орган може овлашћеног извозника да ослободи обавезе да извозној 

царинарници, за свако изношење робе, поднесе поједностављену извозну декларацију. 

Овај изузетак царински орган одобрава само ако овлашћени извозник испуњава следеће 

услове: 

1) обавештава извозну царинарницу о сваком изношењу, на начин и у облику који одреди 

та царинарница; 

2) пре изношења робе са места која су наведена у члану 238. став 1. ове уредбе, доставља 

или ставља на располагање царинарницу све податке за које они сматрају да су потребни 

ради спровођења ефективне анализе ризика; 

3) упише робу у своје евиденције.  

Упис из става 1. тачка 3) овог члана може заменити друга радња, коју одобри царински 

орган, а која пружа сличне гаранције. Упис мора да садржи датум када је извршен, као и 

податке који су потребни за идентификацију робе. 

У случајевима кад је то оправдано због природе робе и учесталости извозних радњи, 

царинарница може овлашћеног извозника ослободити обавезе из тач. 1) и 2) става 1. овог 

члана, под условом да овлашћени извозник извозној царинарници достави потребне 

информације за могући преглед робе, пре него што се роба извезе. 

У случају из става 3. овог члана, упис робе у евиденције сматра се пуштањем робе.  

Члан 241 

Подаци из члана 240. став 1. тачка 1) ове уредбе, достављају се извозној царинарници у 

роковима који су наведени у чл. 367. и 368. ове уредбе.  

Код уноса робе у евиденцију из члана 240. став 1. тачка 3) ове уредбе, потребно је да се 

унесу и подаци прописани за поступак декларисања на основу књиговодствених исправа. 

Члан 242 

Као доказ да је роба стварно напустила царинско подручје Републике Србије користи се 

примерак број 3 ЈЦИ. 

У одобрењу за употребу поједностављења мора бити назначено да примерак број 3 ЈЦИ 

треба унапред оверити. 



Претходна овера из става 2. овог члана спроводи са на један од следећих начина: 

1) рубрику А ЈЦИ унапред печатом оверава надлежна царинарница и потписује овлашћени 

царински службеник, или 

2) овлашћени извозник оверава декларацију.  

Отисак овог печата може на прописаном обрасцу бити отиснут и унапред када је 

штампање образаца поверено штампарији одобреној у ту сврху. 

Пре отпреме робе, овлашћени извозник је дужан да: 

1) изврши обавезе из чл. 239. и 240. ове уредбе, 

2) на приложеним исправама или носачима података, који их замењују, наведе следеће 

податке: 

(1) редни број уписа робе у евиденције; 

(2) датум уписа робе у евиденције; 

(3) број одобрења; 

(4) царински орган који је издао одобрење. 

Члан 243 

Одобрење из члана 238. став 1. ове уредбе мора да садржи све услове за спровођење 

поједностављења, укључујући и податке о:  

1) роби на коју се поједностављење односи, 

2) облик обавеза из члана 240. став 1. ове уредбе, 

3) време и начин пуштања робе, 

4) садржај приложених исправа или носача података, који их замењују, као и начин 

њиховог оверавања, и 

5) поступак подношења и рок у којем мора бити поднета допунска декларација. 

У одобрењу се наводи обавеза овлашћеног извозника да предузме све неопходне мере за 

обезбеђење чувања посебног печата или образаца који садрже унапред отиснут печат 

извозне царинарнице или унапред отиснут посебни печат. 



4.4. Заједничке одредбе за поједностављени поступак декларисања и декларисање на 

основу књиговодствених исправа у поступку извоза 

Члан 244 

Уместо декларације, царински орган може да одобри да се користи трговинска, службена 

исправа или други медијум за чување података, када се цела извозна радња обавља на 

територији Републике Србије или када је таква могућност предвиђена споразумом између 

царинског органа Републике Србије и царинске службе друге државе. 

Исправа или медијум из става 1. овог члана мора да садржи минимум прописаних 

података неопходних за поступак за који ће се користити. Уз исправу или медијум 

декларант треба да приложи захтев за извоз. 

Царински орган може да дозволи да захтев за извоз из става 2. овог члана буде замењен 

општим захтевом, под условом да привредни субјект царинском органу стави на 

располагање све податке које сматра неопходним за спровођење ефективне анализе ризика 

и преглед робе. Општи захтев важи за све поступке извоза у одређеном периоду. У том 

случају, у исправи или медијуму за чување података декларант мора јасно назначити 

одобрење на основу ког се прихвата општи захтев у складу са овим ставом.  

Трговинска или службена исправа користи се као доказ о стварном износу робе из 

царинског подручја, исто као примерак број 3 ЈЦИ. Ако царински орган одобри употребу 

другог медијума за чување података мора у исто време да одреди начин на који ће се 

потврдити да је роба стварно изнета из царинског подручја Републике Србије. 

Члан 245 

Када се цела извозна радња обавља на територији Републике Србије, царински орган 

може, поред поступака из чл. 237 - 243. ове уредбе, да предвиди друга поједностављења 

декларисања. 

Декларант је дужан да, пре него што та роба иступи, царинском органу стави на 

располагање податке неопходне за спровођење ефективне анализе ризика и преглед робе. 

Део други 

ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНО ПОСТУПАЊЕ С РОБОМ ИЛИ УПОТРЕБА РОБЕ 

   

Глава I 

СТАВЉАЊЕ РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ 

1. Опште одредбе 

Члан 246 

Ако је домаћа роба била привремено извезена са АТА карнетом у складу са чланом 384. 

ове уредбе, након враћања може се ставити у слободан промет на основу АТА карнета. 



У случају из става 1. овог члана, царински орган код кога се роба ставља у слободан 

промет мора: 

1) проверити податке из поља А до Г купона поновног увоза, 

2) испунити талон и поље Х купона поновног увоза,  

3) задржати купон поновнога увоза. 

Ако се формалности за раздужење привременог извоза домаће робе обављају код другог 

царинског органа, а не оног преко кога је роба била унесена у царинско подручје, роба се 

од улазног до одредишног царинског органа, где ће бити стављена у слободни промет, 

превози без додатних формалности. 

Члан 247 

Јединствена царинска стопа у висини од 10% може се применити на робу из члана 107. 

Царинског закона чија укупна вредност не прелази износ од 3.000 евра, у динарској 

противвредности.  

2. Посебна употреба 

Члан 248 

Одредбе чл. 248 - 257. ове уредбе примењују се у случају да је роба, која је стављена у 

слободан промет уз повољније тарифно поступање или уз смањену или стопу царине нула 

због своје употребе у посебне сврхе, предмет царинског надзора. 

Јединствено одобрење је одобрење које обухвата два или више царинских органа. 

Књиговодство су трговачке, пореске или друге рачуноводствене исправе које чува 

корисник одобрења, или се они чувају за његов рачун. 

Евиденције су исправе које садрже све потребне податке и техничке појединости о било 

ком средству, које царинском органу омогућава надзор и контролу поступка. 

Члан 249 

Одобравање повољнијег тарифног поступања у складу са чланом 30. Царинског закона, у 

случајевима у којима је роба предмет царинског надзора због посебне употребе, врши се 

на основу писменог одобрења. 

Ако је роба стављена у слободан промет уз смањену или стопу царине нула због њене 

посебне употребе, а важеће одредбе захтевају да роба остане под царинским надзором, у 

складу са чланом 108. Царинског закона, за потребе царинског надзора због посебне 

употребе потребно је писмено одобрење царинског органа. 



Захтев за издавање одобрења подноси се у писменој форми и на прописаном обрасцу. 

Царински орган може дозволити да се захтев за продужење или измену одобрења поднесе 

у облику уобичајеног писменог захтева. 

У посебним околностима царински орган може одобрити да се подношење декларације за 

стављање у слободан промет врши у писменој форми или коришћењем електронског 

система размене података по уобичајеном поступку што се сматра подношењем захтева за 

издавање одобрења, под условима да: 

1) захтев обухвата само један царински орган, 

2) подносилац захтева за робу у целости захтева прописану посебну употребу, и 

3) да је осигурано правилно спровођење поступка. 

Ако царински орган сматра да подаци наведени у захтеву нису потпуни или довољни за 

издавање одобрења може затражити од подносиоца захтева допунске податке или 

обавештења. 

Царински орган може, у посебним случајевима, у којима се за издавање одобрења захтева 

подношење декларације, захтевати, не искључујући примену одредбе члана 170. ове 

уредбе, да се уз захтев приложи исправа, коју подноси декларант и која, осим ако подаци 

нису потребни или су већ унети у декларацију, садржи следеће податке: 

1) име и адреса подносилаца захтева, декларанта и других учесника поступка, 

2) врста посебне употребе, 

3) технички опис робе, производа који су настали из њене посебне употребе и средства за 

утврђивање њихове истоветности, 

4) предвиђени нормативи или методе за њихово одређивање, 

5) предвиђени рок за одређивање робе према њеној посебној употреби, 

6) место где се роба ставља у посебну употребу. 

Захтев за издавање одобрења подноси се царинском органу који је надлежан за место где 

се води главно књиговодство подносиоца захтева. 

Ако се захтев подноси ради издавања јединственог одобрења, надлежни царински орган из 

става 7. овог члана доставља захтев и нацрт одобрења другом царинском органу, који га 

обавештава у року од 15 дана од дана пријема захтева. 



Други надлежни царински орган из става 8. овог члана обавестиће царински орган из 

става 7. овог члана о својим примедбама у року од 30 дана од дана пријема нацрта 

одобрења.  

Одобрење или образложена одлука о одбијању захтева за издавање одобрења доставља се 

подносиоцу захтева у року од 30 дана, рачунајући од дана када је захтев био поднет, или 

од дана када је царински орган утврдио да су му достављени непотпуни или недостајући 

подаци. Ако се даје јединствено одобрење царински орган који је одобрење дао, доставиће 

га другом царинском органу који је тим одобрењем укључен. 

Члан 250 

Царински орган надлежан за доношење одобрења издаје одобрење, у складу са 

прописаним обрасцем, лицима са пребивалиштем или седиштем у Републици Србији, 

уколико су испуњени следећи услови: 

1) да су предвиђене радње у складу с прописаном посебном употребом и одредбама за 

премештање робе сходно члану 253. ове уредбе и да је правилно спровођење поступка 

загарантовано, 

2) да подносилац захтева пружи потребна обезбеђења за правилно спровођење поступка и 

преузме обавезе да: 

(1) роби у целости или делу робе одреди прописану посебну употребу или робу 

премести и пружи доказ о одређењу или премештању у складу са важећим 

прописима, 

(2) не предузима радње које нису у складу са сврхом прописане посебне 

употребе, 

(3) надлежну царинарницу обавести о свим променама које могу утицати на 

одобрење, 

3) да је осигуран царински надзор, а административне мере које предузима царинарница 

нису у супротности са економским потребама подносиоца захтева, 

4) да подносилац захтева води и чува одговарајућу евиденцију која царинским органима 

омогућава надзор над поступком, 

5) да пружи обезбеђење, у оним случајевима у којима царински орган сматра да је то 

потребно. 

Кад је захтев поднет у складу са чланом 249. став. 4. ове уредбе одобрење се издаје 

лицима са седиштем или пребивалиштем у Републици Србији, прихватањем декларације, 

уз испуњење осталих услова из став 1. овога члана. 



Одобрење мора да садржи следеће податке, осим ако се ти подаци сматрају непотребним: 

1) податке о кориснику одобрења, 

2) тарифну ознаку Царинске тарифе или ТАРИС ознаку, врсту и опис робе и поступака 

посебне употребе и одредбе о нормативу употребе, када је то потребно,  

3) начин и методе за препознавање робе и царинског надзора, укључујући и поступке за: 

(1) заједнички смештај, за који ће се, mutatis mutandis, примењивати ст. 2. 3. и 4. 

члана 298. ове уредбе,  

(2) мешовити смештај производа који подлежу надзору због посебне употребе а 

сврставају се у Главу 27 и 29 Царинске тарифе или производи са сировом 

нафтом који се сврставају у тарифну ознаку 2709 00 Царинске тарифе.  

4) рок у коме се роби мора одредити прописана посебна употреба, 

5) царинске органе код којих ће се декларисати роба за стављање у слободан промет и 

одређивање царинског органа који надзире поступке, 

6) место у којем се роби мора одредити прописана посебна употреба, 

7) обезбеђење које ће се пружити, када је то потребно, 

8) рок важења одобрења, 

9) могућност премештања у складу са чланом 253 став 1. ове уредбе, када је то 

применљиво, 

10) поједностављени поступци одобрени у складу са чланом 101. Царинског закона, када 

је то применљиво, 

11) начине комуникације. 

Уколико роба наведена у ставу 3. тачка 3) подтачка (2) овог члана не сврстава у исту 

десетоцифрену ознаку Царинске тарифе, исте комерцијалне количине и исте техничке и 

физичке карактеристике, мешовити смештај се може одобрити само кад ће се укупна 

мешавина ставити у поступак наведен у Додатним напомена 4 и 5 уз Главу 27 Царинске 

тарифе.  

Одобрење из става 1. овог члана, не искључујући примену одредбе члана 251. ове уредбе, 

важи од дана доношења одобрења или од дана који је наведен у одобрењу.  

Одобрења се издају са периодом важења не дужим од три године, осим у посебно 

оправданим и образложеним случајевима. 



Члан 251 

Царински орган може, не искључујући примену ст. 2. и 3. овог члана, издати одобрење 

које важи од дана подношења захтева. 

Ако се поднесе захтев за обнову одобрења за исту врсту радњи и робе, одобрење се може 

издати са важењем од дана када је прво одобрење престало да важи. 

У изузетним случајевима, важење одобрења може се одобрити најдуже до једне године 

пре него што је поднесен захтев, под условом да се докаже да постоји економска 

оправданост и да: 

1) се захтев не односи на покушаје преваре или грубе немарности, 

2) књиговодство подносиоца захтева потврди да се сви услови поступка могу сматрати 

испуњеним, да се по потреби може утврдити истоветност робе за дати период и да такво 

књиговодство омогућава контролу поступка, и 

3) се све формалности неопходне за регулисање питања робе могу обавити, укључујући, 

ако је потребно, поништавање декларације.  

Члан 252 

Престанак важења одобрења неће утицати на робу која је била у слободном промету, на 

основу тог одобрења, пре истека његовог важења. 

Члан 253 

Премештање робе између два места наведена у истом одобрењу може се спровести без 

царинских формалности.  

Премештење робе између два одобрена корисника спроводи се тако што други корисник 

одобрења надлежном царинском органу подноси декларацију за стављање робе у 

поступак.  

Премештање робе из простора првог корисника одобрења до простора другог корисника 

одобрења врши се на основу исте декларације којом је први корисник одобрења ставио 

робу у поступак. Оба корисника одобрења дужни су да робу, односно премештање робе 

одмах упишу у своје књиговодство, уз навођење података о декларацији којом је роба 

премештена. 

Корисник другог одобрења преузимањем робе преузима и обавезе које произлазе из чл. 

248 - 257. ове уредбе за робу која је предмет премештања.  

Корисник првог одобрења ослобођен је свих обавеза под условом да је: 



1) други корисник преузео робу и обавештен да је роба на коју се односе обавезе које се 

преносе предмет царинског надзора посебне употребе, 

2) у тренутку прихватања декларације царински надзор посебне употребе преузео 

надлежни царински орган другог корисника. 

Члан 254 

У случају премештања делова за одржавање или оправку ваздухоплова под условима из 

споразума о преносу или за властите потребе авио-превозиоца, код авио-превозилаца 

укључених у међународни саобраћај, може се користити ваздухопловни товарни лист или 

друга одговарајућа исправа. 

Ваздухопловни товарни лист или друга одговарајућа исправа мора да садржи следеће 

податке: 

1) назив отпремног авио-превозиоца, 

2) назив ваздухопловног пристаништа одласка, 

3) назив пријемног авио-превозиоца,  

4) назив одредишног аеродрома, 

5) опис делова, 

6) количину делова. 

Подаци из става 2. овог члана могу бити у шифарном облику или упућивати на приложену 

исправу. 

Ваздухопловни товарни лист или друга одговарајућа исправа мора на предњој страни да 

садржи следећу напомену: 

"ПОСЕБНА УПОТРЕБА" 

"ЕНД-УСЕ".  

Отпремни авио-превозилац ће једну копију ваздухопловног товарног листа или друге 

одговарајуће исправе задржати као део своје евиденције, а другу копију послати 

надлежном царинском органу. 

Пријемни авио-превозилац ће задржати копију ваздухопловног товарног листа или друге 

одговарајуће исправе у својој евиденцији, а једну копију ће доставити надлежном 

царинском органу. 



Делови у непромењеном стању и копије ваздухопловног товарног листа или друге 

одговарајуће исправе доставиће се пријемном авио-превозиоцу, на месту које одреди 

надлежни царински орган. Пријемни авио-превозилац ће уписати делове у своју 

евиденцију. 

Обавезе које произлазе из ст. 1 - 7. овог члана прелазе са отпремног авио-превозиоца на 

пријемног авио-превозиоца у тренутку испоруке делова у непромењеном стању и копија 

ваздухопловног товарног листа или друге одговарајуће исправе. 

Члан 255 

Царински орган може, уз услове прописане овим чланом, одобрити извоз или уништење 

робе. 

При извозу пољопривредних производа, у рубрику 44 декларације уписује се следећа 

напомена: 

"ЧЛАН 262. УРЕДБЕ О ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНОМ ПОСТУПАЊУ С РОБОМ, 

ПОСЕБНА УПОТРЕБА: РОБА НАМЕЊЕНА ЗА ИЗВОЗ - НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ 

ИЗВОЗНЕ ДАЖБИНЕ". 

У случају уништења примењују се одредбе члана 282. став 2. Царинског закона. 

Члан 256 

Ако царински орган прихвати да је употреба робе на начин различит од оног који је 

наведен у одобрењу оправдана, таква употреба, осим извоза или уништења, има за 

последицу настанак царинског дуга. При обрачуну царинског дуга примењује се, mutatis 

mutandis, члан 244. Царинског закона. 

Члан 257 

Роба наведена у члану 248. став 1. ове уредбе остаје под царинским надзором и подлеже 

плаћању увозне дажбине док: 

1) се први пут не одреди прописана посебна употреба, 

2) роба није извезена, уништена или употребљена на други начин у складу са чланом 255. 

и 256. ове уредбе. 

Изузетно од става 1. овог члана, царински надзор ће се наставити током периода који не 

прелази две године од датума првог одређивања прописане употребе, ако роба може да 

има вишеструку употребу, а царински орган то сматра примереним ради избегавања 

злоупотребе. 



Отпаци и остаци настали производним радњама и губици настали због природе робе 

сматрају се робом којој је додељена прописана посебна употреба. 

За отпатке и остатке настале при уништењу робе, царински надзор престаје када роби буде 

одобрен један од царински дозвољених поступања или употреба. 

3. Управљање тарифним мерама 

3.1. Управљање тарифним квотама које се одобравају по хронолошком реду датума 

декларација 

Члан 258 

Ако је то предвиђено посебним прописима, тарифне квоте ће се додељивати према 

хронолошком реду датума прихватања декларација за стављање у слободан промет. 

Захтев за преференцијално поступање у оквиру тарифне квоте подноси се декларацијом за 

стављање робе у слободан промет. 

Управа царина вршиће, уз примену става 5. овог члана, расподелу квота на основу датума 

прихватања одговарајуће декларације за стављање робе у слободан промет, ако стање 

односне квоте то допушта. Редослед ће се утврдити у складу с хронолошким редом тих 

датума, при чему ће се све декларације прихваћене истог датума сматрати истовременим. 

Уколико су тражене количине веће од тренутно доступне, расподела ће бити извршена 

пропорционално захтеваним количинама. 

За потребе овога члана, декларације прихваћене 1, 2. или 3. јануара сматраће се 

прихваћенима 3. јануара. Међутим, ако један од тих датума пада у суботу или недељу, 

сматраће се да је датум прихватања 4. јануар. 

Ако Управа царина поништи декларацију за стављање у слободан промет за робу која је 

била предмет захтева за преференцијално поступање у оквиру тарифне квоте, цео захтев 

за ту робу ће бити опозван, а квота враћена. 

Члан 259 

Управа царина ће вршити расподелу квота сваког радног дана према захтевима 

поднесеним претходног дана, осим дана државних празника у Републици Србији. 

Не искључујући примену одредаба члана 258. став 5. ове уредбе у расподелу квота 

обухватиће и још неодобрене захтеве поднете на декларацијама за стављање у слободан 

промет, прихваћене закључно са претходним даном. 

Члан 260 



Тарифна квота сматра се критичном када је искоришћено 90 % почетног износа, или када 

то процени Управа царина. 

Изузетно од става 1. царинска квота се сматра за критичну већ од датума њеног отварања 

у сваком од следећих случајева: 

1) ако је отворена за мање од три месеца; 

2) ако царинске квоте, које обухватају исти производ и порекло, као и једнак период квоте 

као и предметна царинска квота (еквивалентне царинске квоте), нису бике отворене у 

претходне две године; 

3) ако је еквивалентна царинска квота, била отворена у претходне две године, 

искоришћена последњег дана или пре последњег дана трећег месеца периода квоте или је 

имала већу почетну количину од предметне царинске квоте. 

Царинска квота, чија једина намена је примена заштитних или узвратних мера по 

правилима СТО, сматра се критичном чим је употребљено 90% од почетне количине, без 

обзира на то да ли су у претходне две године биле отворене еквивалентне царинске квоте 

или не. 

3.2. Надзор над робом 

Члан 261 

Ако су прописане мере надзора за робу за коју је одобрено преференцијално поступање у 

оквиру тарифне квоте, извештавање се врши најмање једном месечно. Извештај садржи 

податке о количинама које су стављене у слободан промет или извезене од првог дана 

наведеног периода. 

Управа царина министарству надлежном за послове пољопривреде доставља месечне 

извештаје о надзору најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец. 

3.3. Расподела квота на основу одобрења о додели квоте 

Члан 262 

Ако је то предвиђено посебним прописима, расподелу тарифних квота обавља 

министарство надлежно за послове пољопривреде, на основу захтева увозника за доделу 

одређене количине робе у оквиру поједине тарифне квоте, за годину на коју се односи 

важећа Уредба о царинској тарифи, односно пропис којим је квота утврђена. 

Након расподеле квота, која се може обавити једном или више пута годишње, 

министарство из става 1. овог члана издаје одобрење, а Управа царина прати и надзире 

остварење увоза робе по издатим одобрењима. Сва издата одобрења уносе се у 

информациони систем Управе царина. 



Глава II 

ЦАРИНСКИ ПОСТУПЦИ СА ЕКОНОМСКИМ ДЕЈСТВОМ 

1. Опште одредбе 

1.1. Дефиниције 

Члан 263 

У сврху примене царинских поступака са економским дејством, поједини изрази имају 

следеће значење: 

1) поступак је царински поступак са економским дејством. 

2) одобрење је одобрење царинског органа за употребу поступка. 

3) јединствено одобрење је одобрење које обухвата два или више царинска органа 

надлежна за почетак или завршетак поступка, складиштење, узастопне производне радње 

или употребе. 

4) корисник је корисник одобрења. 

5) надзорни царински орган је царински орган, који је у одобрењу назначен као овлашћен 

за надзор над поступком. 

6) царински орган почетка поступка је царински орган односно царински органи који су у 

одобрењу назначени као овлашћени за прихватање декларација за стављање робе у 

одговарајући царински поступак, 

7) царински орган завршетка поступка је царински орган односно царински органи, који 

су у одобрењу назначени као овлашћени за прихватање декларација, на основу којих се за 

робу након стављања у поступак одређује ново царински дозвољено поступање или 

употреба, или у случају пасивног оплемењивања, декларација за стављање робе у 

слободан промет. 

8) поступак код више царинских органа је поступак, код кога царински орган завршетка 

поступка није исти као царински орган код кога је отпочео поступак, 

9) књиговодство је пословна, пореска или друга књиговодствена документација 

корисника, или таква документација која се води за његов рачун. 

10) евиденције су подаци који садрже све потребне информације и техничке појединости 

на било којем медију, који царинском органу омогућава надзор и контролу поступка, пре 

свега о кретањима робе или промени њеног статуса; евиденције у поступку царинског 

складиштења називају се "евиденција робе". 



11) главни добијени производ је добијени производ за чију производњу је био одобрен 

поступак. 

12) споредни добијени производ је добијени производ који су поред главних добијених 

производа наведени у одобрењу и нужни су споредни производи у поступку производње. 

13) рок за завршетак је рок до ког роби или добијеним производима мора бити одређено 

ново царински дозвољено поступање или употреба, укључујући, у зависности од случаја, 

и захтев за повраћај царинског дуга након обављеног активног оплемењивања (систем 

повраћаја) или за одобравање потпуног или делимичног ослобођења од царинског дуга 

код стављања у слободан промет након поступка пасивног оплемењивања. 

1.2. Захтев за издавање одобрења 

Члан 264 

Захтев за издавање одобрења за спровођење неког поступка подноси се у писаној форми и 

у складу са прописаним обрасцем. 

Царински орган може да дозволи да се захтев за продужење или измену одобрења поднесе 

у облику уобичајеног писаног захтева (а не на прописаном обрасцу). 

Царински орган може да дозволи да се одобрење може захтевати подношењем 

декларације, у писаној форми или коришћењем електронског система размене података по 

уобичајеном поступку, у следећим случајевима: 

1) у поступку активног оплемењивања, када се у складу са чланом 303 ове уредбе сматра 

да су економски услови испуњени, осим захтева који укључују истоврсну робу, 

2) у поступку прераде под царинском контролом, када се у складу са чланом 319. ове 

уредбе сматра да су економски услови испуњени, 

3) у поступку привременог увоза, укључујући и примену АТА или ЦПД (ЦПД) карнета, 

4) у поступку пасивног оплемењивања, када се производна радња односи на поправку, 

укључујући систем замене без претходног увоза: 

(1) при стављању у слободан промет након поступка пасивног оплемењивања уз 

употребу система замене с претходним увозом, 

(2) при стављању у слободан промет након поступка пасивног оплемењивања уз 

употребу система замене без претходног увоза, ако већ постојеће одобрење тог 

поступка то не предвиђа а царински орган дозвољава његову промену, 



(3) при стављању у слободан промет након поступка пасивног оплемењивања, 

уколико се производне радње односе на робу која није намењена у комерцијалне 

сврхе. 

Захтев за одобрење може се поднети усменом декларацијом за привремени увоз у складу 

са чланом 182. ове уредбе и ако се поднесе исправа попуњена у складу са чланом 266. став 

3. ове уредбе. 

Захтев за одобрење може се поднети уз декларацију за привремени увоз или неком другом 

радњом у складу са чланом 189. став 1. ове уредбе. 

Захтеви за издавање одобрења у поступцима у чијем спровођењу учествује више 

царинских органа (јединствено одобрење), осим код привременог увоза, подносе се у 

складу са ставом 1. овог члана. 

Царински орган може да захтева да се захтеви за привремени увоз уз потпуно ослобођење 

од плаћања царинског дуга из члана 345. ове уредбе поднесу у складу са ставом 1. овог 

члана. 

 Члан 265  

Захтев за одобрење из члана 264. ове уредбе подноси се: 

1) за поступак царинског складиштења: царинском органу, надлежном према месту у 

којем ће се налазити просторије царинског складишта или где се води главно 

књиговодство подносиоца захтева, 

2) у поступку активног оплемењивања и прераде под царинском контролом: царинском 

органу, надлежном према месту у којем ће се роба производити или прерађивати, 

3) за поступак привременог увоза: царинском органу, надлежном према месту у коме ће се 

роба употребљавати, осим у случају из члана 347. став 3. ове уредбе, 

4) у поступку пасивног оплемењивања: царинском органу, надлежном према месту у којем 

се налази роба која ће бити декларисана за привремени извоз. 

Члан 266 

Ако царински орган оцени да подаци дати у захтеву нису потпуни или довољни за 

доношење одобрења, може затражити од подносиоца захтева додатне податке или 

обавештења. 

Царински орган, у посебним случајевима, у којима се издавање одобрења захтева 

подношењем декларације, може захтевати, не искључујући примену члана 172. ове 

уредбе, да се уз захтев приложи исправа, коју подноси декларант и која, осим ако подаци 

нису потребни или су већ унети у образац декларације, садржи следеће податке: 



1) назив/име и адреса подносиоца захтева, декларанта и других учесника поступка, 

2) врста производних радњи или употребе робе, 

3) технички опис робе, оплемењених или прерађених производа и методе за утврђивање 

њихове истоветности, 

4) прописану шифру економских услова, 

5) предвиђени нормативи или методе за њихово одређивање, 

6) предвиђени рок за завршетак поступка, 

7) предложен царински орган завршетка поступка, 

8) место спровођења производних радњи, прераде или употребе, 

9) предложене формалности за премештај робе и 

10) код усмених декларација, вредност и количина робе. 

Исправа из става 2. овог члана која се односе на усмену декларацију за привремени увоз 

подноси се у два примерка, које оверава царински орган и један оверени примерак враћа 

се подносиоцу. 

Члан 267 

Када лице захтева јединствено одобрење потребна је претходна сагласност царинских 

органа надлежних за почетак и/или завршетак поступка, у складу са поступком 

предвиђеним ст. 2. и 3. овога члана. 

У случају привременог увоза захтев се подноси царинском органу према месту прве 

употребе, осим у случају из члана 347. став 3. ове уредбе. У другим случајевима захтев се 

подноси царинском органу надлежном према месту где се води главно књиговодство 

подносиоца захтева, што олакшава надзор поступка, и где се обавља било који део 

складиштења, производних радњи или привременог извоза, обухваћених одобрењем. 

Уколико на тај начин није могуће утврдити надлежни царински орган захтев се подноси 

царинском органу према месту где се води главно књиговодство подносиоца захтева, ради 

олакшавања надзора над поступком.  

Надлежни царински орган из става 2. овога члана шаље захтев и предлог одобрења другим 

царинским органима који потврђују датум пријема у року од 15 дана, и саопштавају своје 

примедбе надлежном царинском органу у року од 30 дана од дана пријема предлога 

одобрења. Ако примедбе пристигну у том року и није постигнута сагласност захтев се 

одбија уз навођење разлога. 



Царински орган може издати одобрење уколико не прими никакве примедбе на предлог 

одобрења у року од 30 дана. Царински орган послаће копију договореног одобрења свим 

царинским органима који учествују у спровођењу поступка. 

Члан 268 

Када су општи критеријуми и услови за доношење јединственог одобрења договорени 

између два или више царинских органа, уместо претходне сагласности из члана 267. став 

1. ове уредбе и слања копије из члана 267. став 4. ове уредбе шаље се обично обавештење. 

Обавештење је увек довољно када се: 

1) јединствено одобрење обнавља, незнатно мења или допуњава, поништава или укида,  

2) захтев за јединствено одобрење односи се на привремени увоз и није га потребно 

издати на обрасцу. 

Обавештење није потребно када се: 

1) користи АТА или ЦПД карнет, 

2) привремени увоз одобрава прихватањем усмене декларације или декларисањем другим 

радњама. 

1.3. Економски услови 

Члан 269 

Царински орган не може издати одобрење без претходне провере економских услова, осим 

у случајевима из чл. 300 - 319. и 358 - 365. ове уредбе.  

Царински орган проверу економских услова врши у сарадњи са Привредном комором 

Србије. 

Код поступка активног оплемењивања проверавањем се утврђују немогућности употребе 

домаћих средстава, посебно на основу прописаних мерила, и то: 

1) недоступност у Републици Србији произведене робе једнаке каквоће и истих техничких 

обележја као и робе која се увози ради њене употребе у поступку активног оплемењивања, 

2) разлика у ценама између робе произведене у Републици Србији и робе која намерава да 

се увезе, 

3) уговорне обавезе. 



Код поступка прераде под царинском контролом проверавањем се утврђује да ли употреба 

стране робе омогућава да се односна прерађивачка делатност развија или одржи у 

Републици Србији. 

Код поступка пасивног оплемењивања проверавањем се утврђује да ли се спровођењем 

тога поступка: 

1) битно нарушавају интереси српских прерађивача, због организовања предметних 

поступака ван Републике Србије, или 

2) производња у Републици Србији економски није оправдана или није могућа због 

посебних техничких разлога или уговорних обавеза. 

1.4. Доношење одобрења 

Члан 270 

Царински орган надлежан за доношење одобрења, издаје одобрење на следећи начин: 

1) код захтева из члана 264. став 1, на прописаном обрасцу,  

2) код захтева из члана 265. став 3, прихватањем декларације, или 

3) код захтева за продужење или измену одобрења, белешком на захтеву. 

 

 

Члан 271 

Одобрење или образложена одлука о одбијању захтева за издавање одобрења доставља се 

подносиоцу захтева у року од 30 дана односно 60 дана у случају царинског складишта, 

рачунајући од дана када је захтев био поднет или од дана када је царински орган утврдио 

да су му достављени захтевани додатни подаци или подаци који су недостајали. 

Рокови из става 1. овога члана не примењују се у случају јединственог одобрења, осим ако 

је издато у складу са чланом 268. ове уредбе. 

Члан 272 

Одобрење из члана 271. ове уредбе, не искључујући примену одредбе члана 273. ове 

уредбе, почиње да важи од дана доношења одобрења или од дана назначеног у одобрењу. 

Изузетно, код приватних царинских складишта царински орган може и пре издавања 

писменог одобрења подносиоцу да саопшти своју сагласност за спровођење одабраног 

поступка. 



У одобрењу за управљањем царинским складиштем не одређује се рок важења одобрења. 

Код активног оплемењивања, прераде под царинском контролом и пасивног 

оплемењивања рок важења одобрења издаје се за период не дужи од три године, осим у 

посебно оправданим и образложеним случајевима. 

У случају издавања одобрења за производњу или прераду млечних производа из тарифних 

бр. од 0401 до 0406 Царинске тарифе, период важења одобрења не може бити дужи од три 

месеца. 

Члан 273 

Царински орган, осим у поступку царинског складиштења, може да изда одобрење са 

ретроактивним дејством, али то одобрење ступа на снагу најраније на дан подношења 

захтева, осим у случајевима из ст. 2. и 3. овог члана. 

Ако се захтев односи на обнову одобрења за исту врсту поступка и робе, одобрење се 

може издати са ретроактивним дејством од дана када је првобитно одобрење престало да 

важи. 

У изузетним случајевима, ретроактивно дејство одобрења у складу са ставом 2. овога 

члана, може се одобрити и дуже, али не дуже од једне године пре него што је поднет 

захтев, ако се докаже да постоји економска оправданост и да: 

1) се захтев не односи на покушаје преваре или грубе немарности, 

2) период важења одобрења у складу са чланом 272. ове уредбе није прекорачен, 

3) књиговодство подносиоца захтева потврђује да се сви захтеви поступка могу сматрати 

испуњеним, да се по потреби може утврдити истоветност робе за тај период и да такво 

књиговодство омогућава контролу над поступком, и 

4) се све формалности неопходне за уређење статуса робе могу обавити, укључујући, ако 

је потребно, поништавање декларације. 

1.5. Друге одредбе за спровођење поступка 

1.5.1. Опште одредбе 

Члан 274 

Мере трговинске политике предвиђене прописима који уређују трговину робом 

примењују се на страну робу која се ставља у царински поступак, само, ако се ове мере 

односе на увоз робе у царинско подручје Републике Србије. 



Када се производи добијени у поступку активног оплемењивања, осим оних који су 

прописани, стављају у слободан промет, примењују се мере предвиђене прописима који 

уређују трговину робом, које се примењују за стављање робе у слободан промет. 

Када се производи добијени у поступку прераде под царинском контролом ставе у 

слободан промет, на те се производе примењују трговинске мере, које се примењују на 

истоврсну увозну робу. 

Мере из става 1. овог члана које се односе на стављање робе у слободан промет, не 

примењују се на добијене производе, који се стављају у слободан промет, након поступка 

пасивног оплемењивања: 

1) који су задржали домаће порекло робе у складу са чл. 33. и 34. Царинског закона, 

2) који су поправљени, укључујући такође и систем замене, 

3) код додатног оплемењивања према члану 151. Царинског закона. 

Члан 275 

Надзорни царински орган, не искључујући примену одредбе члана 188. ст. 4. и 5. 

Царинског закона, може одобрити да се декларација поднесе другом царинском органу а 

не царинском органу назначеном у одобрењу. Надзорни царински орган утврђује начин на 

који ће о подношењу декларације бити обавештен. 

1.5.2. Премештање 

Члан 276 

Царински орган у одобрењу одлучује да ли се и под којим условима роба или производи у 

поступку са одлагањем плаћања могу премештати између различитих места или између 

просторија различитих корисника одобрења без завршетка поступка (премештање). 

Царински орган такође, осим у случају привременог увоза, одлучује о вођењу потребних 

евиденција. 

Премештање није могуће ако је место отпреме или допреме робе царинско складиште 

типа "Б". 

Члан 277 

Премештање између два у истом одобрењу назначена места, може се спровести без 

царинских формалности. 

Премештање робе од царинског органа почетка поступка до корисникових или 

извођачевих простора или до места њене употребе, може се обавити истом декларацијом 

којом је стављена у поступак. 



Премештање робе намењене за поновни извоз, до излазног царинског органа, могуће је у 

оквиру предметног поступка. У том случају поступак се завршава након што роба 

декларисана за поновни извоз стварно напусти царинско подручје Републике Србије. 

 Члан 278  

Премештање робе од једног до другог корисника одобрења, може да се обави, само ако 

последњи корисник одобрења премештену робу или производе стави у поступак у оквиру 

одобрења за декларисање на основу књиговодствених података. Одмах по приспећу робе 

или производа у просторије другог корисника мора се обавестити царински орган, а роба 

или производи прокњижити у складу са чланом 220. ове уредбе. Приликом допреме робе 

неће се захтевати допунска декларација. 

У случају привременог увоза може се обавити премештање од једног до другог корисника 

одобрења, ако други корисник одобрења робу ставља у поступак писменом декларацијом 

у редовном поступку. 

По пријему робе или производа, други корисник одобрења дужан је да ту робу стави у 

одабрани царински поступак.  

Члан 279 

Код премештања робе, за могући царински дуг одговоран је први корисник одобрења до 

тренутка када је, на прописан начин, преузео робу други корисник одобрења. 

Члан 280 

При премештању прописане осетљиве робе, које представља повећани ризик, мора се 

положити обезбеђење под истим условима који су прописани за поступак транзита. 

1.5.3. Вођење евиденције 

Члан 281 

Корисници одобрења, учесници у економским поступцима или држаоци складишта дужни 

су да воде евиденцију о роби, осим у случају привременог увоза или када царински орган 

оцени да није потребно да се води евиденција. 

Царински орган може одобрити да се за потребе евиденције из става 1. овог члана користи 

постојеће књиговодство корисника одобрења, ако садржи све потребне податке. 

Надзорни царински орган може да захтева да се спроведе попис за сву или за део робе 

стављене у одговарајући царински поступак. 

 Члан 282  



Евиденција из члана 281. ове уредбе и, када је то потребно, евиденција у складу са чланом 

348. став 2. ове уредбе за привремени увоз, мора да садржи следеће податке: 

1) податке из декларација којима се роба ставља у царински поступак, 

2) податке из декларација којима се роби одређује царински дозвољено поступање или 

употреба ради завршетка поступка, 

3) датум и одговарајуће податке о другим царинским исправама и свим другим исправама 

које се односе на почетак и завршетак поступка, 

4) врсту производних радњи, врсту руковања или привремене употребе, 

5) норматив употребе или, по потреби, методу за његов обрачун, 

6) податке који омогућавају праћење робе, укључујући место где се налази и податке о 

било којем премештању, 

7) трговачки или технички опис потребан за утврђивање истоветности робе и  

8) податке који омогућавају праћење кретања у поступку унутрашње производње који се 

спроводи уз употребу истоврсне робе. 

Царински орган може да одобри да се неки подаци из става 1. овога члана не 

евидентирају, ако то нема штетан утицај за спровођење контроле или надзора поступака за 

робу која се складишти, прерађује или употребљава. 

1.5.4. Нормативи и начин обрачуна 

Члан 283 

Уколико је за спровођење поступака из чл. 300 - 319. и чл. 358 - 365. ове уредбе потребно 

утврдити нормативе употребе и методе за њихово одређивање, укључујући и просечне 

нормативе, исти ће се утврдити у одобрењу или у тренутку стављања предметне робе у 

поступак. Нормативи се утврђују, када је то могуће, на основу производних и других 

техничких података, а ако такви подаци нису доступни, на основу података који се односе 

на истоврсне производне радње. 

Царински орган, у изузетним случајевима, може нормативе утрошка робе утврдити и 

након стављања робе у поступак, али најкасније код одређивања новог царински 

дозвољеног поступања или употребе. 

Министар надлежан за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за 

послове економије и регионалног развоја и министарства надлежног за послове 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, када је потребно, да пропише паушалне 

нормативе употребе за одређену робу у поступку активног оплемењивања. 



Члан 284 

Удео увозне робе или робе у поступку привременог извоза у добијеним производима 

израчунава се са циљем: 

1) утврђивања увозних дажбина, које се морају платити, 

2) утврђивања износа који се одбија при настанку царинског дуга или 

3) примене мера трговинске политике. 

Удео из става 1. овог члана израчунава се применом количинског или вредносног метода у 

зависности од околности или неким другим методом, која даје исте или одговарајуће 

резултате. Прерађени производи или полупроизводи сматрају се за потребе обрачуна 

добијеним производима. 

Поступак обрачуна спроводи се применом количинског метода, када се: 

1) у случају када се производи само једна врста добијених производа; одговарајућа 

количина увезене или привремено извезене робе, за коју се сматра да је садржана у 

добијеним производима, за које је царински дуг настао, сразмерна је проценту тих 

добијених производа у односу на укупну количину добијених производа, и 

2) у случају када се производним радњама добије неколико врста добијених производа и у 

сваком од тих производа су садржани сви саставни делови увезене или привремено 

извезене робе, количина увезене или привремено извезене робе за коју се сматра да је 

садржана у количини појединог добијеног производа за који је настао царински дуг 

сразмерна: 

(1) уделу између поједине врсте добијеног производа, независно од тога да ли је 

царински дуг настао, и укупне количине свих добијених производа, и 

(2) уделу између количине добијених производа, за које је царински дуг настао, 

и укупне количине добијених производа исте врсте. 

При одлучивању да ли су испуњени услови за примену обрачуна из став 3. тач. 1) и 2) овог 

члана, губици се не урачунавају. Не искључујући примену одредбе члана 611. ове уредбе, 

губици подразумевају удео увезене робе или привремено извезене робе, који се у 

производњи уништи или изгуби, нарочито испаравањем, сушењем, цурењем или цеђењем. 

У поступку пасивног оплемењивања, споредни добијени производи који представљају 

отпатке, талог, опиљке и остатке сматрају се губицима. 

Поступак обрачуна применом вредносних метода примењује се, ако се не може применити 

поступак обрачуна применом количинских метода. 



Количина увезене или привремено извезене робе, за коју се сматра да је садржана, у 

добијеним производима за које је царински дуг настао, сразмерна је: 

1) вредности одређене врсте добијених производа, независно од тога да ли је царински дуг 

настао, као проценат у укупној вредности свих добијених производа, и 

2) вредности добијених производа, за које је настао царински дуг, као проценат укупне 

вредности добијених производа исте врсте. 

Код примене вредносних метода, као вредност сваког добијеног производа узима се 

трансакцијска вредност у Републици Србији за исту или истоврсну робу, уколико не 

постоји повезаност купца и продавца. 

Ако вредност није могуће утврдити у складу са ст. 5 - 7. овог члана, може се применити 

други прихватљив метод, који даје исте или одговарајуће резултате. 

1.5.5. Компензаторна камата 

Члан 285 

Када настане царински дуг за добијене производе или увезену робу у поступку активног 

оплемењивања или привременог увоза, обрачунаће се и компензаторна камата на износ 

царинског дуга за наведени период. 

Компензаторна камата плаћа се у висини и на начин прописан за затезну камату. 

Компензаторна камата се обрачунава месечно, и то од првог дана следећег месеца у коме 

је увезена роба, за коју настаје царински дуг, први пут стављена у одобрени царински 

поступак, па до последњег дана у месецу у којем је царински дуг настао. 

Ако је у оквиру поступка активног оплемењивања (систем повраћаја) роба стављена у 

слободан промет у складу са чланом 156. став 4. Царинског закона, обрачунски период 

почиње да тече од првог дана следећег месеца у коме је извршен повраћај или отпуст 

царинског дуга. 

Ст. 1 - 4. овога члана не примењују се у следећим случајевима: 

1) ако се компензаторна камата мора обрачунати за период краћи од месец дана, 

2) ако износ обрачунате компензаторне камате по једном насталом царинском дугу не 

прелази 20 евра у динарској противвредности,  

3) ако царински дуг настане због тога да би се, у складу са потписаним уговором са 

другом државом, при увозу робе у ту државу, омогућило плаћање повољније царине, 

4) при стављању у слободан промет отпадака и остатака насталих уништењем робе, 



5) при стављању у слободан промет споредних добијених производа, који су прописани, 

ако је њихова количина сразмерна количини главних добијених производа, 

6) ако је код стављања у слободан промет у складу са чланом 156. став 4. Царинског 

закона настао царински дуг, а за дуговани износ још није извршен повраћај или отпуст 

царинског дуга, 

7) ако корисник одобрења захтева стављање робе у слободан промет и пружи доказ да 

због посебних околности, које нису последица његове немарности или преварних радњи, 

није могао или није економски оправдано могао да обави поновни извоз под условима које 

је захтевао и веродостојно доказао кад је подносио захтев за одобрење поступка, 

8) када је настао царински дуг и за тај дуг је било положено обезбеђење, 

9) ако је царински дуг настао у складу са чланом 237. став 1. тачка 2. Царинског закона 

или стављањем у слободан промет робе претходно привремено увезене у складу са чл. 323 

- 328, чл. 330, 332, 335, 340. став 1. тач. 2) и члана 343. ове уредбе. 

У случају процеса активног оплемењивања, при којем је због бројних врста увозне робе 

и/или споредних добијених производа, неекономично да се примене одредбе става 2. овог 

члана, царински орган може, на захтев заинтересованог лица, да дозволи да се за обрачун 

компензаторне камате користе поједностављени методи који дају сличне резултате.  

1.5.6. Окончање поступка 

Члан 286 

Ако је за увезену или привремено извезену робу започет поступак на основу једног 

одобрења, али с две или више декларација:  

1) у случају поступка са одлагањем, сматра се да је одређивањем новог царински 

дозвољеног поступања или употребе за робу или добијене производе завршен царински 

поступак у који је била стављена по најраније поднетој декларацији; 

2) у случају поступка активног оплемењивања (систем повраћаја) или поступка пасивног 

оплемењивања, сматра се да су добијени производи произведени из одговарајуће увезене 

или привремено извезене робе, која је по најраније поднетој декларацији била стављена у 

поступак. 

Царински дуг се не умањује у случајевима из става 1. овог. 

Корисник одобрења може да захтева да се заврши поступак за тачно одређену увезену или 

привремено извезену робу. 

Ако је роба из става 1. овог члана стављена у поступак заједно с другом робом и дође до 

потпуног уништења или неповратног губитка робе, царински орган може прихватити 



доказе које подноси корисник одобрења о стварној количини у поступак стављене и 

уништене или неповратно изгубљене робе. Ако корисник одобрења не располаже таквим 

доказима, тада се количина уништене или неповратно изгубљене робе одређује према 

сразмерном уделу истоврсне робе која се налазила у поступку у тренутку уништења или 

неповратног губитка. 

Члан 287 

Најкасније по истеку рока за завршетак поступка, надзорном царинском органу се: 

1) код поступка активног оплемењивања (систем одлагања) или поступка прераде под 

царинском контролом подноси прописани образац за завршетак поступка у року 30 дана, и 

2) код поступка активног оплемењивања (систем повраћаја) прописани захтев за отпуст 

или повраћај може поднети у року шест месеци. 

Царински орган може да продужи рок из става 1. овог члана, и у случају да је првобитни 

рок истекао, ако то посебне околности оправдавају у складу са чланом 146. став 2. 

Царинског закона. 

Образац за завршетак поступка или захтев за отпуст или повраћај морају да садрже: 

1) идентификационе податке о одобрењу, 

2) количину сваке врсте робе за коју се завршава поступак, захтева отпус или повраћај, и 

за коју је одобрено стављање у поступак код више царинских органа, 

3) тарифну ознаку увозне робе, 

4) за увозну робу важеће стопе царине, а по потреби и њену царинску вредност, 

5) податке о декларацијама на основу којих је роба била стављена у поступак, 

6) врсту и количину добијених или прерађених производа или робе у непромењеном 

стању, као и одобравању царински дозвољених поступања или употребе и податке о 

декларацијама или другим царинским исправама и другим прилозима, који се односе на 

завршетак поступка и с тим повезане рокове, 

7) вредност добијених производа, ако се код обрачуна производних поступака примењује 

вредносни метод, 

8) норматив употребе робе, 

9) износ увозних дажбина, које треба платити, отписати или вратити, и по потреби и 

камата коју треба платити; уколико се овај износ односи на примену члана 247. ове 

уредбе, потребно га је посебно исказати и 



10) код поступка прераде под царинском контролом: тарифну ознаку прерађених 

производа и податке неопходне за одређивање царинске вредности. 

1.5.7. Сарадња царинских органа 

 Члан 288  

Да би се свим царинским органима укљученим у спровођење поступака, омогућио 

правилан приступ расположивим подацима, на захтев учесника у поступку или по одлуци 

царинског органа укључених у спровођење поступка, користе се прописани информативни 

обрасци, осим ако надзорни царински орган не утврди други начин размене податка:  

1) за царинско складиштење Информативни образац (ИНФ 8) за податке о елементима за 

обрачун, који се примењује за робу пре спровођења уобичајених облика руковања и 

2) за поступак активног оплемењивања: 

(1) Информативни образац 1 (ИНФ 1) за податке о износу царинског дуга, 

камата, положеном обезбеђењу и мерама трговинске политике и 

(2) Информативни образац (ИНФ 7) са подацима потребним за отпус или 

повраћај увозних дажбина у систему повраћаја царине (или наплаћеног 

царинског дуга) и 

3) за поступак привременог увоза Информативни образац 6 (ИНФ 6) за податке о 

елементима за одређивање царинског дуга или обрачун износа царинског дуга за робу која 

је премештена. 

2. Царинско складиштење 

2.1. Опште одредбе 

Члан 289 

Јавна царинска складишта су: 

1) складиште типа А, код кога одговорност сноси држалац складишта, 

2) складиште типа Б, код кога одговорност сноси корисник складишта, 

3) складиште типа Ф, којим управља царински орган. 

Приватна царинска складишта, код којих одговорност сноси власник складишта, који је 

истовремено и корисник, који не мора бити и власник робе, су: 



1) складиште типа Д, код кога се роба ставља у слободан промет на основу 

књиговодствених извештаја, при чему су меродавне карактеристике, царинска вредност и 

количина роба утврђени у тренутку стављања робе у поступак складиштења, 

2) складиште типа Е, код кога за поступак није неопходно да се роба складишти на месту 

које је одобрено као царинско складиште, 

3) складиште типа Ц, код кога се не могу применити одредбе прописане у тач. 1) и 2) овог 

става. 

Одобрењем за складиште типа Е може се одредити примена одредаба које важе за 

складиште типа Д. 

2.2. Додатни услови за издавање одобрења 

Члан 290 

Царински орган у одобрењу одређује просторије или друга места која су технички 

оспособљена, односно имају употребну дозволу да се користе као царинско складиште 

типа А, Б, Ц или Д. Царински орган може да дозволи употребу складишта и за привремени 

смештај робе као царинско складиште или њихово пословање као царинско складиште 

типа Ф. 

Царински орган не може да одобри да се користи исти простор за пословање више 

царинских складишта истовремено. 

Када се складишти роба која по својој намени представља опасност или постоји 

вероватноћа да ће покварити другу робу или из других разлога захтева посебне услове, 

царински орган у одобрењу наводи да та роба може да се складишти само у посебно 

опремљеним просторијама. 

Царински орган може да одобри да се царинска складишта типа А, Ц, Д и Е користе као 

складишта за заштиту (смештај, чување) животних намирницама бродова и ваздухоплова 

у међународном промету и платформи за бушење и налаз нафте у међународним водама. 

Царински орган може да изда јединствено одобрење само за приватна царинска 

складишта. 

Члан 291 

Царински орган може одобрење за поступак царинског складиштења да изда, само ако 

уобичајени облици руковања или поступци активног оплемењивања или прераде под 

царинском контролом не преовлађују у односу на складиштење робе. 

Царински орган неће издати одобрење ако се објекти царинског складишта или 

складишни простори користе за продају робе на мало. 



Изузетно од става 2. овог члана, у просторијама царинског складишта дозвољена је 

продаја робе на мало у случајевима када се продаје роба уз ослобођење од плаћања 

царине: 

1) путницима у путничком промету са иностранством, 

2) дипломатском или конзуларном особљу које према међународним споразумима има по 

том основу право на ослобођење од плаћања царине, 

3) члановима међународних организација и 

4) војсци или припадницима страних оружаних снага, према закљученим споразумима. 

Ради примене одредаба члана 112. став 1. тачка 2. Царинског закона, при провери да ли су 

административни трошкови за поступке царинског складиштења несразмерни у односу на 

економске потребе, царински орган, између осталог, узима у обзир тип складишта и 

поступак који се у њему може спроводити. 

2.3. Евиденција робе 

Члан 292 

За вођење пословних евиденција о роби на залихама у царинским складиштима типа А, Ц, 

Д и Е, одговоран је држалац царинског складишта. 

У царинским складиштима типа Ф уместо евиденције из става 1. овога члана воде се 

евиденције у складу са царинским прописима. 

У царинском складишту типа Б надзорни царински орган уместо евиденције из става 1. 

овога члана, задржава и чува декларације о стављању робе у поступак. 

Члан 293 

Из података наведених у књиговодственим евиденцијама мора у сваком тренутку бити 

видљиво стварно стање робе стављене у поступак царинског складиштења. Држалац 

царинског складишта је у обавези да надзорном царинском органу у року који он одреди, 

достави пописом утврђено стварно стање робе. 

У случајевима када је роба у складу са чланом 141. став 2. Царинског закона предмет 

уобичајених радњи, царинска вредност робе у евиденцијама исказује се пре спровођења 

уобичајених радњи. 

У књиговодственим евиденцијама о роби обавезно се евидентирају и одговарајући подаци 

о привременом премештају или заједничком складиштењу робе у складу са чланом 298. 

ст. 2. и 3. ове уредбе. 



Члан 294 

Када је роба стављена у поступак складиштења, у складишту типа Е мора да се по 

приспећу робе у складишне просторије држаоца упише у евиденцију. 

Када се царинско складиште истовремено користи и као складиште за привремени 

смештај, упис у евиденцију робе врши се истовремено са прихватањем декларације за 

привремени смештај. 

Књижење података у евиденцији о завршетку царинског поступка обавља се најкасније у 

тренутку кад је роба напустила царинско складиште или складишне просторије држаоца. 

2.4. Посебне одредбе о спровођењу поступка 

Члан 295 

Страна роба може бити предмет уобичајене употребе. Уобичајена употреба обухвата 

радње који су прописане у Прилогу 24. 

Члан 296 

Роба се може привремено изнети из царинског складишта за период не дужи од три 

месеца. Ако посебне околности то захтевају, наведени рок се може продужити. 

Члан 297 

Захтев за одобрење уобичајене употребе или привременог изношења робе из царинског 

складишта подноси се надзорном царинском органу, у писаном облику и посебно за сваки 

случај. Захтев мора да садржи све податке потребне за спровођење поступка. 

Царински орган може дати одобрење из става 1. овог члана и у одобрењу за спровођење 

поступка царинског складиштења. Надзорни царински орган, у том случају, треба да буде 

обавештен, на начин који он одреди, а пре предузимања уобичајене употребе или 

привременог изношења. 

Члан 298 

Када се домаћа роба складишти у просторијама царинског складишта или другим 

просторијама које се користе за складиштење робе стављене у поступак царинског 

складиштења, могу се утврдити посебне методе за препознавање те робе, нарочито 

препознавање намене те робе од робе која је стављена у поступак царинског складиштења. 

Царински орган може да дозволи да се страна и домаћа роба заједно складиште, и ако није 

могуће у сваком тренутку утврдити царински статус сваке врсте робе. Домаћи 

пољопривредни производи су искључени из таквог одобрења.  



Роба која се заједнички складишти мора имати исту тарифну ознаку, и имати иста 

комерцијална својства и иста техничка обележја. 

У циљу декларисања за царински дозвољено поступање или употребу робе у заједничком 

складишту, као и у посебним случајевима, роба која се може идентификовати и испуњава 

услове из става 3. овога члана, може се сматрати домаћом или страном робом. 

У случају из става 4. овог члана не може се дати царински статус за већу количину робе од 

стварне количине која је смештена у царинско складиште или складишне просторије 

држаоца, када се износи роба ради декларисања за царински дозвољено поступање или 

употребу. 

Члан 299 

Када се спроводи поступак активног оплемењивања или поступак прераде под царинским 

надзором у просторијама царинског складишта или другим складишним просторима, на 

робу стављену у тај поступак, примењују се одредбе члана 298. ове уредбе. 

Ако се у поступку активног оплемењивања не користи истоврсна роба или се спроводи 

поступак прераде под царинском контролом, не примењују се одредбе члана 305. ове 

уредбе о заједничком складиштењу робе, у делу који се односи на домаћу робу. 

Подаци из евиденција морају омогућити царинском органу, да у сваком тренутку може да 

прати тачно стање робе или производа у одобреном царинском поступку. 

3. Поступак активног оплемењивања 

3.1. Дефиниције 

Члан 300 

У сврху спровођења поступка активног оплемењивања, поједини изрази имају следеће 

значење: 

1) претходни извоз је процес који омогућава да се добијени производи, произведени од 

истоврсне робе, извезу пре него је увозна роба стављена у поступак активног 

оплемењивања (систем одлагања), 

2) посао оплемењивања (лохн посао) је производњу увозне робе која је посредно или 

непосредно дата кориснику одобрења на располагање ради производње према 

спецификацијама и упутствима, и за рачун налогодаваца са седиштем у трећој држави, 

при чему плаћања обично обухватају само трошкове производње. 

3.2. Додатни услови за давање одобрења 

Члан 301 



Царински орган издаје одобрење за поступак активног оплемењивања, ако подносилац 

захтева намерава да главни добијени производ извезе или поново извезе. 

Члан 302 

Одобрење из члана 301. ове уредбе се може дати за робу из члана 143. став 2. алинеја 

четврта Царинског закона, осим за следећу робу: 

1) гориво и друге изворе енергије, осим оних, који су (нужно) потребни за испитивање 

добијених производа или за утврђивање грешака код поправке конкретне увозне робе, 

2) друга мазива осим оних која су потребна за испитивање, подешавање и повлачење 

(враћање) добијених производа, 

3) опрему и алате. 

Члан 303 

Сматра се да су економски услови испуњени, осим ако се захтев за поступак активног 

оплемењивања односи на робу из Главе 1 до 24 Царинске тарифе  

За робу из Главе 1 до 24 Царинске тарифе сматра се да су економски услови испуњени под 

условом да: 

1) се захтев за поступак активног оплемењивања односи на: 

(1) производне радње у вези с робом некомерцијалне природе, 

(2) производњу на основу уговора о оплемењивању, 

(3) производњу добијених производа, који су добијени у производњи по ранијем 

одобрењу, при чијем су доношењу проверени економски услови, 

(4) уобичајене облике употребе из члана 295. ове уредбе, или 

(5) оправку; 

2) укупна вредност увезене робе према осмоцифреној тарифној ознаци по подносиоцу 

захтева и календарској години не прелази износ од 200.000 динара. 

Члан 304 

Царински орган, проверу економских услова у другим случајевима, осим оних који су 

наведени у члану 303. ове уредбе, спроводи у складу са чланом 269. ове уредбе. 

Члан 305 



У одобрењу из члана 301. ове уредбе одређују се средства и начин препознавања увозне 

робе уграђене у добијене производе, као и услови за спровођење поступка с истоврсном 

робом. 

Члан 306 

Методе осигуравања истоветности робе односно услови из члана 305. ове уредбе могу да 

укључују и проверу евиденције о роби. 

3.3. Одредбе о спровођењу поступка 

Члан 307 

У одобрењу из члана 301. ове уредбе се наводи, да ли и под којим условима се истоврсна 

роба, у смислу члана 143. став 4. Царинског закона, која се сврстава у исту тарифну 

ознаку, има иста трговачка својства и иста техничка својства као и увозна роба, може да се 

користи у поступцима активног оплемењивања. 

Царински орган може дозволити, да је еквивалентна роба вишег степена обраде него 

увозна роба, ако се, изузимајући ванредне случајеве, битан део процеса активног 

оплемењивања, којима је еквивалентна роба подвргнута, спроводи у погонима корисника 

или за његов рачун у другим погонима.  

Члан 308 

У одобрењу из члана 301. ове уредбе наводи се рок за завршетак поступка. Изузетно, у 

посебно оправданим околностима тај рок се може продужити. 

Ако у истом тренутку истиче рок за завршетак поступка за сву робу, стављену у оквиру 

одређеног временског периода у поступак активног оплемењивања, у одобрењу се може 

одредити да се рок за завршетак поступка истовремено продужава за сву робу која се у 

датом тренутку налази у поступку. Царински орган може да захтева, да се тој роби, у 

оквиру утврђенога рока, одреди ново царински дозвољено поступање или употреба. 

Рок за завршетак поступка не сме да се прекорачи за следеће добијене производе или робу 

у непромењеном стању: 

1) четири месеца за млеко и млечне производе сврстане у тарифне бројеве 0401 до 0406 

Царинске тарифе, 

2) два месеца код клања нетовљених животиња из поглавља 1 Царинске тарифе, 

3) три месеца за товљене (по потреби укључујући и клање) животиње из тар. бројева 0104 

и 0105 Царинске тарифе, 



4) шест месеци за товљење (по потреби укључујући и клање) других животиња из 

поглавља 1 Царинске тарифе, и 

5) шест месеци у случају прераде меса. 

Царински орган може, на захтев корисника одобрења, у случају обављања додатних 

поступака оплемењивања или због посебних околности, продужити рок, при чему укупни 

период не сме бити дужи од 12 месеци. 

Члан 309 

У случају претходног извоза, царински орган у одобрењу одређује рок у коме увозну робу 

треба ставити у поступак, узимајући у обзир време потребно за набавку и превоз у 

Републику Србију. 

Рок из став 1. овог члана не сме бити дужи од : 

1) три месеца за робу на коју се примењују мере трговинске политике и 

2) шест месеци за осталу робу. 

Царински орган рок од шест месеци може на образложен захтев корисника продужити, с 

тим да се не сме прекорачити укупни рок од 12 месеци. Ако то оправдавају околности, тај 

се рок може продужити, чак и ако је првобитно утврђени рок већ истекао. 

Члан 310 

У циљу завршетка поступка или подношења захтева за отпуст или повраћај царинског 

дуга извозом или поновним извозом сматра се: 

1) испорука добијених производа дипломатским или конзуларним представништвима или 

дипломатском и конзуларном особљу, којим је признато право на ослобођење од плаћања 

царине у складу са међународним споразумима које је Република Србија закључила или 

им је приступила, 

2) испорука добијених производа страним војним снагама или особљу у царинском 

подручју, у складу са међународним споразумима које је Република Србија закључила или 

им је приступила, 

3) испорука цивилних ваздухоплова када царински орган може да дозволи завршетак 

поступка, ако је увезена роба првобитно употребљена за израду, оправку, опремање или 

преуређивање цивилних ваздухоплова или делова за њих, под условом да евиденције 

корисника омогућавају проверу правилне употребе и спровођење поступка, 

4) располагање споредним добијеним производима, који се према прописима о заштити 

околине не смеју уништити под царинским надзором; при чему корисник мора да докаже, 



да је завршетак поступка према царинским прописима немогућ или економски 

неоправдан, и да је поступљено у складу са прописима о заштити човекове околине. 

3.4. Посебне одредбе о спровођењу система одлагања 

Члан 311 

При употреби еквивалентне робе у поступку активног оплемењивања у складу са чланом 

144. Царинског закона није потребно да се обаве формалности за њено стављање у тај 

поступак. 

Еквивалентна роба и из ње добијени производи сматрају се страном робом а увозна роба 

домаћом робом одмах по прихватању декларације којом се завршава поступак. 

Када је увозна роба стављена у промет пре завршетка поступка, њен царинско-правни 

статус се мења у тренутку стављања у промет. У изузетним случајевима, када се за 

еквивалентну робу очекује да неће бити пријављена на време, царински орган може, на 

захтев корисника одобрења, да одобри да еквивалентна роба у неком каснијем тренутку и 

у оквиру примереног рока мора да буде пријављена. 

У случају претходног извоза: 

1) добијени производи сматрају се страном робом у тренутку прихватања извозне 

декларације, ако се роба која се увози стави у одговарајући поступак и 

2) увозна роба сматра се домаћом робом у тренутку њеног стављања у одговарајући 

поступак. 

Члан 312 

Царински орган у одобрењу одређује, да ли се добијени производи или роба у 

непромењеном стању, могу ставити у слободан промет без подношења декларације, 

водећи рачуна о евентуалним ограничењима или забранама. У том случају сматра се да је 

роба у тренутку истека рока за завршетак поступка стављена у слободан промет, ако није 

пре тога одређено царински дозвољено поступање или употреба. 

Ради примене одредбе члана 258. ст. 1. и 2. Царинског закона сматра се, да је у тренутку 

подношења обрачуна, декларација за стављање робе у слободан промет поднета и 

прихваћена, и пуштање робе одобрено. 

Производи или роба сматрају се домаћом робом од тренутка њиховог стављања у промет. 

Члан 313 



Ако се стављају у слободан промет добијени производи, подаци у рубрици 15, 16, 34, 41. и 

42. декларације односе се на увозну робу. Наведени подаци могу се такође исказати и 

путем Информативног обрасца ИНФ 1 или у другој, уз декларацију, приложене исправе. 

Члан 314 

Увозне дажбине, која се обрачунавају у складу са чланом 149. став 1. Царинског закона на 

увозну робу која је у време прихватања декларације за стављање те робе у поступак 

активног оплемењивања испуњавала услове за повољније тарифно поступање због своје 

употребе у посебне сврхе, обрачунавају се по стопи која одговара таквој посебној 

употреби. То ће се одобрити само ако би могло бити издато одобрење за такву посебну 

употребу и ако би били испуњени услови за одобравање повољнијег тарифног поступања.  

Члан 315 

Царина за производе из прописане Листе добијених производа обрачунава се у складу са 

чланом 150. став 1. тачка 1) алинеја прва Царинског закона. 

Када су други добијени производи, који нису наведени у листи из става 1. овога члана 

уништени, сматра се да су поновно извезени. 

Члан 316 

Ако се за добијене производе или робу у непромењеном стању поступак завршава 

њиховим стављањем у поступак са одлагањем или смештајем у слободну зону или 

слободно складиште, мора се на исправама или у евиденцијама које се примењују у 

поступку стицања новог царински дозвољеног поступања или употребе ставити 

забелешка: "У-И роба". 

Ако роба из става 1. овог члана подлеже и примени посебних мера предвиђених 

прописима који уређују трговину робом, поред забелешке из став 1. овога члана додаје се 

и следећа забелешка: "Трговинске мере". 

3.5. Посебне одредбе о спровођењу поступка у систему повраћаја 

Члан 317 

Добијени производи стављени у царински поступак, у слободну зону или слободно 

складиште, могу се пустити у слободан промет, када то одобри царински орган који издаје 

такво одобрење, и када то околности оправдавају. 

Када се роби, која је у систему повраћаја, одреди царински дозвољено поступање или 

употреба у складу са чланом 316 став 1. ове уредбе, уместо забелешке из тог става ставља 

забелешка: "У-И роба / систем повраћаја". 

4. Прерада под царинском контролом 



Члан 318 

Поступак прераде под царинским надзором примењује се за робу, чијом прерадом се 

добијају производи за које је прописана нижа царина него за увозну робу. 

Овај поступак се примењује и за робу, коју треба подвргнути производним радњама да би 

се код њеног стављања у слободни промет осигурали прописани технички услови. 

Члан 308. ст. 1. и 2. ове уредбе сходно се примењује и на поступак из става 1. овог члана. 

Ради одређивања царинске вредности добијених производа декларисаних за слободни 

промет, декларант може да изабере било коју методу прописану чл. 40 - 43. Царинског 

закона или да царинској вредности увозне робе дода трошкове прераде. Трошкови прераде 

подразумевају све трошкове настале при преради производа, укључујући режијске 

трошкове и вредност домаће робе ако је иста коришћена у преради. 

Члан 319 

За врсте роба и поступке прераде из Прилога 25. сматра се да су економски услови 

испуњени. 

За друге врсте роба и друге поступке прераде, царински орган проверава да ли су 

испуњени економски услови за спровођење поступка, у складу са чланом 269. ове уредбе. 

5. Привремени увоз 

5.1. Опште одредбе 

Члан 320 

Животиње, изузев ако имају занемариву тржишну вредност, животиње које се окоте од 

животиња привремено увезених у царинско подручје Републике Србије, сматрају се 

страном робом стављеном у поступак привременог увоза. 

Управа царина је дужна да осигура да укупан период у коме се роба налази у поступку 

привременог увоза и код истог корисника поступка, не буде дужи од 24 месеца, и у 

случају када је поступак привременог увоза завршен стављањем те робе у други царински 

поступак с одлагањем, па је поново стављена у поступак привременог увоза. 

Изузетно од става 2. овог члана, на захтев корисника поступка, може се одобрити 

продужење рока за поновни извоз робе, искључиво за период у коме роба није била 

коришћена у складу с утврђеним условима. 

Под изузетним околностима из члана 167. став 3. Царинског закона сматрају се сви 

догађаји, због којих је робу потребно употребљавати у продуженом периоду како би се 

испунила сврха првобитно одобреног привременог увоза. 



Роба, која је стављена у поступак привременог увоза, мора остати у непромењеном стању. 

Дозвољена је поправка и одржавање, укључујући и ремонт, подешавање и мере потребне 

за очување робе или осигурање техничких услова потребних за употребу исте у оквиру 

царинског поступка. 

Члан 321 

Привремени увоз са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина (у даљем 

тексту: потпуно ослобођење), царински орган одобрава само у складу са чл. 322. - 346. ове 

уредбе. 

Привремени увоз са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина (у даљем 

тексту: делимично ослобођење), царински орган неће одобрити за: 

1) потрошну робу и 

2) путничка возила без обзира на њихову намену. 

5.2. Услови за одобравање привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања 

увозних дажбина 

 5.2.1. Превозна средства, палете и контејнери  

Члан 322 

Употреба превозних средстава може бити комерцијална и приватна. 

Комерцијална употреба је употреба превозног средства за превоз лица уз плаћање накнаде 

или индустријски или комерцијални превоз робе било да је уз плаћање или без плаћања 

накнаде. 

Приватна употреба је свака друга употреба осим комерцијалне употребе превозних 

средстава. 

Унутрашњи промет је превоз лица и робе, укрцаних или утоварених у царинском подручју 

Републике Србије ради искрцавања или истовара унутар тог царинског подручја. 

Превозно средство укључује и уобичајене делове за замену, прибор и опрему. 

Члан 323 

Царински орган одобрава потпуно ослобођење за привремени увоз палета. 

Поступак привременог увоза из става 1. овог члана завршава се када се палете истог типа 

и исте или приближно исте вредности извезу или поновно извезу. 



Члан 324 

Царински орган одобрава потпуно ослобођење за привремени увоз контејнера, ако су 

трајно означени, постојано и на видљивом месту, са следећим подацима: 

1) идентитетом власника или оператера, са уписаним именом и презименом/називом, 

односно препознатљивом идентификационом ознаком, без симбола као што су грб или 

застава, 

2) код контејнера посебно намењених за комбиновани железничко-друмски превоз: са 

идентификационим ознакама и бројем контејнера, датим од власника или оператера, тара-

тежином, укључујући сву трајно причвршћену опрему, 

3) код контејнера који служе за ваздушни превоз: са ознаком земље којој контејнер 

припада, наведеном са пуним називом или ИСО алфа-2 шифром за ту земљу, утврђену 

међународним стандардом ИСО 3166 или 6346, или са карактеристичним иницијалним 

ознакама земље у којој је регистровано моторно возило за међународни друмски 

саобраћај, или са бројевима, ако је реч о контејнерима с померајућим деловима, који се 

користе за комбиновани железнички-друмски превоз.  

Када се захтев за одобравање поступка привременог увоза подноси у складу са чланом 

264. став 3. тачка 3) ове уредбе, контејнере надзире заступник у царинском подручју, који 

у сваком тренутку може да обавести где се контејнери налазе, као и да пружи податке о 

њиховом стављању у поступак и окончању поступка. 

Контејнери се могу користити у унутрашњем промету, пре њиховог поновног извоза, а 

могу се користити само једном у току свог боравка у царинском подручју, и то за превоз 

робе укрцане и истоварене у царинском подручју, ако би иначе истим подручјем 

контејнери пролазили празни. 

Царински орган ће, под условима из Женевске конвенције од 21. јануара 1994. године о 

контејнерима, дозволити завршетак поступка извозом или поновним извозом контејнера 

исте врсте и приближно исте вредности.  

Члан 325 

Царински орган одобрава потпуно ослобођење за привремени увоз друмских, 

железничких, ваздухопловних превозних средстава и пловила унутрашње пловидбе за 

приватну употребу у случајевима: 

1) ако су регистрована ван царинског подручја Републике Србије и на име лица основаног 

ван царинског подручја Републике Србије, а у случају да превозна средства нису 

регистрована, сматра се да је наведени услов испуњен, ако су у власништву лица са 

седиштем ван царинског подручја Републике Србије, 



2) ако их употребљава лице са седиштем ван царинског подручја Републике Србије, осим 

у случајевима из чл. 326, 327. и 328. ове уредбе, и  

3) ако се, у случају комерцијалне употребе, и уз изузетак железничких превозних 

средстава, употребљавају искључиво за превоз који почиње или завршава ван царинског 

подручја, уз могућност употребе и у унутрашњем промету, када је то прописано важећим 

прописима у области транспорта. 

Када су превозна средства из става 1. овог члана поново изнајмљена од лица 

регистрованог за изнајмљивање у царинском подручју Републике Србије лицу са 

седиштем ван царинског подручја Републике Србије, превозне средства морају се поново 

извести у року од осам дана од почетка важења уговора. 

Члан 326 

Лица са седиштем у царинском подручју Републике Србије имају право на привремени 

увоз са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина: 

1) железничких превозних средства која су дата на располагање тим лицима у складу с 

уговором, на основу којег свака железничка мрежа може употребљавати шинска возила 

друге железничке мреже као сопствене,  

2) приколице које су прикључене на друмско превозно средство регистровано на 

царинском подручју Републике Србије, 

3) превозна средства која се користе у хитним случајевима и нису у употреби дуже од пет 

дана, и 

4) превозна средства која употребљавају лица регистрована за изнајмљивање, с обавезом 

поновног извоза у року од пет дана. 

Члан 327 

Домаћа физичка лица са пребивалиштем у царинском подручју Републике Србије, имају 

право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина за приватну употребу 

превозних средстава регистрованих у иностранству, уколико имају одобрено привремено 

боравиште у иностранству до шест месеци, ако возило користе у периоду док бораве на 

царинском подручју Републике Србије (годишњи одмор, посете породици и сл.) и дужна 

су да то возило извезу приликом напуштања царинског подручја Републике Србије.  

Чланови уже породице лица из става 1. овог члана могу користити возило из става 1. овог 

члана само док се лице из става 1. овог члана налази на царинском подручју Републике 

Србије. 



Домаћа физичка лица имају право на потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина за 

приватну употребу превозних средстава изнајмљених, на основу закљученог писаног 

уговора, и то: 

1) за повратак у место пребивалишта у Републици Србији, и 

2) да напусте царинско подручје Републике Србије. 

Превозно средство из става 3. овог члана мора се поново извести или вратити лицу 

регистрованом за изнајмљивање са седиштем у царинском подручју Републике Србије у 

року: 

1) од пет дана од дана закључења уговора из става 3. тачка 1) овог члана, 

2) од два дана од дана закључења уговора из става 3. тачка 2) овог члана. 

Члан 328 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина када је превозно средство потребно привремено регистровати у царинском 

подручју Републике Србије, и исто се мора поново извести: 

1) лицу које је у Републици Србији регистровано као страна информативна установа или је 

представник страних средстава информисања у смислу Закона о информисању 

("Службени гласник РС", бр. 43/03,61/05 и 71/09), а које намерава да поново извезе то 

превозно средство. Уз захтев за одобрење за ослобођење, подносилац захтева царинском 

органу прилаже доказ да је регистрован у министарству надлежном за послове културе 

или 

2) физичком лицу са пребивалиштем у царинском подручју Републике Србије, које се сели 

ван царинског подручја Републике Србије. 

У случају из става 1. тачке 2) овог члана, превозно средство треба обавезно извести у року 

од три месеца од дана привременог увоза. 

Привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобриће се када 

превозно средство, у комерцијалне или приватне сврхе, користи физичко лице с 

пребивалиштем у царинском подручју Републике Србије, запослено од власника 

превозног средства, који има седиште ван царинског подручја Републике Србије. 

Приватна употреба превозног средства мора да буде наведена у уговору о раду лица из 

става 3. овог члана. 

Царински орган може ограничити привремени увоз превозних средстава у случају 

вишекратне употребе превозних средстава у складу са овим одредбама. 



Привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина може се, у 

изузетним случајевима, одобрити лицима са седиштем у царинском подручју Републике 

Србије, када се превозно средство користи за одређени појединачни посао.  

Члан 329 

Не искључујући примену других одредаба ове уредбе, рок за завршетак поступка 

привременог увоза је: 

1) за железничка превозна средства: 12 месеци, 

2) за комерцијалну употребу превозних средстава, осим железничких превозних 

средстава: период потребан за обављање превоза, 

3) за друмска превозна средства која приватно употребљавају: 

(1) студенти: период у коме студенти остају у царинском подручју Републике 

Србије, искључиво ради студирања, 

(2) лица, које обављају послове у одређеном временском трајању: период 

потребан за обављање тог посла, 

(3) у осталим случајевима, укључујући животиње за јахање или вучу и возила 

која она вуку: шест месеци 

4) за ваздухопловна превозна средства за приватну употребу: шест месеци (у 

дванаестомесечном периоду),  

5) за пловила унутрашње пловидбе за приватну употребу: 18 месеци. 

5.2.2. Лични и спортски предмети путника 

Члан 330 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина путницима за предмете за личне потребе, који су потребни током путовања и 

предмете у спортске сврхе. 

Лични предмети су сви предмети, нови или коришћени, који су путнику потребни за 

личну употребу током путовања, узимајући у обзир све околности путовања, али 

искључујући робу увезену у комерцијалне сврхе. 

Путник, у смислу става 1. овог члана, је лице из члана 189. став 1 тачка 1) подтачка (1) ове 

уредбе. 

Члан 331 



Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за робу за потребе посаде на броду, у случајевима: 

1) када се употребљава на страном броду који плови у међународном водном транспорту, 

2) када је искрцана са таквог брода како би је на копну привремено користила посада 

брода или 

3) када је употребљава посада брода у културне или социјалне сврхе, којима управљају 

непрофитне организације, или у просторима у којима се уобичајено обавља верска служба 

за чланове посаде брода. 

5.2.3. Материјали за ублажавање последица несреће, медицинска, хируршка и 

лабораторијска опрема, као и животиње и опрема за употребу у пограничном подручју 

Члан 332 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за пошиљке помоћи у случају елементарних непогода или сличних катастрофа, 

када се употребљавају заједно са мерама које се предузимају ради уклањања последица 

непогода и сличних катастрофа у царинском подручју Републике Србије и намењене су 

државним органима или службама одобреним од стране надлежних органа. 

Члан 333 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за медицинску, хируршку и лабораторијску опрему, која се позајмљује на захтев 

болнице или друге медицинске институције, којој је неопходна таква опрема и када је 

намењена у дијагностичке или терапеутске сврхе. 

Члан 334 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за животиње, које су у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем 

ван царинског подручја Републике Србије. 

Погранично подручје у смислу овог члана, обухвата подручје уз државну границу које 

ширином обухвата пет километара од граничне линије у дубину територије Републике 

Србије, а укључује и насеља која се само једним делом налазе у том подручју, осим ако 

другачије није утврђено међународним уговором. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за робу намењену за делатности, специфичне за погранично подручје, ако је: 



1) опрема у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем у пограничном 

подручју, уз погранично подручје Републике Србије, и коју користи лице са седиштем 

односно пребивалиштем у суседном пограничном подручју, и 

2) роба намењена градњи, поправци или одржавању инфраструктуре у пограничном 

подручју, за које су одговорни органи управе.  

5.2.4. Носачи тона, слике или података, штампани материјали, професионална опрема, 

педагошки материјал и научна опрема 

Члан 335 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за: 

1) носаче звука, слике или података, с циљем презентације пре продаје, ако су послати 

бесплатно, или су намењени за преснимавање тона, синхронизацију или репродукцију, 

или  

2) робу која се користи искључиво за рекламне сврхе.  

Члан 336 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за професионалну опрему: 

1) која је у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем ван царинског 

подручја Републике Србије, 

2) која је привремено увезена или од лица са седиштем, односно пребивалиштем ван 

царинског подручја Републике Србије, или од лица са пребивалиштем у царинском 

подручју Републике Србије запосленог од стране власника из тачке 1) овог става и 

3) коју ће користити увозник или ће се користити под његовим надзором, осим у случају 

аудиовизуелне копродукције. 

Царински орган не одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за опрему, која је намењена за индустријску производњу или паковање робе 

(осим ручног алата), опреме за експлоатацију природних извора, за градњу, поправке или 

одржавање зграда, или за земљане или сличне радове. 

Царински орган одобрава потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина за опрему 

лицу које је у Републици Србији регистровано као страна информативна установа или је 

представник страних средстава информисања у смислу Закона о информисању 

("Службени гласник РС", бр. 43/03, 61/05 и 71/09), а које намерава да поново извезе ту 

опрему. 



Уз захтев за одобрење из става 3. овог члана подносилац захтева царинском органу 

прилаже доказ да је регистрован у министарству надлежном за послове културе. 

Члан 337 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за педагошки материјал и научну опрему: 

1) која је у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем ван царинског 

подручја Републике Србије, 

2) која је привремено увезена од стране јавних или приватних научних и педагошких 

установа или установа за стручно оспособљавање, које су непрофитне, и служе искључиво 

за подучавање, стручно оспособљавање или научна истраживања под њиховом 

одговорношћу, 

3) која је привремено увезена у одговарајућој количини, у складу са сврхом привременог 

увоза, и 

4) која се неће користити за комерцијалне сврхе.  

5.2.5. Амбалажа, модели, матрице, калупи, цртежи, скице уређаји за мерење, контролу и 

експериментисање, и сличне ствари, специјални алати и инструменти, роба за 

тестирање, узорци и резервни делови 

Члан 338 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за амбалажу: 

1) ако је увезена пуна, а намењена је поновном извозу празна или пуна и 

2) ако је увезена празна, а намењена је поновном извозу пуна. 

Амбалаже се не сме употребљавати у унутрашњем промету, осим за предвиђен поновни 

извоз робе, а ако је привремено увезена пуна, то ограничење важи од тренутка када се 

испразни.  

Члан 339 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за моделе, матрице, калупе, цртеже, скице, мерне, контролне и експерименталне 

уређаје, и друге сличне предмете: 

1) који су власништво лица са седиштем, односно пребивалиштем ван царинског подручја 

Републике Србије, 



2) које у производњи употребљава лице са седиштем, односно пребивалиштем у 

царинском подручју Републике Србије, ако се најмање 75% производа, који се производе 

њиховим коришћењем, извози из Републике Србије.  

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за специјални алат и инструменте, ако су: 

1) у власништву лица са седиштем, односно пребивалиштем ван царинског подручја 

Републике Србије, и 

2) бесплатно дати на располагање лицу са седиштем односно пребивалиштем у царинском 

подручју Републике Србије, за производњу робе, која се у потпуности извози. 

Члан 340 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за робу: 

1) на којој је потребно обавити тестирање, експерименте или демонстрирање, 

2) на којој се мора обавити тестирање у складу с купопродајним уговором који укључује 

одредбе о обавезном тестирању које се стварно и обави, и 

3) која се употребљава ради обављања тестирања, експеримената или представљања без 

финансијске накнаде. 

За робу из става 1. тачке 2) овога члана, рок за завршетак поступка је шест месеци. 

Члан 341 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за узорке робе, који се увозе у одговарајућим количинама, и то искључиво за 

изложбу или излагања у царинском подручју Републике Србије. 

Члан 342 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина када добављач или сервисер привремено ставља на располагање кориснику 

производна средства за замену, до испоруке или оправке сличне робе.  

Рок за раздужење је шест месеци. 

5.2.6. Роба за изложбу или продају 

Члан 343 



Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за робу намењену излагању или коришћењу на јавној манифестацији, која није 

искључиво организована ради комерцијалне продаје робе, или добијену на таквим 

манифестацијама из робе стављене у поступак. 

Царински орган може, у изузетним околностима, одобрити привремени увоз робе и за 

друге манифестације. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за робу ради излагања, ако исту није могуће увести као узорке, и пошиљалац 

жели да је прода, а прималац робе се након излагања може одлучити да је купи. 

Рок за завршетак поступка је два месеца. 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина за: 

1) уметничка дела, збирке и антиквитете, привремено увезене за изложбу, с намером 

могуће продаје, и 

2) робу, осим ново произведене, која се увози ради аукцијске продаје. 

5.2.7. Резервни делови, прибор и опрема, друга роба 

Члан 344 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина када се резервни делови, прибор и опрема употребљавају за оправку и 

одржавање, укључујући и ремонт, подешавање и очување робе стављене у поступак. 

Члан 345 

Царински орган одобрава привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних 

дажбина и за робу, која није наведена у чл. 323 - 344. ове уредбе, или робу, која не 

испуњава услове прописане тим члановима, ако се привремено увозе: 

1) повремено и не дуже од три месеца, или 

2) у посебним ситуацијама без економског дејства. 

5.3. Одредбе о спровођењу поступка 

5.3.1. Заједничке одредбе 

Члан 346 



Царински орган може, када су предмети за личну употребу, роба увезена за спортске 

потребе или превозна средства пријављени усмено или на неки други начин за поступак 

привременог увоза, да захтева, ако се ради о високом износу увозних дажбина или када 

постоји озбиљан ризик, писану декларацију. 

Члан 347 

Царински орган прихвата АТА/ЦПД карнет као исправу за привремени увоз робе ако је 

издат у држави која је чланица АТА Конвенције или Конвенције о привременом увозу, 

оверен и за који гарантује удружење које је саставни део међународног гарантног ланца. 

Царински орган може прихватити АТА/ЦПД карнет само: 

1) ако се АТА/ЦПД карнет односи на робу и за употребу прописану Конвенцијом о 

привременом увозу, 

2) ако је оверен од стране царинског органа земље издаваоца на предњој страници карнета 

и 

3) ако важи док је роба на царинском подручју Републике Србије. 

АТА/ЦПД карнет се подноси царинским органима на граници, осим ако ти органи не могу 

проверити испуњавање прописаних услова за спровођење поступка. 

Члан 348 

Декларант је, не искључујући посебне системе гаранција за АТА/ЦПД карнете, дужан да 

пре почетка поступка са писаном декларацијом, положи гаранцију, осим у случајевима из 

Прилога 26.  

Царински орган може, ради олакшања контроле над поступком, да захтева вођење 

евиденције. 

Члан 349 

Када се роба, стављена у поступак у складу са одредбама члана 343. ове уредбе, раздужује 

стављањем у слободан промет, износ дуга се одређује на основу елемената за обрачун који 

одговарају за ту робу у тренутку прихватања декларације за слободан промет. 

Ако се роба, стављена у поступак у складу са чланом 343. ове уредбе, пласира на 

тржиште, сматра се да је пријављена за пуштање у слободан промет пре истека рока за 

раздужење. 

За раздужење поступака у погледу робе из члана 343. ст. 1. и 2. ове уредбе, њена употреба, 

уништање или бесплатна подела посетиоцима на манифестацији сматра се поновним 



извозом, ако њена количина одговара врсти манифестације, броју посетилаца и обиму 

учешћа носиоца одобрења на манифестацији. 

На алкохолна пића, дуван и дуванске прерађевине и гориво не примењује се став 3. овог 

члана. 

Члан 350 

Када је роба из поступка привременог увоза стављена у неки од царинских поступака с 

одлагањем или унесена у слободну зону, чиме се завршава поступак привременог увоза, 

тада се обавезно мора у одговарајуће исправе, осим АТА/ЦПД карнета, или ако се ради о 

поједностављеном поступку, у комерцијалне исправе или евиденције, уписати ознака "ПУ 

роба". 

Члан 351 

За железничка превозна средства, која се у складу са споразумом употребљавају 

заједнички, поступак привременог увоза се завршава када се железничка превозна 

средства исте врсте или вредности као и средства која су дата на располагање лицу са 

седиштем у царинском подручју Републике Србије, извезу или поново извезу.  

Члан 352 

На услове и поступак привременог увоза робе који нису прописани чл. 320 - 357. ове 

уредбе, примењују се одговарајуће одредбе Конвенције о привременом увозу. 

Члан 353 

На робу из прилога уз Анексе Конвенције о привременом увозу може се одобрити 

привремени увоз уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина. 

5.3.2. Посебне одредбе у вези АТА карнета 

Члан 354 

У случају да роба привремено увезена уз подношење АТА карнета није поновно извезена 

или за исту није одређено друго царински дозвољено поступање или употреба, царински 

орган шаље удружењу издавача обавештење о нераздуженом АТА карнету и обрачуну 

царинског дуга, у складу са прописаним обрасцем. 

Обавештење са обрачуном царинског дуга доставља се гаранту након истека рока 

важности карнета, а најкасније у року од године дана од дана истека рока важења карнета. 

5.3.3. Посебне одредбе за завршетак поступка привременог увоза превозних средстава 

Члан 355 



Поступак привременог увоза превозних средстава завршава се њиховим поновним 

извозом, стављањем у неки од царински дозвољених поступања или употребе, истеком 

прописаног рока њиховог привременог увоза, и сваком радњом власника превозних 

средстава или лица које је то превозно средство привремено увезло у царинско подручје 

Републике Србије, која у смислу царинских прописа представља изузимање робе испод 

царинског надзора. 

Ако лице које је страно превозно средство привремено увезло у царинско подручје 

Републике Србије, пре напуштања царинског подручја из оправданих разлога не извезе то 

превозно средство, дужно је да лично или преко заступника обезбеди привремени смештај 

тог превозног средства под царинским надзором, на месту које одреди или одобри 

царински орган. 

На основу захтева надлежног царинског, полицијског или правосудног органа у простору 

из става 2. овог члана смештају се привремено увезена страна превозна средства која су 

предмет одговарајућег управног или правосудног поступка, до завршетка тог поступка 

или одређења царинског правног статуса тог превозног средства.  

У складу са прописима којима је предвиђена обавеза збрињавања напуштених моторних и 

других возила или на захтев органа из става 3. овог члана, у просторијама из става 2. овог 

члана привремено се смештају и страна превозна средства за која се према околностима 

случаја може закључити да су привремено увезена и напуштена. 

За превозна средства из ст. 2. и 4. овог члана, сматра се да је дато одобрење царинског 

органа за привремени смештај. 

Члан 356 

О привременом смештају страних превозних средстава која се сматрају напуштеним, без 

одлагања писмено се обавештава надлежни царински орган.  

Ако се на основу података из поступака који се воде код надлежног органа, података из 

службених евиденција или прибављених у оквиру међународне сарадње располаже 

подацима који омогућавају утврђење националне припадности превозног средства, 

власника или лица које је увезло у царинско подручје Републике Србије и њихово 

пребивалиште или боравиште у царинском подручју Републике Србије или иностранству, 

полицијски орган ће без одлагања, а најкасније у року осам дана од пријема обавештења 

из става 1. овога члана, о томе обавестити надлежни царински орган.  

Ако се утврди на основу расположивих података пребивалиште или боравиште лица које 

је превозно средство привремено увезло у царинско подручје Републике Србије, царински 

орган ће без одлагања то лице писмено обавестити о царинско правном статусу превозног 

средства и месту његовог привременога смештаја, оквирној висини трошкова које треба 

платити у случају његовога преузимања, и упозорење о спровођењу прописаног поступка 

јавне продаје, уколико у одређеном року превозно средство не буде стављено у дозвољени 

царински поступак или употребу, и то: 



1) ако је пребивалиште или боравиште тог лица у Републици Србији, достављањем на 

адресу у Републици Србији,  

2) ако је пребивалиште или боравиште тог лица у иностранству, преко Управе царина и 

министарства надлежног за спољне послове, преко дипломатског или конзуларнога 

представништва те државе у Републици Србији. 

Члан 357 

На образложени захтев лица које је превозно средство привремено увезло или његовог 

заступника, царински орган може продужити прописани рок за привремени смештај робе 

(превозног средства). 

Ако привремено увезено страно превозно средство из члана 355. ст. 2. и 4. ове уредбе, за 

које је одобрен привремени смештај, не буде у року 30 дана или року продуженом у 

складу са ставом 1. овог члана, извезено или стављено у неки од царински дозвољених 

поступака или употребе, превозно средство изложиће се јавној продаји. 

Рок из става 2. овог члана почиње да тече: 

1) даном смештаја привремено увезеног превозног средства под царински надзор за 

превозна средства из члана 356. став 3. тачка 1) ове уредбе, и 

2) даном пријема акта министарства надлежног за спољне послове о уручењу писменог 

обавештења страном дипломатском или конзуларном представништву задуженом за 

превозна средства из члана 356. став 3. тачка 2) ове уредбе. 

Јавну продају превозних средстава из става 3. овог члана спроводи Управа царина, уз 

примену одговарајућих прописа о спровођењу поступка јавне продаје одузете или држави 

уступљене стране робе. 

До почетка поступка или поновљеног поступка јавне продаје, царински орган може 

одобрити власнику превозног средства или лицу које га је привремено увезло да након 

намирења свих трошкова у вези са збрињавањем, смештајем и чувањем, и трошкова 

насталих у поступку јавне продаје, да то превозно средство стави у неки од царински 

дозвољених поступка или употребе. 

6. Пасивно оплемењивање 

6.1. Додатни услови за издавање одобрења 

Члан 358 

У случају провере угрожености основних интереса српских произвођача, одобравањем 

поступком пасивног оплемењивања, сходно се примењују одредбе члана 269. ове уредбе. 



Царински орган ће на основу поднетих исправа и других прилога, када захтев за одобрење 

поднесе лице, које привремено извози робу, али није организатор пасивног 

оплемењивања, претходно проверити испуњеност услова из члана 174. став 2. Царинског 

закона. 

Члан 359 

У одобрењу за поступак пасивног оплемењивања наводе се начин и методи за утврђивање 

да ли су добијени производи произведени од привремено извезене робе, односно за 

проверу да ли су испуњени услови за примену стандардног система замене.  

Начин и методи из став 1. овога члана могу обухватити примену прописаног 

информационог документа и проверу књиговодствене евиденције. 

Када због врсте посла оплемењивања није могуће утврдити да ли су добијени производи 

произведени из привремено извезене робе, одобрење се може, у посебним случајевима, 

издати ако подносилац захтева царинском на одговарајући начин докаже да роба, 

употребљена у поступку пасивног оплемењивања, има исту десетоцифрену тарифну 

ознаку, и да је истих трговачких и техничких карактеристика, као и привремено извезена 

роба. У одобрењу се одређује рок, начин и метод за употребу поступка. 

Члан 360 

Када се поступак пасивног оплемењивања захтева ради поправке робе, привремено 

извезена роба мора да буде подобна за поправку и поправка се не сме користити у сврху 

побољшања њених техничких или других употребних карактеристика. 

6.2. Одредбе о спровођењу поступка 

Члан 361 

У одобрењу за поступак пасивног оплемењивања одређује се рок за завршетак тог 

поступка. Царински орган, у изузетним околностима, може продужити тај рок, и ако је 

првобитно утврђени рок већ истекао. 

Царински орган, у изузетним околностима рок из члана 184. став 2. Царинског закона, 

може продужити рок, и ако је првобитно утврђени рок већ истекао. 

Члан 362 

Декларација за привремени извоз се попуњава у складу са одредбама које се односе на 

извоз. 

У случају претходног увоза, уз декларацију за стављање робе у слободан промет прилаже 

се препис или копија одобрења за поступак пасивног оплемењивања, осим ако захтев за то 



одобрење није поднет у складу са чланом 264. став 3. тачка 4) ове уредбе, уз примену 

члана 172. став 3. ове уредбе. 

6.3. Одредбе о обрачуну ослобођења од плаћања царинског дуга 

Члан 363 

За израчунавање износа који се одбија од царинског дуга, не узимају се у обзир 

антидампинг царине и заштите од умањених дажбина (компензаторне дажбине). 

Споредни добијени производи који представљају отпатке, талоге, опиљке или остатке 

сматрају се укљученим. 

При одређивању царинске вредности робе која је привремено извезена, у складу са једном 

од метода из члана 178. став 2. Царинског закона, трошкови утовара, превоза и осигурања 

за привремено извезену робу до места, у којем су обављене производне радње или 

последњег места обављања тих радњи, не улазе у: 

1) вредност привремено извезене робе, која се узима у обзир код утврђивања царинске 

вредности добијених производа у складу са чланом 46. став 1. тачка 1 алинеја прва 

Царинског закона, 

2) трошкове производних радњи, ако се вредност привремено извезене робе није могла 

одредити у складу са чланом 46 став 1. тачка 1) алинеја прва Царинског закона. 

Трошкови утовара, превоза и осигурања добијених производа од места обављања или 

последњег места обављања производних радњи до места њиховог уноса у царинско 

подручје улазе у трошкове производних радњи. 

Трошковима утовара, превоза и осигурања сматрају се: 

1) провизије и накнаде посредовања, осим куповне провизије, 

2) цена контејнера, који нису саставни део робе у привременом извозу, 

3) трошкови паковања, заједно са радом и материјалом и 

4) манипулативни трошкови у вези са превозом робе. 

Члан 364 

Царински орган одобрава делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина, када се 

трошкови оплемењивања узимају као основа за вредност за дажбине. 



Са изузетком робе некомерцијалне природе, став 1. овог члана не примењује се када је 

привремено извезена роба која нема домаће порекло у складу са чл. 32 - 36. Царинског 

закона, стављена у слободан промет уз стопу царине нула.  

Одредбе чл. 38 - 57. Царинског закона, сходно се примењују при обрачуну трошкова 

обављања производних радњи, у које није укључена привремено извезена роба. 

 Члан 365  

Царински орган може, на захтев корисника, у случају када привредни субјекти учестало 

обављају производне радње у оквиру једног одобрења, које не укључује поправке, 

одобрити примену просечне стопе царине (збирно извршење). 

Стопа из став 1. овог члана одређује се за период не дужи од 12 месеци и сходно се 

примењује на добијене производе који се у оквиру тог периода стављају у слободан 

промет. Након истека тог периода царински орган врши коначни обрачун и по потреби 

примењују одредбе члана 259. став 1. или члана 273. Царинског закона. 

Глава III 

ОДРЕДБЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВОЗА 

1. Опште одредбе 

Члан 366 

Одредбе чл. 367 - 371. ове уредбе не примењују се на: 

1) електричну енергију, 

2) робу која иступа цевоводом, 

3) писма, разгледнице, штампани материјал, укључујући и на електронским носачима, 

4) поштанске пошиљке које се превозе у складу са правилима Светски поштанске 

конвенције, 

5) робу, обухваћену декларацијом, поднетом на неки од начина из чл. 184, 185. став 2. и 

члана 186. ове уредбе, осим палета, контејнера и превозних средстава за превоз друмом, 

железницом, ваздухом и унутрашњим водама, која се превози на основу уговора о 

превозу,  

6) робу у личном пртљагу путника, 

7) робу, за коју је дозвољена усмена декларација у складу са чл. 189, 190. и 192. став 2. ове 

уредбе осим палета, контејнера и превозних средстава за превоз друмом, железницом, 

ваздухом и унутрашњим водама, која се превози на основу уговора о превозу, 



8) робу обухваћену АТА и ЦПД карнетима, 

9) оружје и војну опрему, које из царинског подручја Републике Србије, војним превозом 

или превозом који се обавља само за потребе војних органа, износе органи надлежни за 

војну одбрану државе, 

10) робу, која се из царинског подручја Републике Србије непосредно износи на 

платформе-бушотине или платформе за производњу, којима управља лице основано у 

царинском подручју Републици Србији, и то:  

(1) робу, која се користи за изградњу, поправку, одржавање или адаптацију 

платформи,  

(2) робу, која се користи за оспособљавање или опремање платформи,  

(3) потрепштине, које се користе, односно конзумирају на платформама,  

11) робу у пошиљкама, чија вредност не прелази 25 евра у динарској противвредности, 

под условом да се царински орган, у договору са овлашћеним привредним субјектом, 

слажи са обављањем анализе ризика уз употребу информација из система који користи 

привредни субјект, или информација које тај систем обезбеђује.  

Члан 367 

Роба која напушта царинско подручје Републике Србије увек је обухваћена декларацијом, 

која се подноси надлежном царинском органу у следећим крајњим роковима: 

1) у случају ваздушног саобраћаја, најмање 30 минута пре одласка са аеродрома у 

царинском подручју Републике Србије; 

2) у случају железничког саобраћаја и саобраћаја унутрашњим водама, најмање два сата 

пре одласка из излазне царинарнице; 

3) у случају друмског саобраћаја, најмање један сат пре одласка из излазне царинарнице; 

4) у случају испоручиоца резервних делова и делова за поправке, који су намењени за 

градњу у бродове и ваздухоплове ради поправке или одржавања, моторних горива, мазива 

и гаса, који су потребни за рад машина и апарата који се употребљавају на броду или 

ваздухоплову, као и прехрамбених намирница за употребу на броду или у вездухоплову, 

најмање 15 минута пре одласка превозног средства из луке или са аеродрома у царинском 

подручју Републике Србије; 

Када се декларација не поднесе коришћењем поступка електронске обраде података, рок 

из става 1. тач. 1) - 4) овог члана је најмање четири сата. 



Ако електронски систем царинских органа привремено није у функцији, и даље се 

примењују рокови из става 1. овог члана. 

Члан 368 

У случају интермодалног превоза, када се роба претоварује са једног превозног средства 

на друго ради превоза изван царинског подручја Републике Србије, рок за подношење 

декларације мора да одговара року који се односи на превозно средство које напушта 

царинско подручје Републике Србије, сагласно члану 367. ове уредбе. 

У случају комбинованог превоза, код ког активно превозно средство, које прелази 

границу, само превози друго активно превозно средство, рок за подношење декларације 

мора да одговара року који се односи на активно превозно средство које прелази границу, 

сагласно члану 367. ове уредбе.  

Члан 369 

Рокови из чл. 367. и 368. ове уредбе не примењују се када се међународним споразумима 

захтева размена података из декларације у роковима који се разликују од рокова 

наведених у тим члановима.  

Рок из става 1. овог члана ни у ком случају не може да буде краћи од рока који је потребан 

да се обави анализа ризика, пре него што роба напусти царинско подручје Републике 

Србије. 

Члан 370 

Надлежни царински орган, пошто прими декларацију и пре пуштања робе за извоз, обавља 

и одговарајуће анализе ризика и царинска контроле. 

Роба може да се пусти чим се обави анализа ризика и њени резултати то дозвољавају.  

Члан 371 

Када се утврди да роба која је предата царинском органу није обухваћена декларацијом 

која садржи све податке неопходне за излазну сажету декларацију, лице које доноси робу 

или преузима одговорност за превоз робе изван царинског подручја Републике Србије, 

одмах подноси декларацију или извозну сажету декларацију.  

Ако декларант поднесе декларацију по истеку рокова из чл. 367. и 368. ове уредбе, то не 

искључује примену казни које су утврђене националним законодавством. 

Члан 372 

Када се роба, за коју се на основу члана 366. тач. 3) - 11) ове уредбе не захтева подношење 

декларације до рока из чл. 367. и 368. ове уредбе изнесе из царинског подручја Републике 



Србије, анализа ризика се обавља после показивања робе на основу декларације која 

обухвата ту робу, где је могуће. 

Члан 373 

Извозне декларације усаглашене са чл. 234 - 245. ове уредбе подносе се надлежном 

царинском органу коришћењем система електронске обраде података.  

Царински орган прихвата писану извозну декларацију, која је сачињена на прописаном 

обрасцу и садржи минималан скуп података за поступак извоза и то само у једном од 

следећих случајева: 

1) ако електронски систем царинских органа није у функцији; 

2) ако није у функцији електронска апликација лица које подноси извозну декларацију. 

Царински орган споразумно утврђује поступак који би требало да се спроведе у 

случајевима из става 2. тачке 1) овог члана. 

Употребу писане извозне декларације из става 2. тачка 2) овог члана одобравају царински 

органи. 

Када робу износе путници који немају непосредан приступ царинском електронском 

систему и тако немају могућности да код извозне царинарнице поднесу извозну 

декларацију коришћењем технике електронске обраде података, царинарница путнику 

дозвољава употребу декларације из става 2. овог члана која садржи минимум прописаних 

података.  

2. Коначни извоз 

Члан 374 

Извозником, у смислу члана 188. став 4. Царинског закона, се сматра лице у чије име је 

била поднета извозна декларација и које је у тренутку њеног прихватања власник робе или 

има слична права располагања са предметном робом. 

Ако власник робе или лице које има слична права располагања са њом, у складу с 

уговором о извозу, има седиште или пребивалиште изван Републике Србије, извозником 

се сматра уговорни партнер са седиштем или пребивалиштем на царинском подручју 

Републике Србије. 

Члан 375 

У случају уговора са кооперантима, извозна декларација може се поднети царинарници 

која је надлежна за место где је седиште кооперанта. 



Члан 376 

Када се због административних и других оправданих разлога не може применити члан 

188. став 4. Царинског закона, извозни царински поступак ће започети код било ког 

царинског органа у царинском подручју. 

За спровођење царинског надзора за робу која се извози сходно се примењују чл. 398, 405, 

412 и 415. ове уредбе. 

Члан 377 

Када се извозна декларација сачињава на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ), 

користе се примерци 1, 2 и 3. Царинарница код које је поднета извозна декларација ставља 

печат у рубрику А и по потреби, попуњава рубрику Д.  

Пошто та царинарница одобри пуштање робе, задржава примерак 1, примерак 2 шаље 

заводу за статистику и примерак 3 враћа заинтересованом лицу. 

Када се извозна декларација обрађује у извозној царинарници коришћењем електронског 

система обраде података, прописани примерак 3 ЈЦИ може се заменити пратећим 

документом који се штампа из електронског система царинског органа. 

Царински орган може да овласти декларанта да пратећи документ штампа из свог система 

електронске обраде података. 

У случају да царински прописи предвиђају други документ који може да замени примерак 

3 ЈЦИ, одредбе ове главе примењују се mutatis mutandis на тај други документ. 

Члан 378 

Када роба, која је била пуштена за извоз, не напусти царинско подручје Републике Србије, 

извозник или декларант о томе одмах обавештава извозну царинарницу. Примерак 3 ЈЦИ 

се враћа наведеној царинарници, ако је могуће.  

Члан 379 

Када се, у случајевима из члана 380. став. 8 ове уредбе, због измена у уговору о превозу, 

превоз који би требало да се заврши ван царинског подручја Републике Србије, завршава у 

њему, заинтересовани привредни субјекти или органи могу да поступе по изменама 

уговора, само уз сагласност царинарнице из члана 380. став 2. тачка 1) ове уредбе или, у 

случају коришћења транзитног поступка, уз сагласност полазне царинарнице. Примерак 3 

извозне декларације враћа се извозној царинарници, која поништава декларацију. 

Члан 380 

Примерак број 3 ЈЦИ-а се подноси, а роба се допрема излазној царинарници. 



Излазна царинарница, у смислу ове уредбе, је: 

1) у случају извоза робе железницом, поштом, ваздухом, царинарница која је надлежна 

према месту где је роба преузета према јединственом уговору за превоз до друге државе 

од стране железничких компанија, пошта, авио-превозиоца или бродарских компанија, 

2) у случају извоза робе цевоводима и електричним водовима, надлежна царинарница је 

царинарница у којој извозник има седиште,  

3) у случају робе извезене осталим превозним средствима или у околностима које нису 

наведене у тач. 1) и 2) овог става, последња царинарница пре него што роба напусти 

царинско подручје Републике Србије. 

Излазна царинарница проверава да ли поднета роба одговара роби која је пријављена за 

извозни царински поступак и потврђује стварни иступ робе у рубрику Ц примерка број 3, 

с навођењем броја иступа, датумом и печатом царинарнице. 

Иступ у складу са ставом 3. овог члана се не потврђује за робу извезену цевоводима или 

електричним водовима. 

Ако излазна царинарница утврди да постоји мањак робе, то ће забележити као примедбу у 

рубрику И ЈЦИ при потврђивању иступа и на тај начин обавестити царинарницу извозног 

царињења. 

Ако излазна царинарница утврди вишак робе, неће дозволити иступ док се не обави 

извозни царински поступак за сву робу. 

Ако излазна царинарница утврди да постоје разлике у врсти робе, неће дозволити иступ 

док се не обави извозни царински поступак за праву врсту робе и обавести о томе 

царинарницу извозног царињења. 

Ако је роба послата у другу државу или излазној царинарници која је надлежна за 

поступак транзита, отпремна царинарница ће потврдити примерак број 3 ЈЦИ у складу са 

ставом 3. овог члана, и вратити га декларанту након што у свим примерцима транзитне 

исправе или било које друге исправе која замењује транзитну исправу упише речи 

"Извоз". Излазна царинарница контролише стварни излазак робе. 

Отпремна царинарница може од извозника захтевати да приложи доказ, да је роба стварно 

напустила царинско подручје. 

У случају извоза у неколико делова (сукцесивног извоза): 

1) преко исте излазне царинарнице, забелешка се ставља само за стварно извезену робу и 

2) преко више излазних царинарница, извозна царинарница или излазна царинарница, код 

које је био поднет оригинал примерка 3, пошто прими на прописан начин сачињен захтев, 



оверава копију примерка 3, за сваки део предметне робе, да се може показати другој 

излазној царинарници.  

У случајевима из става 10. тач. 1) и 2) овог члана, одговарајућа забелешка се уписује на 

оригиналу примерка 3. 

Члан 381 

Усмену декларацију за извоз робе могуће је подносити само код излазних царинарница. 

Члан 382 

Уколико роба напушта царинско подручје Републике Србије без извозне декларације, 

извозник декларацију подноси накнадно царинарници, која је надлежна према месту у 

којем извозник има своје седиште или пребивалиште. У овим случајевима примењује се 

члана 376. став 1. ове уредбе. 

Царинарница прихвата декларацију из става 1. овог члана, ако се извозник позове на 

раније издату излазну сажету декларацију или ако поднесе задовољавајући доказ о врсти и 

количини робе, као и под којим околностима је роба напустила царинско подручје 

Републике Србије. Та царинарница такође потврђује примерак број 3 ЈЦИ с одговарајућом 

ознаком. 

Накнадно прихваћена декларација у складу с овим чланом не искључује примену казнених 

мера, као ни последице које могу настати у вези мера пољопривредне политике. 

Члан 383 

Ако роба, која је била декларисана за извоз, није напустила царинско подручје, декларант 

мора о томе одмах обавестити царинарницу извозног царињења и врати примерак 3. 

декларације. 

Уколико се у случајевима из члана 382. став 8. ове уредбе накнадно промени превозни 

уговор због којег се превоз који би се морао завршити ван царинског подручја, заврши у 

њему, уговор о превозу може се променити само уз сагласност царинарнице из члана 382. 

став 2. тачка 1) ове уредбе, или у случају поступка транзита-отпремне царинарнице. У том 

случају се примерак број 3 мора вратити. 

3. Привремени извоз на основу АТА карнета 

Члан 384 

АТА карнет може да се користи за привремени извоз када су испуњени следећи услови: 



1) да је АТА карнет издат на царинском подручју Републике Србије и да је издат и да за 

њега гарантује удружење регистровано у Републици Србији које чини део међународног 

гарантног ланца  

2) да се АТА карнет користи само за домаћу робу: 

(1) која приликом извоза из царинског подручја Републике Србије није била 

предмет царинских формалности с намером добијања накнада или других износа 

при извозу у складу с мерама пољопривредне политике,  

(2) за коју нису одобрене друге финансијске повластице у складу с мерама 

пољопривредне политике, а у вези за обавезом извоза те робе, 

(3) за коју није поднесен захтев за повраћај или отпуст царинског дуга, 

3) да су пружене на увид исправе наведене из члану 173. ове уредбе. Царинарница може 

захтевати прилагање и превозних исправа, и 

4) да је роба намењена поновном увозу. 

За робу која се привремено извози на основу АТА карнета, извозна царинарница мора да: 

1) провери податке наведене у рубрикама А до Г извозног купона у односу на робу 

обухваћену АТА карнетом, 

2) попуни, ако је то потребно, поље на првој страни карнета с називом "Потврда 

царинског органа", 

3) попуни талон и рубрику Х извозног купона, 

4) упише своје назив у тачки б) рубрике Х купона за поновни увоз, и 

5) задржи извозни купон. 

Уколико царинарница извоза није уједно и излазна царинарница, царинарница извоза 

обавља све формалности наведене у ставу 2. овог члана, али не попуњава рубрику 7 у 

извозном талону који мора да попуни излазни царински орган. 

Рок за поновни увоз робе који је царинарница наведе у тачки б) рубрика Х извозног 

купона, не сме да буде дужи од рока важности АТА карнета. 

Члан 385 

Ако роба која је напустила царинско подручје са АТА карнетом није више намењена 

поновном увозу, извозна декларација се подноси извозној царинарници. Пошто се поднесе 



наведени карнет, извозна царинарница оверава примерак 3 извозне декларације и 

поништава купон и талон за поновни увоз.  

За привремени извоз робе која испуњава услове за примену Истамбулске конвенције за 

коју није издат АТА карнет, поступак привременог извоза спроводи се подношењем ЈЦИ.  

Глава IV 

ЦАРИНСКИ СТАТУС РОБЕ И ПОСТУПАК ТРАНЗИТА  

1. Царински статус робе 

Члан 386 

Роба која се уноси у царинско подручје Републике Србије сматра се страном робом и 

подлеже мерама царинског надзора од тренутка њеног уноса. Та роба подлеже царинској 

контроли и остаје под царинским надзором док је потребно ради утврђивања статуса или 

док се с њом поступи на један од начина прописаних чланом 62. став 2. Царинског закона. 

Члан 387 

Осетљивом робом сматра се роба за коју постоји висок ризик од преваре, а све мере које 

се односе на ту робу примењују се само ако количина те робе пређе прописану минималну 

количину.  

Члан 388 

У сврху примене одредаба ове уредбе којима се уређује царински статус робе и поступак 

транзита поједини изрази имају следеће значење: 

1) Отпремна царинарница је царинарница код које је прихваћена декларација за поступак 

транзита. 

2) Одредишна царинарница је царинарница којој се мора показати роба која се превози у 

поступку транзита, како би се окончао поступак. 

3) Царински орган обезбеђења је организациона јединица Управе царина надлежна за 

доношење одлуке о прихватању обезбеђења које подноси давалац обезбеђења. 

4) Транзитна царинарница је царинарница преко које пошиљка у поступку транзита излази 

из царинског подручја Републике Србије, односно царинарница преко које пошиљка која 

је прешла преко страног царинског подручја у поступку транзита, улази на царинско 

подручје Републике Србије.  

Члан 389 

Страна роба се у царинском подручју Републике Србије или преко њега превози у 

поступку транзита, осим ако је царинским прописима прописано другачије. 



Члан 390 

У оквиру поступка транзита превози се, у складу са чланом 118. став 1. тачка 2. Царинског 

закона, домаћа роба: 

1) за коју је повраћај или отпуст царинског дуга могућ под условом да се роба извезе из 

царинског подручја или унесе у царинско складиште, слободну зону или слободно 

складиште, или се стави у други царински поступак, осим у поступак стављања у 

слободан промет или 

2) која се у поступку активног оплемењивања у систему повраћаја стави у слободан 

промет ради извоза из царинског подручја у облику добијених производа, ако се поднесе 

захтев у складу са чланом 156. Царинског закона или подносилац има намеру да уложи 

такав захтев. 

Роба декларисана за извоз а која није напустила царинско подручје, сматра се домаћом 

робом, ако се докаже да су поништени извозна декларација и царинске формалности 

потребне да се роба извезе са царинског подручја, а када је то неопходно и последице које 

је таква декларација могла да произведе.  

Члан 391 

Страна роба која се у складу са чланом 118. став 2. тачка 5. Царинског закона, превози 

између два места унутар царинског подручја Републике Србије у поштанском саобраћају 

(укључујући и пакете), на пакетима и пратећим исправама мора бити означена 

налепницом, која је дата у Прилогу 27. 

Члан 392 

Поступак транзита за робу која се превози ваздушним путем обавезан је само ако се 

утовара или претовара у ваздухопловном пристаништу Републике Србије.  

Члан 393 

Обезбеђење које полаже главни обвезник важи на целом царинском подручју Републике 

Србије. 

2. Спровођење поступка транзита 

2.1. Појединачно обезбеђење 

Члан 394 

Појединачно обезбеђење покрива укупан износ царинског дуга који би могао настати, 

обрачунат на основу највиших стопа примењивих на робу исте врсте у Републици Србији.  



Стопе које се узимају у обзир код израчунавања појединачног обезбеђења не могу бити 

ниже (мање) од најниже стопе ако је таква стопа прописана. 

Појединачна обезбеђење у облику готовинског износа полажу се у отпремној 

царинарници. Обезбеђење се враћа када је поступак окончан. 

Појединачно обезбеђење које полаже давалац обезбеђења може да буде у облику купона 

појединачног обезбеђења за износ од 7.000 евра у динарској противвредности које давалац 

обезбеђења издаје лицима који намеравају да поступају као главни обвезник. 

Давалац обезбеђења одговара за износ до 7.000 евра у динарској противвредности динара 

по купону. 

Члан 395 

Образац појединачног обезбеђења које даје давалац обезбеђења дат је Прилогу 28. 

Ако отпремна царинарница није и царински орган обезбеђења, царински орган обезбеђења 

задржава копију докумената којим је прихватио обавезу даваоца обезбеђења. Давалац 

обезбеђења доставља оригинал отпремној царинарници, која га задржава.  

Ако се подаци о обезбеђењу размењују између царинског органа обезбеђења и отпремне 

царинарнице помоћу система електронске размене података, оригинал документа о 

полагању обезбеђења задржава се у отпремној царинарници. 

Члан 396 

У случају из члана 394. став 5. ове уредбе, појединачно обезбеђење даје се на обрасцу из 

Прилога 29. 

Купон појединачног обезбеђења даје се на обрасцу из Прилога 30. Давалац обезбеђења на 

купону наводи крајњи рок употребе купона, који не може бити дужи од једне године 

након датума издавања. 

Давалац обезбеђења може издати купон за појединачно обезбеђење који се не може 

користити за транзитни поступак којим се превози осетљива роба. У овом случају, давалац 

обезбеђења сваки купон за појединачно обезбеђење означава дијагонално напоменом 

"Вредност ограничена".  

Ако царински орган обезбеђења размењује податке о полагању обезбеђења с отпремном 

царинарницом помоћу система електронске размене података, давалац обезбеђења тој 

царинарници доставља све тражене податке о купонима појединачног обезбеђења које је 

издао, на начин који одреди надлежни царински орган. 



Главни обвезник доставља отпремној царинарници онолико купона за појединачно 

обезбеђење у износу од 7.000,00 евра у динарској противвредности, колико је потребно да 

се покрије укупан износ из члана 394. став 1. ове уредбе.  

Отпремна царинарница задржава купоне. 

Члан 397 

Царински орган обезбеђења укида одлуку о прихватању исправе о давању обезбеђења 

уколико више нису испуњени услови утврђени у време доношења одлуке. Давалац 

обезбеђења, такође, може у свако доба опозвати своју исправу о давању обезбеђења. 

Укидање или опозив из става 1. овог члана ступа на снагу у року од 15 дана од дана када је 

обавештен давалац обезбеђења или царински орган обезбеђења 

Од дана ступања на снагу укидања или опозива из става 1. овог члана, ни један купон 

појединачног обезбеђења који су издати раније, не могу се користити за обезбеђење робе у 

поступку транзита. 

2.2. Превозна средства и декларације 

Члан 398 

За робу која се превози у поступку транзита подноси се декларација за поступак транзита. 

Декларација за поступак транзита попуњава се на обрасцу ЈЦИ. 

Декларација за поступак транзита може да се допуни са једним или више прописаних 

допунских образаца. Обрасци су саставни део декларације. 

Уместо допунских образаца може се користити, као описни део декларације за поступак 

транзита, прописани списак пошиљки. 

Члан 399 

Као декларација за поступак транзита може се употребити прописани списак пошиљки. 

Употреба списка пошиљака не утиче на обавезе које треба испунити при отпреми, извозу 

или при другом поступку или на обавезе у вези са прилагањем образаца, које треба 

користити у тим поступцима.  

Као списак пошиљака може се употребити свака књиговодствена исправа која одговара 

условима из став 1. овог члана. 

Члан 400 



Једна декларација за поступак транзита укључује само робу која је утоварена или која ће 

бити утоварена на једно превозно средство у једној отпремној царинарници до једне 

одредишне царинарнице. 

У складу са ставом 1. овога члана као једно превозно средство подразумевају се следећа 

превозна средства која превозе робу, под условом да се роба која се превози отпрема 

заједно: 

1) друмско превозно средство заједно са једном или више приколица или полуприколица, 

2) композиција железничких кола или вагона, 

3) потиснице и тегљенице који чине једну композицију, и 

4) контејнери који су били утоварени на једно превозно средство из овог става. 

Једно превозно средство може се употребљавати за утовар робе у неколико отпремних 

царинарница и за истовар робе у неколико одредишних царинарница. 

Члан 401 

Изузетно од одредаба члана 174. став 1. ове уредбе, декларација за поступак транзита 

поднета системом електронске размене података, у складу са чланом 6. став 2. тачка 3) 

подтачка (2) ове уредбе, мора да садржи прописане податке. 

Управа царина може да одобри да се списак пошиљака који се користи као транзитна 

декларације поднесе системом електронске размене података. 

Члан 402 

Управа царина може, уз поштовање услова и на начин који одреди, да дозволи да се 

транзитне декларације или неки подаци из декларације поднесу на дисковима, магнетским 

тракама или другим сличним медијима за пренос података и у шифрованом облику, ако је 

то потребно. 

2.3. Формалности у отпремној царинарници 

Члан 403 

Отпремна царинарница прихвата и евидентира декларацију за поступак транзита. 

Члан 404 

Роба у поступку транзита превози се до одредишне царинарнице економски оправданим 

путним правцем (итинерер).  



Отпремна царинарница може одредити посебан путни правац, који се изузетно на захтев 

главног обвезника може променити. Отпремна царинарница уписује одговарајућу ознаку у 

декларацију за поступак транзита и о томе без одлагања обавештава одредишну 

царинарницу. У случају више силе, превозник може променити путни правац и тада се 

декларација за поступак транзита и роба пријављују најближој царинарници, која ће 

обавестити отпремну царинарницу о промени и уписати одговарајућу ознаку у 

декларацију за поступак транзитна. 

Отпремна царинарница одређује рок у коме се роба мора предати одредишној 

царинарници, водећи рачуна о путном правцу, важећим саобраћајним или другим 

прописима и о појединостима које је доставио главни обвезник. 

Рок за допремање робе одредишној царинарници, који одреди отпремна царинарница, 

обавезује друге царинарнице и оне га не могу мењати. 

Члан 405 

Роба која се превози у поступку транзита не може се пустити док није осигурана њена 

истоветност. Истоветност робе, се по правилу, осигурава стављањем царинских обележја. 

Царинско обележје су царинска пломба, отисци царинског жига или царинског печата и 

налепница. Као царинска обележје сматра се и опис робе, оверен од царинског органа, 

који се употребљава ако се на царинску робу не могу ставити царинска обележја. 

Царинска пломба састоји се од дела израђеног од металног лима (тело пломбе) чије 

димензије нису мање од 25 мм (дужина) x 12 мм (ширина), као и галванизоване 

(нерђајуће) челичне жице или сајле чији пречник није мањи од 1,5 мм, односно металне 

траке чија ширина није мања од 10 мм, која је причвршћена у тело пломбе и чија дужина 

изван тела пломбе износи најмање 260 мм. У тело царинске пломбе уграђен је механизам 

који обезбеђује висок степен сигурности брављења жице, сајле или траке која је саставни 

део царинске пломбе. 

Царинска пломба мора бити израђена тако да се метална жица, сајла или трака не може 

извући из тела пломбе без пресецања или очигледног оштећења тела пломбе, жице, сајле 

или траке. 

Тело царинске пломбе може бити у различитим бојама и на њему је утиснут назив: 

"Управа царина РС" и број царинске пломбе, тако да се не може избрисати уобичајеним 

руковањем. 

Царинска пломба израђена у одређеној боји не може имати два иста броја. 

Царинске пломбе се стављају: 



1) на простор у којем је смештена роба, ако превозно средство има одобрење према 

другим прописима, или ако је отпремна царинарница то оценила као одговарајуће за 

стављање царинских обележја; 

2) у изузетним случајевима на сваки пакет засебно. 

Царинске пломбе морају задовољити својства утврђена Прилогом 31.  

Свака царинска клешта морају имати посебан број. 

Царинска пломба може бити израђена и од другог одговарајућег материјала или 

комбинације тих материјала (пластика, легура и сл.), ако је израђена у складу са 

одредбама овог члана. 

Превозна средства примерена за стављање царинских обележја су она: 

1) на које је могуће једноставно и брзо поставити царинска обележја, 

2) која су конструисана тако да није могуће додавати или вадити робу без остављања 

видљивог трага на ознаци или оштећења царинских обележја, 

3) у којима нема скривених простора у којима би било могуће сакрити робу и 

4) у којима су простори намењени за смештај робе лако доступни за царинску контролу. 

Свако друмско возило, приколица, полуприколица или контејнер одобрени за превоз робе 

под царинском пломбом, у складу с међународним споразумом, сматрају се прикладнима 

за пломбирање. 

Царински печат је од гуме, округлог облика има истоветан садржај службених печата који 

користе царински органи. 

Царински жиг је жиг за восак или суви жиг. Жиг за восак је од месинга, округлог облика, 

пречника 35 мм. Суви жиг је од челика, округлог облика, пречника 35 мм.  

На царинском жигу уписан је назив: "Управа царина Републике Србије" и испод њега 

назив царинског органа. 

Отпремна царинарница неће стављати царинска обележја, ако је истоветност робе могуће 

осигурати на основу описа у декларацији за поступак транзита или у приложеним 

исправама, уз поштовање мера за утврђивање истоветности. 

Сматра се да опис робе омогућава утврђивање истоветности робе ако је довољно прецизан 

да омогући лако утврђивање количине и врсте робе. 



Када отпремна царинарница одобри ослобођење од обавезе пломбирања, у транзитну 

декларацију поред ознаке "Стављене пломбе" рубрика "Д. Контрола отпремне 

царинарнице" уноси се напомена "ОСЛОБОЂЕНО". 

Управа царина обезбеђује царинска обележја, царинска клешта и други материјал 

потребан за обележавање робе. 

Члан 406 

Када се декларација за транзитни поступак подноси у отпремној царинарници системом 

електронске обраде података, примерци 4 и 5 декларације за поступак транзита замењују 

се прописаном исправом која прати транзит. 

Према потреби, исправа која прати транзит допуњује се прописаним додатним обрасцем и 

напоменама или списком пошиљака. Образац, напомене и списак пошиљки чине саставни 

део исправе која прати транзит. 

У случају примене става 1. овог члана, отпремна царинарница задржава декларацију и 

одобрава пуштање робе тако да главном обвезнику издаје исправу која прати транзит. 

Уз одобрење надлежног царинског органа, исправа која прати транзит може се штампати 

директно из система електронске обраде података главних обвезника. 

Одредбе овог поглавља које се односе на примерке декларације који прате пошиљку, 

примењују се и на исправу која прати транзит. 

Члан 407 

За осетљиву робу поступа се на следећи начин: 

1) у декларацију за поступак транзита наводи се тарифна ознака, 

2) на свим примерцима декларације за поступак транзита попреко се црвеном бојом у 

величини најмање 100 x 10 мм уноси напомена "ОСЕТЉИВА РОБА"  

3) примерци декларације за поступак транзита, који садрже забележбу из тачке 2) овога 

става морају бити враћени отпремној царинарници најкасније следећег радног дана од 

дана када су пошиљка и декларација за поступак транзита поднете одредишној 

царинарници. По допремању, одредишна царинарница на прописани начин обавештава 

отпремну царинарницу о примљеној пошиљци. 

2.4. Формалности у току пута 

Члан 408 



Превоз робе морају пратити примерци 4 и 5 декларације које отпремна царинарница 

предаје главном обвезнику или његовом заступнику. 

Роба и примерци 4 и 5 декларације за поступак транзита дају се на увид на сваки захтев 

царинарнице. 

Члан 409 

Роба наведена у декларацији за поступак транзита може се претоварити на друго превозно 

средство под надзором царинског органа. Царинарница у том случају уноси у декларацију 

за поступак транзита одговарајуће измене. 

Царинарница, према условима које сама одреди, може одобрити претовар робе без 

непосредног царинског надзора. При таквом претовару превозник је дужан да у 

декларацији за поступак транзита наведе одговарајуће податке и обавести царинарницу да 

претовар службено потврди. 

Члан 410 

Ако се у току превоза ненамерно оштете царинска обележја, превозник мора о томе да 

обавести царинарницу, која о томе саставља записник. Надлежна царинарница ставиће 

нова царинска обележја. 

У случају несреће због које је потребан претовар на друго превозно средство, примењује 

се члан 409. ове уредбе. 

У случају непосредне опасности због које је потребно одмах истоварити целокупни терет 

или један његов део, превозник може предузети радње на сопствену одговорност. 

Предузете радње уписују се у декларацију за поступак транзита, и у том случају 

примењују се одредбе става 1. овог члана. 

Ако превозник не може испунити рок из члана 404. ове уредбе, због несреће или другог 

догађаја у превозу, дужан је да обавести царинарницу из става 1. овог члана која уписује 

одговарајућу напомену у декларацију за поступак транзита. 

2.5. Формалности у одредишној царинарници 

Члан 411 

Одредишној царинарници подноси се роба и примерци 4 и 5 декларације за поступак 

транзита.  

Одредишна царинарница евидентира примерке 4 и 5 декларације о транзиту, на њима 

уписује датум њиховог подношења, у примерак 5 уноси појединости о свим обављеним 

контролама, и без одлагања га шаље отпремној царинарници, а примерак 4 задржава. 



На захтев главног обвезника, и ради чувања доказа о поступку који је окончан у складу с 

чланом 415. став 2. тачка 1) ове уредбе, одредишна царинарница оверава додатни 

примерак 5 или копију примерка 5 декларације за транзит и означава га назнаком 

"Алтернативни доказ". 

Када надлежна царинарница орган сматра потребним, може на захтев главног обвезника и 

уз сагласност отпремне царинарнице променити одредишну царинарницу. Надлежна 

царинарница о промени одмах обавештава претходно одређену одредишну царинарницу и 

уноси одговарајућу промену у транзитну декларацију.  

Нова одредишна царинарница у Рубрику "И. Контрола одредишне царинарнице" примерка 

5 декларације за транзитни поступак, као додатак уобичајеним напоменама, уноси следећу 

ознаку: "Разлике: Царински орган којој је роба предата (шифра и назив)". 

Ако је роба одредишној царинарници предата по истеку рока који је одредила отпремна 

царинарница, а непоштовање тог рока произлази из околности за које није одговоран 

превозник или главни обвезник, сматра ће се да је роба поднета у року.  

Члан 412 

Одредишна царинарница, на захтев лица која подноси примерке 4 и 5 декларације за 

поступак транзита, издаје потврду пријема на прописаном обрасцу.  

Потврда се може издати на одсечку који се налази на полеђини примерка 5 декларације за 

поступак транзита. 

Потврду пријема унапред испуњава лице из става 1. овог члана. Потврда може да садржи 

друге податке везане за пошиљку, осим на месту за оверу од стране одредишне 

царинарнице.  

Потврда из става 2. овог члана, не може да се користи као доказ окончања поступка 

транзита из члана 415. став 2. тачка 1) ове уредбе. 

3. Провера завршетка поступка 

Члан 413 

Ако отпремна царинарница не прими доказ о завршетку поступка транзита у року од осам 

дана од дана прихватања транзитне декларације, обавестиће главног обвезника и 

затражити од њега да у одређеном року поднесе доказ да је поступак завршен. 

Ако се примењују одредбе чл. 417 - 422. ове уредбе, а отпремна царинарница не добије 

поруку "Обавештење о доласку" у року у којем роба мора бити предата одредишној 

царинарници, надлежна отпремна царинарница о томе обавештава главног обвезника и 

тражи од њега да поднесе доказ о завршетку поступка. 



Члан 414 

Ако отпремна царинарница није добила доказ о завршетку поступка транзита у одређеном 

року од главног обвезника, покренуће поступак с намером прикупљања података 

потребних за окончање поступка транзита или с намером утврђивања да ли је настао 

царински дуг и одређивања дужника. 

Ако отпремна царинарница има сазнања да поступак транзита није завршен, или ако 

сумња да није завршен, без одлагања покреће поступак прикупљања података. 

Ако се примењују одредбе чл. 417 - 422. ове уредбе, надлежна царинарница покреће 

поступак прикупљања података ако не прими поруку "Обавештење о доласку", у року 

одређеном за допремање робе одредишној царинарници, или поруку о "Резултатима 

контроле" у року од шест дана након пријема поруке "Обавештење о доласку". 

Поступак прикупљања података започеће и у случају, ако се накнадно покаже да је доказ о 

завршетку транзитног поступка фалсификован.  

Ради покретања поступка прикупљања података, отпремна царинарница ће послати захтев 

заједно са свим потребним подацима одредишној царинарници. 

Одредишна царинарница поступа по захтеву о прикупљању података без одлагања. 

Када се установи да је поступак транзита правилно завршен, отпремна царинарница о 

истом одмах обавештава главног обвезника. 

Члан 415 

Поступак доказивања да се поступак транзита окончао у року прописаном у декларацији 

спроводи се подношењем надлежном царинском органу документа у форми потврђеној од 

стране одредишне царинарнице, који садржи податке неопходне за идентификацију робе и 

из којих је видљиво да је роба била допремљена одредишној царинарници или у 

случајевима из члана 441. ове уредбе, овлашћеном примаоцу. 

Поступак транзита се, такође, сматра окончаним подношењем једне од следећих исправа: 

1) царинске исправе, издате у другој држави, у којој је роба стављена у царински 

дозвољено поступање или употребу; 

2) исправе, издате у другој држави, потврђене од стране царинских органа те државе на 

основу које се сматра да је та роба стављена у слободан промет у тој држави. 

Исправе из става 2. овог члана могу да се замене копијама или фотокопијама овереним од 

стране органа који је издао оригинал или од стране овлашћеног управног органа дотичне 

државе или од стране овлашћеног орган управе Републике Србије. 



4. Превоз домаће робе преко страног царинског подручја 

Члан 416 

Превоз домаће робе преко страног царинског подручја обавља се у оквиру поступка 

унутрашњег транзита у складу са одредбама чл. 125 - 127. Царинског закона. За ту робу се 

отпремној царинарници, код које роба привремено улази у другу државу, подноси 

декларација за поступак транзита. На декларацији за поступак транзита мора бити у 

рубрици 44 уписана забелешка: "Превоз домаће робе преко страног царинског подручја". 

Опис робе у декларацији за поступак транзита мора бити такав да недвосмислено омогући 

утврђивање истоветности робе приликом поновног уласка у Републику Србију. Царински 

орган мора при иступу робе прегледати робу и у рубрику Д уписати, да је чињенично 

стање робе у складу са подацима у декларацији за поступак транзита. Одредишна 

царинарница при поновном уласку у Републику Србију робу ставља робу у слободан 

промет на основу декларације за поступак транзита и шаље отпремној царинарници 

примерак број 5 ЈЦИ. 

За превоз робе из става 1. овог члана обезбеђење се не полаже. 

За превоз робе преко страног царинског подручја у железничком саобраћају, може се 

користити теретни лист ЦИМ или предајни лист ТР.  

5. Додатне одредбе које се примењују приликом размене података о транзитном 

поступку између царински орган помоћу система електронске размене података 

Члан 417 

Надлежни царински орган употребљава информатичку технологију и електронске мреже 

за размену података, не доводећи у питање било које околности и одредбе о поступку 

транзита, које се примењују mutatis mutandis.  

Одредбе чл. 417 - 422. ове уредбе не примењују се на поједностављене поступке из члана 

423. став 1. тачка 4) ове уредбе. 

Члан 418 

Као додатак мерама сигурности наведеним у члану 6 став 3. ове уредбе, Управа царина 

успоставља и одржава одговарајућа сигурносна решења за брзо, поуздано и сигурно 

спровођење читавог система транзита. 

Да би се осигурао поменути ниво сигурности сваки унос, измена или брисање података 

бележе се заједно с податком који наводи разлог и тачно време такве обраде, и лице које ју 

је извршило. Изворни подаци или други тако обрађени подаци чувају се најмање пет 

календарских година од завршетка године на коју се такви подаци односе, или дуже ако је 

тако прописано. 

Управа царина редовно прати ниво сигурности електронске размене података. 



Организационе јединице Управе царина размењују информације када постоји сумња о 

повреди сигурности система електронске размене података.  

Члан 419 

Код стављања робе у поступак транзитна отпремна царинарница доставља податке о 

транзиту одредишној царинарници помоћу поруке "Евиденција очекиваног доласка". 

Порука се заснива на подацима из прописно попуњених декларација за поступак транзита, 

правилно измењеним и допуњеним, у зависности од случаја.  

Члан 420 

Одредишна царинарница задржава исправе које прате транзит, и помоћу "Обавештења о 

доласку" обавештава отпремну царинарницу о доласку робе, на дан када је роба предата 

одредишној царинарници. Ова порука не може се употребљавати као доказ о завршетку 

поступка из члана 415. став 2. тачка 1) ове уредбе. 

Одредишна царинарница, осим у оправданом случају, прослеђује поруку "Резултати 

контроле" отпремној царинарници, најкасније првог наредног радног дана након предаје 

робе одредишној царинарници.  

Члан 421 

Провера робе спроводи се на основу поруке "Евиденција очекиваног доласка" добијене од 

отпремне царинарнице. 

Члан 422 

Управа царина прописује садржину порука из чл. 419. и 420. ове уредбе.  

6. Поједностављења 

6.1. Опште одредбе 

Члан 423 

Царински орган, на захтев главног обвезника или примаоца, може одобрити следећа 

поједностављења: 

1) употребу генералног обезбеђења или ослобођења од полагања обезбеђења, 

2) употребу посебне врсте пломби, 

3) изузеће од обавезе коришћења прописаног путног правца, 

4) статус овлашћеног пошиљаоца, 



5) статус овлашћеног примаоца, 

6) примену поједностављених поступака специфичних за робу која се: 

(1) превози железницом или великим контејнерима, 

(2) превози ваздухопловом, 

(3) превози рекама, 

(4) превози цевоводом и електричним водовима, 

7) употребу других поједностављених поступака у складу са чланом 124. став 2. 

Царинског закона. 

Члан 424 

Царински орган, одобрење из члана 423. став 1. ове уредбе, може издати лицима која: 

1) имају седиште у Републици Србији, 

2) редовно користе транзитне поступке или за које царински орган располаже сазнањима 

да могу испунити обавезе утврђене одобрењем или да, у вези с поједностављењем из 

члана 423. став 1. тачке 6) ове уредбе редовно примају робу која је стављена у транзитни 

поступак,  

3) нису извршила озбиљан прекршај царинских или пореских прописа или нису учестало 

кршила те прописе. 

Како би се осигурала правилна употреба поједностављења, царински орган може издати 

одобрење ако: 

1) царински орган може лако и брзо да врши надзор и спроводи контроле, а потребне 

контроле и остале административне мере нису у несразмери са захтевима подносиоца за 

поједностављење поступка, 

2) подносилац води евиденцију која царинском органу омогућава да врши ефикасне 

контроле. 

Ако заинтересовано лице има статус овлашћеног привредног субјекта, које користи 

поједностављења из члана 21. став 1. тач. 1) или 3) ове уредбе, сматра се да су захтеви из 

става 1. тачка 3) и става 2. тачка. 2) овог члана испуњени. 

Члан 425 



Захтев за издавање одобрења за поједностављења подноси се царинском органу у 

писменој форми и у захтев мора бити унет датум и мора бити потписан. 

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи све чињенице које ће царинском органу 

омогућити проверу у погледу испуњености услова на основу којих се може дозволити 

употреба поједностављења. 

Члан 426 

Захтев из члана 425. ове уредбе подноси се надлежном царинском органу. 

Царински орган издаје одобрење или захтев одбија, најкасније у року од три месеца од 

дана подношења захтева. 

Члан 427 

Оригинал одобрења, датиран и потписан, и једна или више његових копија, предају се 

кориснику одобрења. 

Одобрењем се одређују услови и обавезе за употребу поједностављења и методе контроле. 

Одобрење почиње да важи од дана доношења одобрења. 

У случају поједностављења из члана 423. став 1. тач. 2), 3) и 6) ове уредбе, одобрења се 

показују на увид на сваки захтев отпремне царинарнице. 

Члан 428 

Носилац одобрења је дужан да обавести надлежни царински орган о свим чињеницама 

које настану након доношења одобрења, а које могу утицати на трајање или садржину 

одобрења. 

У случају да надлежни царински орган донесе одобрење о измени првобитно издатог 

одобрења или га укине, датум ступања на снагу те одлуке царинског органа биће одређен 

у одлуци којом се одобрење укида, мења или допуњава. 

Члан 429 

Надлежни царински орган чува захтеве и приложену документацију, заједно са копијом 

одобрења. 

Када је захтев одбијен или је одобрење поништено или укинуто, захтев и одлука о 

одбијању, укидању или поништавању захтева као и сва пратећа документација, чувају се 

најмање три године од завршетка календарске године у којој је захтев одбијен или је 

одобрење укинуто или поништено. 

6.2. Генерално обезбеђење и ослобођење од полагања обезбеђења 



Члан 430 

Главни обвезник може да употреби генерално обезбеђење или ослобођење од полагања 

обезбеђења до висине референтног износа. 

Ради примене одредаба става 1. овог члана потребно је израчунати износ царинског дуга 

који може настати за сваки поступак транзита. Када потребни подаци нису доступни, 

претпоставља се да је референтни износ 7.000,00 евра у динарској противвредности осим 

ако други подаци познати надлежној царинарници не упућују на другачији износ. 

Референтни износ једнак је износу царинског дуга који може настати за робу коју главни 

обвезник ставља у поступак транзита у току периода од седам дана. 

Царински орган утврђује износ, у сарадњи с подносиоцем захтева, на основу података о 

роби коју је подносилац раније превозио, обима планираног транзита, и на основу увида у 

његову књиговодствену документацију. 

Код утврђивања референтног износа примењују се највише стопе царина и других 

дажбина, које се могу применити на предметну робу у Републици Србији.  

Управа царина најмање једном годишње преиспитује висину референтног износа, према 

подацима добијеним од отпремних царинарница, и по потреби га прилагођава. 

Главни обвезник је дужан да осигура да коришћени износи не прелазе висину референтног 

износа, рачунајући при томе износ царинског дуга за робу стављену у поступке који нису 

завршени. 

Главни обвезник је дужан да обавестити надлежне царинске органе ако утврђени износ 

падне испод потребног минимума да покрије његове активности у поступку транзита. 

Члан 431 

Износ који треба да буде покривен генералним обезбеђењем једнак је референтном износу 

из члана 430. ове уредбе. 

Царински орган може износ који треба да буде покривен генералним обезбеђењем 

смањити: 

1) до 50% од висине референтног износа ако главни обвезник докаже да је финансијски 

солвентан и има довољно искуства у поступку транзита, 

2) до 30% од висине референтног износа ако главни обвезник докаже да је финансијски 

солвентан, има довољно искуства у поступку транзита и да врло блиско сарађује са 

царинским органима. 



Царински орган може да одобри ослобођење од полагања обезбеђења ако главни обвезник 

докаже да задовољава услове из став 2. тачке 2) овог члана, да сам управља превозом и 

располаже финансијским средствима довољним за испуњење својих обвеза. 

Критеријуми за примену ст. 2. и 3. овог члана прописани су у Прилогу 32.  

Члан 432 

За употребу генералног обезбеђења при стављању у поступак транзита прописане 

осетљиве робе, главни обвезник мора, осим да испуњава услова из члана 424. ове уредбе, 

да докаже да је финансијски солвентан, да има довољно искуства у поступку транзита, да 

блиско сарађује са царинским органима или да сам управља превозом. 

Царински орган може износ који треба бити покривен генералним обезбеђењем из става 1. 

овог члана да умањи: 

1) до 50% од висине референтног износа ако главни обвезник докаже да врло блиско 

сарађује са царинским органима и да сам управља превозом, 

2) до 30% од висине референтног износа ако главни обвезник докаже да врло блиско 

сарађује с царинским органима, да сам управља превозом и да располаже финансијским 

средствима довољним за испуњење својих обвеза. 

Критеријуми за примену ст. 1. и 2. овога члана прописани су у Прилогу 32.  

Ст. 1, 2 и 3. овог члана примењују се и када се захтев изричито односи на употребу 

генералног обезбеђења за обе врсте робе, за прописану осетљиву робу, као и за робу која 

није прописана, а обухваћена је истом потврдом о генералном обезбеђењу.  

Правила која се примењују у вези с привременом забраном употребе генералног 

обезбеђења у смањеном износу или генералног обезбеђења предвиђене чланом 121. ст. 6. 

и 7. Царинског закона, дата су у Прилогу 33.  

Члан 433 

Давалац обезбеђења подноси надлежном царинском органу генерално обезбеђење. 

Генерално обезбеђење из става 1. овог члана подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 

34.  

Члан 434 

Царински органи издају главном обвезнику, једно или више уверења о генералном 

обезбеђењу или ослобођењу од полагања обезбеђења (у даљем тексту: уверење). Уверења 

се издају на обрасцима из Прилога 35. или Прилога 36, који су њен саставни део, 



примењујући правила наведена у Прилогу 37. Уверењима се главном обвезнику омогућава 

доказивање поседовања генералног обезбеђења или ослобођења од обезбеђења. 

Уверење из став 1. овог члана, подноси се отпремној царинарници. Подаци из уверења 

уносе се у декларацију за поступак транзита. 

Када се подаци о положеном обезбеђењу размењују између царинских органа помоћу 

система електронске размене података, отпремној царинарници се не подноси уверење. 

Уверење из става 1. овог члана важи најдуже две године. Царински орган може продужити 

тај рок за период који не може бити дужи од две године. 

Члан 435 

Одредбе члана 397. ст. 1. и 2. ове уредбе сходно се се примењују на укидање и опозив 

одобрења о употреби генералног обезбеђења. 

Укидање одобрења за употребу генералног обезбеђења или ослобођења од полагања 

обезбеђења од стране царинских органа и дан почетка важности укидања одлуке са којом 

је царински орган прихватио обавезу јемства или дан почетка важности отказивања 

обавезе јемства, царински орган уноси у свој рачунарски систем. 

Од дана ступања на снагу одлуке о укидању одобрења о употреби генералног обезбеђења 

или ослобођења од полагања обезбеђења, које су донели царински органи, или од дана 

ступања на снагу опозива од стране даваоца обезбеђења, раније издата уверења која су 

укинута али нису враћена, не могу се употребљавати за стављање робе у поступак 

транзита, а главни обвезник је дужан да их без одлагања врати царинском органу. 

Царински органи размењују информације, на основу којих се може утврдити истоветност 

још важећих уверења, која још нису била враћена или која су била пријављена као 

украдена, изгубљена или фалсификована. 

6.3. Употреба посебне врсте пломби 

Члан 436 

Царински органи могу да главним обвезницима одобре употребу посебних врста пломби 

на превозним средствима или пакетима, под условом да те пломбе испуњавају услове из 

Прилога 31. 

Главни обвезници уписују врсту, идентификацијску ознаку и број стављених пломби, 

насупрот месту "стављене пломбе" у рубрику Д "Контрола отпремне царинарнице" 

декларације за поступак транзита. 

Главни обвезници морају поставити пломбе најкасније до пуштања робе. 



6.4. Изузеће од прописивања плана пута 

Члан 437 

Царински орган може да одобри изузеће од обавезе придржавања прописаног плана пута. 

Изузеће се одобрава главним обвезницима који могу царинском органу осигурати да у 

сваком тренутку буде у стању да утврди локацију пошиљке. 

Корисници изузећа из става 1. овог члана, у рубрику 44 декларације за поступак транзита 

уносе ознаку "Одустајање од прописаног плана пута". 

6.5. Статус овлашћеног пошиљаоца 

Члан 438 

Царински орган може лицу које испуњава услове из члана 424. ове уредбе, и које намерава 

да робу превози у поступку транзита (у даљем тексту: овлашћени пошиљалац), да дозволи 

да то учини без допремања робе отпремној царинарници и подношења декларације за 

поступак транзита за ту робу. 

Ово поједностављење одобрава се искључиво лицима која су овлашћена за употребу 

генералног обезбеђења или којима је одобрено ослобођење од полагања обезбеђења. 

Члан 439 

Одобрење мора да садржи следеће податке: 

1) назив једне или више отпремних царинарница надлежних за поступак транзита, 

2) рок који је на располагању царинским органима после подношења транзитне 

декларације од стране овлашћеног пошиљаоца, како би наведена царинарница могла, по 

потреби, да обави све потребне контроле пре поласка робе, 

3) мере које би требало да се предузму за утврђивање истоветности робе, при чему 

царински орган може да пропише да на превозним средствима или паковањима морају да 

буду посебна царинска обележја, у складу са Прилогом 31, која је одобрио царински орган 

и која је ставио овлашћени пошиљалац, и 

4) искључене категорије или кретање робе. 

Члан 440 

Када су декларације за транзит поднесене отпремним царинарницама системом 

електронске размене података, статус овлашћеног пошиљаоца може се доделити лицима 

која, осим што задовољавају услове из чл. 424. и 441. ове уредбе, подносе своје 

декларације за транзит и обавештавају надлежну царинарницу системом електронске 

размене података. 



Овлашћени пошиљалац подноси декларацију за транзит отпремној царинарници пре 

стављања робе у транзит. 

Царински орган у одобрењу, између осталог, наводи рок у коме овлашћени пошиљалац 

доставља декларацију за транзит, како би царинарница могла, ако је потребно, извршити 

контроле пре стављања робе у поступак транзита. 

6.6. Статус овлашћеног примаоца 

Члан 441 

Царински орган лицу, које жели да у својим просторијама или на неком другом наведеном 

месту прима робу стављену у поступак транзита, без показивања те робе и пратећег 

транзитног документа одредишној царинарници, може да одобри статус овлашћеног 

примаоца. 

Сматра се да је главни обвезник испунио своје обавезе из члана 123. став 1. тачке 1) 

Царинског закона и да је транзитни поступак окончан, када су, пратећи транзитни 

документ који је пратио пошиљку, као и нетакнута роба, у прописаном року, достављени 

овлашћеном примаоцу, у његове просторије или на месту које је наведено у одобрењу, с 

тим да су биле испоштоване мере за утврђивање истоветности. 

За сваку пошиљку која је била поднесена у складу са ставом 2. овог члана, овлашћени 

прималац издаје на захтев превозника потврду, којом потврђује да је примио декларацију 

за поступак транзита и робу, у складу са чланом 412. став 2. ове уредбе. 

Члан 442 

Одобрење из члана 441. став 1. ове уредбе мора да садржи следеће податке: 

1) назив једне или више царинарница, које су као одредишне царинарнице надлежне за 

контролу пошиљки, које прима овлашћени прималац, 

2) рок и начин обавештавања одредишне царинарнице о приспећу пошиљке због могућих 

мера царинског надзора, 

3) искључене категорије или кретање робе.  

Царински орган може у одобрењу одлучити да ли одредишна царинарница мора предузети 

радње пре него што овлашћени прималац може да располаже са примљеном робом.  

Члан 443 

Овлашћени прималац када роба стигне у његове просторије или на друго место које је 

наведено у одобрењу, мора одмах да: 



1) са поруком "обавештење о доласку" обавести надлежну одредишну царинарницу о 

доласку робе, при чему наводи све инциденте у току превоза, 

2) пре истовара чека поруку "дозвола за истовар", 

3) после пријема поруке "дозвола за истовар", најкасније трећег дана по доласку робе 

шаље одредишној царинарници поруку "примедбе код истовара" укључујући све разлике 

у односу на услове из одобрења, 

4) ставља на располагање одредишној царинарници или јој шаље примерак декларације за 

поступак транзита који је пратио робу, у складу са одредбама из одобрења. 

Одредишна царинарница уноси податке из поруке "резултати контроле" у електронски 

систем обраде података. 

Члан 444 

Када одредишна царинарница користи електронску размену података, статус овлашћеног 

примаоца може да се одобри лицима која, осим што задовољавају услове из члана 424. ове 

уредбе, примењују и систем електронске размене података у комуникацији с надлежном 

царинарницом.  

Овлашћени прималац пре истовара робе обавештава одредишну царинарницу о доласку 

робе. 

У одобрењу се посебно наводи како и до када овлашћени прималац прима податке о 

"Евиденцији очекиваних долазака" од одредишне царинарнице, у складу са чланом 421. 

ове уредбе. 

Члан 445 

Царински орган, ако се за робу која се превози у складу са чл. 446. до 476. ове уредбе не 

подноси декларација за поступак транзита у отпремној царинарници са теретним листом 

ЦИМ или предајним листом ТР, одређује потребне мере за утврђивање примерака 1, 2 и 3 

товарног листа ЦИМ или примерака 1, 2 и 3А предајног листа ТР. 

Царински орган може, ако је роба која се превози у складу са чл. 446 - 476. ове уредбе 

намењена овлашћеном примаоцу, без обзира на члан 441. став 2. и члан 443. став 1. тачка 

2) ове уредбе, одлучити да примерке 1, 2 и 3 товарног листа ЦИМ или примерке 1, 2 и 3А 

предајног листа ТР одредишној царинарници непосредно поднесе железнички превозник. 

6.7. Поједностављени поступци за превоз робе у железничком саобраћају или у 

великим контејнерима 

6.7.1. Опште одредбе везане за превоз робе железницом 

Члан 446 



На превоз робе у железничком саобраћају у поједностављеном поступку не примењује се 

члан 408. ове уредбе. 

Члан 447 

Када се роба превози у поступку транзита, одговарајуће формалности могу се уз одобрење 

царинског органа поједноставити у складу са чл. 448 - 460 и чланом 476. ове уредбе, ако 

превоз робе обавља овлашћени железнички превозник и ако се превоз робе у поступку 

транзита обавља на основу међународног товарног листа ЦИМ. 

Члан 448 

Товарни лист ЦИМ користи се за робу која се превози у поступку транзита као 

декларација за поступак транзита. 

Члан 449 

Овлашћени железнички превозник води књиговодствену евиденцију у вези са транзитом 

робе. 

У циљу надзора и контроле транзита, евиденција из става 1. овог члана на располагању је 

царинском органу. На захтев царинског органа овлашћени железнички превозник учиниће 

доступним и пратеће превозне исправе. 

Члан 450 

Овлашћени железнички превозник, који прихвати робу за превоз коју прати товарни лист 

ЦИМ и који се користи као декларација за поступак транзита, је главни обвезник за тај 

поступак. 

Овлашћени железнички превозник је главни обвезник за поступак транзита за пошиљке 

(робу), које улазе у царинско подручје Републике Србије, иако су их на превоз преузеле 

железнице других земаља. 

Члан 451 

Овлашћени железнички превозник стара се за означавање пошиљака у поступку транзита 

с налепницом на товарном листу ЦИМ, чији је облик и садржина прописана у Прилогу 38.  

Налепница се ставља на товарни лист ЦИМ и на вагон у случају да једна пошиљка 

попуњава цео вагон у којем је терет; или у осталим случајевима на пакет односно пакете. 

Налепница из става 1. овог члана може се заменити отиском печата у зеленој боји са 

нацртаним пиктограмом, чији садржај и облик прописан у Прилогу 38.  

Члан 452 



Железнички превозник је дужан да одмах обавести отпремну царинарницу о свим 

изменама уговора о превозу када се превоз који је требало да се завршава ван царинског 

подручја Републике Србије, завршава унутар тог подручја, или превоз, који је требало да 

се заврши на царинском подручју Републике Србије, завршава ван тог подручја, као и о 

свим другим изменама у уговора о превозу. 

Члан 453 

Ако превоз у поступку транзита започне у царинском подручју, и у њему се и заврши, 

товарни лист ЦИМ подноси се отпремној царинарници. 

Отпремна царинарница у рубрику намењену за царинарницу у товарном листу ЦИМ, 

уписује напомену коју одреде царински органи, коју с печатом потврђује отпремна 

царинарница. 

Сви примерци товарног листа ЦИМ враћају се подносиоцу. 

Одредишна царинарница је царинарница на чијем се подручју налази одредишна 

железничка станица. Ако је роба стављена у слободан промет или је за њу одобрен други 

царински поступак, на железничкој станици која није наведена као одредишна станица, 

одредишна царинарница је царинарница на чијем се подручју налази та станица. 

Због спровођења контроле поступка транзита у складу са чланом 449. ове уредбе, 

овлашћени железнички превозник мора у складу са договором с надлежном 

царинарницом, дати на располагање све примерке товарног листа ЦИМ. 

Члан 454 

Ако су мере осигурања које примењује овлашћени железнички превозник за утврђивање 

истоветности робе задовољавајуће, отпремна царинарница на превозна средства или 

пакете не ставља царинска обележја. 

Члан 455 

У случајевима из члана 453. став 4. ове уредбе железнички превозник подноси одредишној 

царинарници примерак 2 и 3 товарног листа ЦИМ, која железничком превознику враћа 

примерак 2 товарног листа ЦИМ након што га овери, а примерак 3 товарног листа ЦИМ 

задржава. Када након завршеног транзитног поступка царински орган одреди други облик 

царински дозвољеног поступања или употребе робе, царинска испостава уписује у 

рубрику 99 примерка 3 товарног листа ЦИМ број тог следећег поступка, оверава жигом 

"оцарињено", потписом и печатом, који затим враћа превознику. 

Члан 456 

На превоз који започне у царинском подручју, а завршава ван тог подручја, примењују се 

чл. 453. и 454. ове уредбе. 



Радње одредишне царинарнице преузима царинарница на чијем подручју се налази 

гранична железничка станица, преко које пошиљке напуштају царинско подручје. 

У одредишној царинарници није потребно обавити никакве формалности. 

Члан 457 

Када превоз започне ван царинског подручја, а у њему се завршава, царинарница која се 

налази на подручју граничне железничке станице преко које роба улази у царинско 

подручје, сматра се отпремном царинарницом. 

У отпремној царинарници није потребно обавити никакве формалности.  

Радње одредишне царинарнице преузима царинарница на чијем подручју се налази 

одредишна железничка станица. У одредишној царинарници обављају се поступци, из 

члана 455. ове уредбе. 

Ако је роба на успутној станици стављена у слободан промет или је за њу одобрен други 

царински поступак, царинарница те станице је у том случају одредишна царинарница. Та 

царинарница ставља печат на примерке 2 и 3 товарног листа ЦИМ и додатну копију 

примерка 3 товарног листа ЦИМ које даје железнички превозник, и оверава их ознаком: 

"Оцарињено". Та царинарница, без одлагања, враћа примерке 2 и 3 товарног листа ЦИМ, 

железничком превознику након што их је оверила, а додатну копију примерка 3 товарног 

листа ЦИМ задржава. 

Поступак из става 3. овог члана не примењује се на производе који подлежу наплати 

акциза.  

За поступке из става 4. овог члана одредишна царинарница може да тражи накнадну 

проверу овера које је извршила царинарница надлежна за надзор успутне станице на 

примерцима 2 и 3 товарног листа ЦИМ. 

Члан 458 

Ако превоз започне ван царинског подручја и завршава ван тог подручја, отпремна и 

одредишна царинарнице је царинарница из члана 457. став 1. односно члана 456. став 2. 

ове уредбе. 

У отпремној и одредишној царинарници није потребно обавити никакве формалности. 

Члан 459 

Царински орган може, за страну робу за коју није предвиђено кретање на подручју друге 

државе, да одобри овлашћеном железничком превознику превоз на основу товарног листа 

који употребљава за превоз домаће робе, под условом да железнички превозник обезбеди 



све мере за означавање робе и товарног листа ознакама које се користе у међународном 

железничком саобраћају. 

Члан 460 

У случајевима из чл. 457. и 458. ове уредбе, роба која се превози сматра страном робом.  

6.7.2. Одредбе у вези робе која се превози у великим контејнерима 

Члан 461 

Када се роба превози у поступку транзита, формалности у вези са тим поступком се 

поједностављују у складу са чл. 462 - 476. ове уредбе за робу у великим контејнерима, 

коју превозе железничке компаније уз помоћ превозних предузећа на основу предајног 

листа ТР. Такав превоз може, осим железничког превоза од отпремне до одредишне 

железничке станице, да обухвати и друге врсте превоза и превозних услуга у 

комбинованом превозу. 

Члан 462 

У сврху примене одредаба ове уредбе у вези робе која се превози у великом контејнерима 

поједини изрази имају следеће значење: 

1) Превозник је привредно друштво које су основале железничке компаније и чији су они 

чланови, за превоз робе у великим контејнерима уз употребу предајних листова ТР. 

2) Велики контејнер је контејнер дефинисан у складу са Царинском конвенцијом о 

контејнерима: 

(1) обликован тако да се на прописан начин могу ставити царинска обележја у 

складу са чланом 470. ове уредбе, 

(2) таквих димензија да површина износи између четири спољашња угла 

најмање 7 м². 

3) Предајни лист ТР је исправа издата приликом закључивања уговора о превозу, на 

основу које превозник организује превоз једног или више великих контејнера од 

пошиљаоца до примаоца у међународном превозу. У горњем десном углу сваки предајни 

лист ТР има ради идентификације серијски број. Серијски број је састављен од осам 

бројева испред којих стоји ознака ТР. Предајни лист ТР је састављен из следећих 

примерака по редном броју: 

(1) бр. 1: примерак за превозника, 

(2) бр. 2: примерак за представника превозника на одредишној железничкој 

станици, 



(3) бр. 3А: примерак за царинарницу, 

(4) бр. 3Б: примерак за примаоца, 

(5) бр. 4: примерак за превозника, 

(6) бр. 5: примерак за представника превозника на отпремној жељезничкој 

станици,  

(7) бр. 6: примерак за пошиљаоца. 

Свака страница предајног листа ТР, осим странице 3А, означена је уз своју десну ивицу 

зеленом траком ширине око 4 цм. 

4) Списак великих контејнера (у даљем тексту: "списак") је исправа приложена уз 

предајни лист ТР као његов недељиви део, а која обухвата пошиљке од неколико великих 

контејнера из једне отпремне станице до једне одредишне станице у којима се обављају 

царинске формалности. Списак се подноси у истом броју примерака као предајни лист ТР 

на који се односи. Број списка уписује се у одговарајућу рубрику у горњем десном углу 

предајног листа ТР. У горњем десном углу сваког списка, потребно је уписати серијски 

број припадајућег предајног листа ТР. 

5) Најближа одговарајућа железничка станица је место утовара или истовара најближој 

железничкој станици или терминалу код које се могу претоварити контејнери наведени у 

ставу 2. овог члана. 

Члан 463 

Предајни лист ТР и други међународно признати обрасци које користи превозник за робу 

која се превози у поступку транзита, користи се као декларација за поступак транзита. 

Члан 464 

Превозник је дужан да књиговодствену евиденцију коју води, да на увид надлежном 

царинском органу ради контроле. 

На захтев царинског органа, превозник мора послати све исправе, књиговодствену 

евиденцију или информације, које су повезане са послатим пошиљкама или пошиљкама 

које се шаљу и које царински орган сматра потребним. 

У случајевима када се предајни лист ТР у складу са чланом 463. ове уредбе користи као 

декларација за поступак транзита, превозник или његов заступник обавестиће: 

1) одредишну царинарницу, ако прими примерак 1 предајног листа ТР без ознаке, 



2) отпремну царинарницу, ако није добила назад примерак 1 предајног листа ТР и 

превозник не може да утврди да је дотична пошиљка поднета одредишној царинарници у 

складу с прописима "односно да је пошиљка" у складу с чланом 472. ове уредбе напустила 

царинско подручје. 

Члан 465 

Железнички превозник је главни обвезник за пошиљке које преузме да превози. 

Железнички превозник је главни обвезник за поступак транзита за пошиљке из члана 461. 

ове уредбе, које улазе на царинско подручје, и када су превоз преузеле железнице друге 

државе. 

Члан 466 

Ако је у превозу који се не одвија у железничком саобраћају до отпремне железничке 

станице или од одредишне железничке станице потребно обавити царинске формалности, 

у предајни лист ТР дозвољено је уписати само један велики контејнер. 

Члан 467 

Превозник се брине о означавању превоза који се одвија у поступку транзита. Превоз се 

означава налепницом чији су облик и садржина прописани у Прилогу 38. Налепницу треба 

налепити на предајни лист ТР и на велике контејнере. 

Налепница наведена у ставу 1. овог члана може се заменити и отиском печата у зеленој 

боји с нацртаним пиктограмом из члана 451. ове уредбе. 

Члан 468 

Железнички превозник је дужан да одмах обавести отпремну царинарницу о свим 

изменама уговора о превозу када се превоз који би морао да се заврши ван царинског 

подручја Републике Србије, завршава у том подручју, или превоз, који би морао да се 

заврши у царинском подручју Републике Србије, завршава ван тог царинског подручја, 

као и о свим другим изменама у уговора о превозу. 

Члан 469 

Ако превоз у поступку транзита започне на царинском подручју Републике Србије и у 

њему се завршава, предајни лист ТР се подноси отпремној царинарници. 

Отпремна царинарница рубрику намењену за царинарницу, у примерцима 2, 3А и 3Б 

предајног листа ТР, попуњава забелешком коју одређује царинарница и потврђује печатом 

отпремне царинарнице.  

Сви примерци предајног листа ТР се враћају подносиоцу.  



Предајни лист ТР за робу наведену у ставу 2. овог члана подноси се истој одредишној 

царинарници код које се подноси роба за царински поступак стављања у слободан промет 

или за други царински поступак. 

Члан 470 

Истоветност робе се утврђује у складу са чланом 406. ове уредбе. С обзиром на мере које 

предузима железнички превозник за утврђивање истоветности робе отпремна 

царинарница на велике контејнере у принципу не ставља пломбу. Ако се контејнери 

печате, то се уписује у рубрику за царинска обележја у примерцима 3А и 3Б предајног 

листа ТР. 

Члан 471 

У случајевима из члана 469. став 4. ове уредбе превозник одредишној царинарници 

подноси примерке 1, 2 и 3А предајног листа ТР. 

Одредишна царинарница враћа примерке 1 и 2 превознику након уноса белешки и 

задржава примерак 3А. 

Члан 472 

Ако превоз започне на царинском подручју Републике Србије, а заврши ван тог подручја, 

примењују се одредбе чл. 469. и 470. ове уредбе. 

Одредишна царинарница је царинарница на чијем подручју се налази железничка 

гранична станица, преко које пошиљка напушта царинско подручје. 

У одредишној царинарници није потребно обавити никакве формалности. 

Члан 473 

Ако превоз започне ван царинског подручја Републике Србије, а у њему се завршава, 

отпремна царинарница је царинарница на чијем подручју се налази гранична железничка 

станица преко које пошиљка улази у царинско подручје. У отпремној царинарници није 

потребно обавити никакве формалности. 

Одредишна царинарница је иста царинарница којој се роба допрема. 

Формалности прописане у члану 471. ове уредбе обављају се у одредишној царинарници. 

Члан 474 

У отпремној и одредишној царинарници није потребно обавити никакве формалности када 

превоз започне ван царинског подручја Републике Србије, и треба да се заврши ван 

царинског подручја републике Србије.  



Отпремна и одредишна царинарница је царинарница наведена у члану 473. став 1. и у 

члану 472. став 2. ове уредбе. 

6.7.3. Остале одредбе 

Члан 475 

Ако је у товарном листу ЦИМ или предајном листу ТР приложен списак пошиљака, на 

њих се примењују одредбе члана 399. ове уредбе. Број приложених списака пошиљака се 

уписује у рубрику у којој се наводе прилози у товарном листу ЦИМ или предајном листу 

ТР. У списак пошиљака, осим тога треба навести број вагона на који се односи товарни 

лист ЦИМ или број контејнера који садржи робу.  

У случају из става 1. овог члана списак пошиљака који је приложен уз товарни лист ЦИМ 

или предајни лист ТР, њихов је саставни део и има исто правно дејство. 

Оригинали списка пошиљака оверавају се у отпремној железничкој станици.  

Члан 476 

У случају када се роба превози у поступку транзита при испуњавању товарног листа ЦИМ 

или предајног листа ТР у рубрику за упис прилога потребно је читко уписати податак о 

употребљеним декларацијама за поступак транзита. Тај податак мора да садржи врсту 

исправе, назив царинарнице која га је издала, и датум и број сваке употребљене 

декларације за поступак транзита.  

Ако се поступак транзита обавља на основу предајног листа ТР у складу са чл. 461 - 474. 

ове уредбе, у товарном листу ЦИМ у рубрику за прилоге, читко се уписује, позивање на 

предајни лист ТР. Та забелешка мора да садржи навод "Предајни лист ТР" и серијски број. 

6.8. Поједностављени поступци за превоз ваздухом 

Члан 477 

Царински орган може да одобри авио - превозиоцу да користи робни манифест као 

декларацију за поступак транзита, када робни манифест садржином одговара узорку из 

Додатка 3. Прилога 9. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству (олакшице 

- ниво 1). 

У одобрењу из става 1. овог члана наводи се облик робног манифеста, отпремни и 

одредишни аеродром. Авио-превозилац доставља примерак одобрења царинском органу 

на сваком од ових аеродрома.  

Када превоз укључује домаћу робу и страну робу, роба се наводи на одвојеним робним 

манифестима. 



Сваки робни манифест мора, ради идентификације, да има следећу ознаку, коју с датумом 

и потписом оверава авио-превозилац: 

1) "домаћа роба", или  

2) "страна роба".  

Робни манифест садржи следеће податке: 

1) назив авио-превозиоца који превози робу, 

2) број лета, 

3) датум лета, 

4) назив аеродрома утовара (отпремног аеродрома) и истовара (одредишног аеродрома), 

5) за сваку пошиљку на робном манифесту: 

(1) број ваздухопловног товарног листа, 

(2) број колета, 

(3) уобичајени трговачки опис робе, укључујући све детаље потребне за 

утврђивање истоветности робе, 

(4) бруто масу. 

Када је роба груписана, њен се опис према потреби замењује називом "Обједињено" који 

се може скратити. У таквим случајевима ваздухопловни товарни листови за пошиљке на 

манифесту обухватају уобичајени трговачки опис робе, укључујући све детаље потребне 

за утврђивање истоветности робе. 

Царинском органу се на отпремном аеродрому подносе на оверу најмање два примерка 

робног манифеста, од којих царински орган задржава један примерак. 

Примерак робног манифеста подноси се царинском органу на одредишном аеродрому, 

који га задржава. 

Царински орган на сваком одредишном аеродрому доставља царинском органу на сваком 

отпремном аеродрома једном месечно списак робних манифеста, који су саставили авио-

превозиоци о свим робним манифестима који су били поднесени у претходном месецу. 

Списак робних манифеста оверава царински орган на одредишном аеродрому. 

Опис сваког робног манифеста у списку из става 9. овог члана садржи следеће податке: 



1) број робног манифеста, 

2) ознаку којом се робни манифест идентификује као декларација за поступак транзита у 

складу са ставом 4. овог члана, 

3) назив авио-превозиоца који је превозио робу, 

4) број лета, и 

5) датум лета. 

У одобрењу које издаје царински орган може се одобрити да авио - превозилац сам 

доставља податке из става 9. овог члана. 

Ако утврди неправилности у подацима на робним манифестима са списка робних 

манифеста, царински орган на одредишном аеродрому о томе извештава царински орган 

на отпремном аеродрому и царински орган које је издао одобрење, при чему наводи 

посебно ваздухопловне товарне листове за предметну робу. 

Члан 478 

Авио-превозиоцу који обавља велики број летова, царински орган може да одобре 

употребу робног манифеста као транзитне декларације, који се шаље системом 

електронске размене података између отпремног аеродрома и одредишног аеродрома 

(олакшице - ниво 2). 

По пријему захтева за издавање одобрења, царински орган о томе мора да обавести 

царински орган на чијем се подручју налазе отпремни и одредишни аеродроми, који су 

повезани системом електронске размене података. 

Ако царински орган у року од 60 дана од дана обавештења из става 2. овог члана не прими 

никакав приговор, издаје одобрење. Одобрење важи и примењује се само за превозе 

између аеродрома који су наведени у одобрењу. 

Поједностављење се примењује на следећи начин: 

1) робни манифест састављен на отпремном аеродрому шаље се одредишном аеродрому 

системом електронске размене података, 

2) авио-превозилац уноси у робни манифест ознаку: 

(1) "домаћа роба", или  

(2) "страна роба". 

Електронски робни манифест мора да садржи и податке из члана 477. став 5. ове уредбе. 



Сматра се да је поступак транзита окончан када је робни манифест, који је био послат 

електронском разменом података, доступан царинском органу на одредишном аеродрому 

и када му је поднета роба. 

Евиденција коју води авио-превозилац мора да садржи најмање податке наведене у ставу 

4. тачка 2) овог члана. 

Царински орган на одредишном аеродрому, по потреби, шаље царинском органу на 

отпремном аеродрому релевантне податке из робног манифеста, које су примили 

електронском разменом података, ради провере.  

Авио-превозилац обавештава царински орган о свим неправилностима. 

Царински орган на одредишном аеродрому обавештава, у најкраћем року, царински орган 

на отпремном аеродрому и царински орган који је издао одобрење, о свим утврђеним 

неправилностима. 

6.9. Поједностављени поступци за водни транспорт 

Члан 479 

У случају да редовна услуга речног превоза којом се роба превози у бродовима који плове 

само између пристаништа која се налазе на царинском подручју Републике Србије, и не 

може доћи из, ићи или пристати у било које место ван овога подручја или у слободну зону, 

царински орган може од превозника да захтева доказ да му је дозвољена услуга речног 

превоза.  

Ако царински орган установи да услуга речног превоза из става 1. овог члана није 

дозвољена, о томе одмах обавештава све надлежне царинске органе. 

Члан 480 

Царински орган може бродарској компанији да одобри коришћење робног манифеста као 

декларације за поступак транзита. Овакав поступак назива се "поједностављени поступак - 

ниво 1". 

За поступак транзита, одобрењем се утврђује образац робног манифеста и отпремне и 

одредишне луке. Бродарска компанија шаље оверену копију примерка одобрења 

царинским органима у свим предметни лукама. 

Када превозни поступак обухвата страну и домаћу робу, та се роба наводи на одвојеним 

робним манифестима.  

Сваки робни манифест мора бити оверен, датиран и потписан од стране бродарске 

компаније и идентификован ознаком: 



1) "домаћа роба", или  

2) "страна роба".  

Робни манифест садржи и следеће податке: 

1) назив и адресу бродарске компаније која превози робу, 

2) идентитет пловила, 

3) место утовара, 

4) место истовара, 

5) за сваку пошиљку на робном манифесту: 

(1) налог за теретницу, 

(2) број, врсту, ознаке и идентификационе бројеве пошиљки, 

(3) уобичајени трговачки опис робе, укључујући појединости потребне за 

утврђивање истоветности робе, 

(4) бруто масу у килограмима, 

(5) идентификационе бројеве контејнера, где је могуће. 

Најмање две копије робног манифеста дају се на увид царинском органу у отпремној луци, 

који задржава једну копију. 

Копија робног манифеста даје се на увид царинском органу у одредишној луци. 

Једном месечно, након овере пописа робних манифеста, надлежни царински орган у 

одредишној луци доставља царинском органу у свакој отпремној луци списак робних 

манифеста. Списак саставља бродарска компанија, а садржи све робне манифесте поднете 

током претходног месеца. 

Списак садржи податке о робном манифесту, и то: 

1) број робног манифеста, 

2) ознаку којом се робни манифест утврђује као декларација о транзиту, у складу са 

ставом 3. овог члана, 

3) назив (може бити и скраћеница) бродарске компаније које превози робу, и 



4) датум превоза. 

Одобрењем се може омогућити бродарским друштвима да и сама достављају податке из 

става 8. овог члана. 

Ако царински орган у одредишној луци утврди неправилности у подацима из робних 

манифеста са списка робних манифеста, о томе извештава царински орган у отпремној 

луке и царински орган који је издао одобрење. При чему наводи посебно теретницу за 

предметну робу. 

Члан 481 

Царински орган може бродарској компанији да одобри коришћење јединственог робног 

манифеста као декларације за поступак транзита, уколико обавља велики број редовних 

вожњи. Овакав поступак назива се "поједностављени поступак - ниво 2.".  

Царински орган, по пријему захтева за издавање одобрења, обавештава царинарнице у 

предвиђеним лукама отпреме и одредишта. 

Уколико у року од 60 дана од дана обавештења не стигне никаква примедба, царински 

орган одобрава употребу поједностављеног поступка из става 1. овог члана. 

Одобрење важи и примењује се само за превозе између лука наведених у одобрењу. 

За потребе поједностављења, бродарско друштво може да користи јединствени робни 

манифест за сву превезену робу. У том случају, у робни манифест уносе се следеће ознаке: 

1) "домаћа роба" или 

2) "страна роба". 

Робни манифест мора да садржи и податке из члана 481. став 5. ове уредбе. 

Поступак транзита сматра се завршеним када су робни манифест и роба поднети 

надлежном царинском органу у одредишној луци. 

Евиденције које воде бродарска друштва у складу с чланом 424. став 2. тачка 2) ове уредбе 

морају да садрже најмање податке из став 5. овог члана. 

Царински орган у одредишној луци, по потреби, шаље царинском органу у отпремној 

луци релевантне податке из робног манифеста ради провере. 

Бродарско друштво обавештава царински орган о неправилностима. 



Царински орган у одредишној луци, без одлагања, обавештава царински орган у 

отпремној луци и царински орган који је издао одобрење, о свим утврђеним 

неправилностима. 

Члан 482 

У случајевима из чл. 480. и 481. ове уредбе, није потребно положити обезбеђење. 

6.10. Поједностављени поступак за превоз робе цевоводима и електричним водовима 

Члан 483 

Поступак транзита робе која се преноси цевоводима обавља се у складу са ст. 2 - 6. овог 

члана. 

За робу која се превози цевоводом, поступак транзита почиње: 

1) за робу која на подручје улази путем цевовода, приликом уласка на царинско подручје, 

2) за робу која се већ налази на царинском подручју, по стављању у систем цевовода. 

За робу из става 2. овог члана, главни обвезник је лице одговорно за цевовод. 

Превозник је лице одговорно за цевовод.  

Поступак транзита сматра се завршеним када роба која се превози цевоводом стигне у 

објекте примаоца или у дистрибутивну мрежу примаоца и упише у његову пословну 

евиденцију. 

Лице које се бави превозом робе у складу са овим чланом, дужно је да води евиденцију и 

омогући царинском органу увид у евиденцију и контролу те евиденције. 

За пренос електричне енергије путем водова, сходно се примењују ст. 2 - 6. овог члана. 

7. Царински дуг и наплата 

Члан 484 

Када поступак транзита није завршен на прописани начин, отпремна царинарница, 

најкасније у року од девет месеци од датума који је био одређен за предају робе 

одредишној царинарници, писмено обавештава даваоца обезбеђења да поступак није 

завршен. 

Када поступак транзита није завршен на прописани начин, царински орган надлежан за 

наплату, у року од три године од датума прихватања декларације, писмено обавештава 

даваоца обезбеђења да је настао или може настати дуг за који је одговоран у вези с 



одобреним поступком транзита. У обавештењу мора бити наведен број и датум 

декларације, назив отпремне царинарнице, назив главног обвезника и тачан износ давања.  

Давалац обезбеђења се ослобађа обавеза ако му једно од обавештења предвиђених ст. 1. и 

2. овога члана, није достављено у наведеном року. 

Ако је после слања даваоцу обезбеђења једног од обавештења из овог члана царински дуг 

плаћен или поступак транзита завршен, надлежни царински орган је дужан да о томе 

писмено обавести даваоца обезбеђења.  

8. Превоз и поступци са обрасцем ТИР или АТА 

Члан 485 

Карнет ТИР односно АТА карнет може се употребити као декларација за поступак 

транзита за превоз стране робе и домаће робе преко царинског подручја, или од једног до 

другог места на царинском подручју, у складу са важећим међународним конвенцијама. 

За робу која се превози уз употребу образаца ТИР и АТА, користи се обезбеђење 

прописано тим конвенцијама. 

Глава V 

ВОДНИ ТРАНСПОРТ 

1. Опште одредбе 

Члан 486 

Домаћи и страни бродови који саобраћају на водним путевима са иностранством могу 

пристајати само у домаћим пристаништима и лукама отвореним за међународни 

саобраћај. 

У домаћим пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај бродови могу 

пристајати само уз одређени царински гат на одређеном делу пристаништа или обале или 

у слободној зони. 

У домаћим пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај, надлежни 

орган за управљање лукама, у сарадњи са пограничним органима одређује царински гат, 

односно део пристаништа, односно луке у коме могу пристајати бродови. 

Члан 487 

Бродови у домаћем саобраћају на граничним водним путевима могу пристајати уз 

царински гат, односно део пристаништа, луке или обале одређене за пристајање бродова у 

пристаништима и лукама отвореним за међународни саобраћај или у слободној зони, само 

по претходном одобрењу царинског органа. 



Члан 488 

Бродови који плове међународним и граничним водним путевима морају имати бродски 

манифест. 

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, бродски манифест не морају имати: 

1) бродови који превозе домаћу или страну неоцарињену робу за коју имају друге 

одговарајуће царинске исправе (рапорт и сл.), 

2) војна пловила, 

3) јавна пловила (бродови органа управе, органа унутрашње пловидбе и др.), 

4) бродови за научне сврхе, 

5) бродови који служе само за риболов, 

6) пловила за рекреацију, спорт и разоноду док служе спорту, односно личним потребама 

њихових власника. 

Члан 489 

Царински гат, односно део пристаништа, луке или обале, одређен за пристајање брода 

који саобраћа са иностранством, одваја се оградом (преградом) и обележава таблом 

обојеном бојама државне заставе, с називом царинског органа. Просторије царинског 

органа налазе се на излазу из гата, односно из одређеног дела пристаништа, луке или 

обале испред преграде. 

Члан 490 

За бродове који саобраћају са иностранством и који утоварају робу у домаћим 

пристаништима или лукама, робни манифест мора да буде састављен по извршеном 

утовару робе у брод, а најкасније два сата пре испловљења. 

Бродови који из иностранства долазе с робом, морају имати робни манифест у моменту 

преласка царинске линије. 

Члан 491 

Ако заповедник брода, за брод који мора да има робни манифест, не преда у одређеном 

року царинском органу манифест и друге прописане исправе, царински орган може 

наредити да се роба истовари и чува под царинским надзором, на терет и ризик 

заповедника брода. 

Члан 492 



Царински поступак са бродом који долази из иностранства спроводи се одмах после 

санитарне, фитосанитарне, ветеринарске контроле брода и пасошке контроле чланова 

посаде и путника. 

Члан 493 

Представник брода или власник терета може, уз претходну сагласност царинског органа, а 

у пратњи овлашћеног царинског службеника или уз предузимање других мера царинског 

надзора, да се укрца на брод и пре његовог пристајања, ако је брод добио дозволу за 

слободан саобраћај са обалом од надлежног органа за управљање лукама и надлежног 

органа унутрашњих послова. 

Док се брод задржава у пристаништу или луци, представник брода или власник терета 

могу слободно боравити на броду. 

Члан 494 

Царински преглед брода врши се у присуству овлашћеног представника брода. 

Царински преглед брода састоји се од: 

1) прегледа робног манифеста, товарних листова и других исправа и сравњења стања робе 

са подацима у тим исправама, 

2) прегледа посаде и путника, 

3) прегледа путничког пртљага предатог на превоз броду, 

4) прегледа свих бродских просторија, 

5) сравњивања књиге надзора и опреме коју брод носи, 

6) сравњивања књиге провијанта (подаци о стању горива, мазива, потрошног материјала, 

намирница, готовог новца и сл.). 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, царински орган може, на захтев возара и 

представника терета, одобрити сравњивање стања терета с подацима из робног манифеста 

и других исправа и после искрцаја терета. 

Ако се царинским прегледом утврди да на броду има намирница и друге робе у већој 

количини него што је потребно за потрошњу за време боравка брода у пристаништу, 

царински орган може вишак робе да стави под царински надзор стављањем одговарајућих 

царинских обележја. 

Члан 495 



Ако постоји основана сумња да се на броду налази скривена роба царински орган може 

наложити заповеднику брода који плови у царинском пограничном појасу да брод уплови 

у најближе пристаниште или луку ради прегледа, односно претреса. 

Пре претреса страног брода, у складу са одредбом става 1. овог члана, царински орган о 

претресу обавештава дипломатског или конзуларног представника државе у којој је брод 

регистрован, а ако у Републици Србији нема дипломатског или конзуларног представника 

државе у којој је брод регистрован, претрес се врши у присуству представника лучке 

капетаније и заповедника брода, односно његовог заменика. 

О извршеном прегледу, односно претресу брода сачињава се записник који потписује 

овлашћени царински службеник и заповедник брода, односно његов заменик, а један 

примерак записника се уручује заповеднику брода, односно његовом заменику. 

Члан 496 

Истовар робе из брода непосредно у друго превозно средство ради отпремања другој 

царинарници врши се на основу декларације за стављање у поступак транзита коју 

подноси возар који прима робу на даљи превоз. 

Члан 497 

Претовар царинске робе из једног брода у други брод може да се врши на основу писаног 

одобрења царинског органа и под царинским надзором. 

Ако је услед дејства више силе роба из става 1. овог члана претоварена из једног брода у 

други брод без одобрења царинског органа, заповедник брода из кога је роба претоварена 

дужан је да о томе обавести најближи царински орган и да поднесе потврду надлежне 

пристанишне капетаније о томе да је претовар извршен услед дејства више силе. 

Подаци о претовару робе из става 1. овог члана уписују се у робни манифест брода из кога 

је роба претоварена и брода у који је роба претоварена. 

У царинском пограничном појасу, на граничним рекама и граничним језерима забрањено 

је избацивање робе са пловних објеката. 

Члан 498 

Страни брод у транзиту који пристане у домаће пристаниште, односно луку ради 

снабдевања горивом, намирницама или због других потреба, а не ради утовара и истовара 

робе, не подлеже царинском прегледу, али подлеже царинском надзору и контроли. 

2. Снабдевање бродова и пловила за разоноду 

Члан 499 



Бродови на међународним линијама и страна пловила за разоноду, који имају одобрење за 

пловидбу на водним путевима, а налазе се у домаћим пристаништима, односно лукама, 

страна пловила на поправци у домаћим бродоградилиштима, домаћи бродови који 

саобраћају са иностранством и бродови изграђени у домаћим бродоградилиштима за 

потребе страног наручиоца, приликом испловљавања из бродоградилишта, пристаништа, 

односно луке или са царинског подручја Републике Србије могу се, под царинским 

надзором, снабдевати горивом и мазивом, као и намирницама и другим потребним 

производима из царинских складишта. 

Пловила из става 1. овог члана могу се снабдевати техничком робом само у пристаништу, 

односно луци из којих напуштају царинско подручје. Изузетно, пловила се могу снабдети 

техничком робом и у другом пристаништу, односно луци под условом да се роба смести 

под царински надзор у просторије на тим пловилима на које царинарница ставља царинска 

обележја, која се не смеју повредити док пловила не напусте царинско подручје Републике 

Србије. 

Упућивање на пловила делова опреме, резервних делова и других производа неопходних 

за поправку или редовно одржавање пловила, у смислу ове уредбе, не сматра се 

снабдевањем. 

Снабдевање робом из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на снабдевање пловила за време 

трајања поправке, односно изградње. 

Члан 500 

Страна и домаћа роба за снабдевање пловила из члана 499. ове уредбе може се упутити 

преко правног лица регистрованог за снабдевање превозних средстава из царинског 

складишта које се налази на пристаништу, односно луци отвореној за међународни 

саобраћај, на основу фактуре и отпремнице, коју оверава надлежни царински орган. 

Фактура и отпремница из става 1. овог члана попуњава се у најмање пет примерака 

нумерисаних редним бројем. 

Царински орган на пристаништу, односно луци оверава све примерке фактура и 

отпремница из става 1. овог члана, од којих један примерак задржава царинско складиште, 

по један примерак лице из става 1. овог члана и царински орган, а остали примерци прате 

робу и предају се заповеднику пловног објекта, односно овлашћеном члану посаде. 

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да: 

1) царинском органу поднесе декларацију за поновни извоз стране робе из става 1. овог 

члана, најкасније до петог у текућем месецу за робу продату у претходном месецу. Уз 

декларацију за поновни извоз прилаже се спецификација продате робе која је састављена 

на основу оверене фактуре, односно отпремнице, 



2) царинском органу поднесе отпремницу и месечни извештај о утрошеној роби за домаћу 

робу из става 1. овог члана продату домаћем лицу, 

3) домаћу робу из става 1. овог члана продату страном лицу, извозно оцарини до петог у 

месецу, за претходни месец. Уз извозну декларацију, царинском органу подносе се 

фактуре, односно отпремнице за продату робу. 

Члан 501 

Роба која није продата у току пловидбе на међународним линијама може се вратити у 

царинско складиште или задржати на броду, ако је брод под царинским надзором или ако 

наставља пловидбу на међународној линији. 

Члан 502 

Изузетно од члана 500. став 1. ове уредбе, у оправданим случајевима (виша сила, нестанак 

горива, односно мазива за време пловидбе, бављење у бродоградилишту и др.) царински 

орган може одобрити да се на пловило које је остало без горива, односно мазива пренесу с 

другог пловила мање количине горива или мазива потребног за пловидбу до првог 

пристаништа, односно луке у којима се може извршити редовно снабдевање. 

Члан 503 

Страни и домаћи путнички бродови који саобраћају са иностранством на редовним и 

чартер-линијама у речном саобраћају могу се снабдевати намирницама и другим 

производима намењеним броду, посади и путницима у количинама које су потребне за 

попуњавање бродских залиха. 

Бродови из става 1. овог члана могу се снабдевати цигаретама или другим дуванским 

прерађевинама, жестоким алкохолним пићима, техничком робом и другим производима 

ради продаје путницима. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, страни и домаћи путнички бродови који 

саобраћају у малограничном саобраћају, који се у иностранству не задржавају дуже од 24 

сата, не могу се снабдевати цигаретама и жестоким алкохолним пићима из става 2. овог 

члана. 

Подаци о цигаретама, другим дуванским прерађевинама и жестоким алкохолним пићима 

којима је брод снабдевен уписују се у књигу провијанта. 

Члан 504 

Страни и домаћи теретни бродови који саобраћају у међународном водном транспорту 

могу се снабдевати намирницама и другим производима намењеним броду и посади у 

количинама потребним за попуњавање бродских залиха. 



Бродови из става 1. овог члана могу се снабдевати цигаретама или другим дуванским 

прерађевинама и жестоким алкохолним пићима само у количинама потребним према 

броју чланова посаде и дужини путовања, а највише до 200 комада цигарета или других 

дуванских прерађевина у одговарајућој количини и жестоких алкохолних пића до пола 

литра по члану посаде за сваки дан задржавања у царинском подручју, а у пристаништу, 

односно луци из које напуштају царинско подручје - и цигаретама или другим дуванским 

прерађевинама и жестоким алкохолним пићима у количинама потребним за попуњавање 

бродских залиха. 

Подаци о цигаретама или другим дуванским прерађевинама и жестоким алкохолним 

пићима којима је брод снабдевен уписују се у књигу провијанта. 

Члан 505 

Бродске залихе из чл. 503. и 504. ове уредбе које су веће од потреба потрошње на броду до 

следећег пристаништа, односно луке у којој брод пристаје, односно до изласка брода из 

царинског подручја Републике Србије морају се сместити у просторије на броду на које 

царински орган ставља царинска обележја. 

Царинска обележја се могу скинути само у присуству овлашћеног царинског службеника, 

односно по изласку брода из царинског подручја Републике Србије. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, царински орган може одобрити да се за време 

задржавања брода у пристаништу, односно луци ради утовара, односно истовара или у 

бродоградилишту ради ремонта, поправке и др. изузму из царинског надзора цигарете или 

друге дуванске прерађевине и жестока алкохолна пића у количинама које су члановима 

посаде потребне највише за пет дана. 

Члан 506 

Страна пловила за разоноду могу се једанпут снабдети цигаретама до 200 комада или 

другим дуванским прерађевинама у одговарајућој количини и жестоким алкохолним 

пићем до пола литра по члану посаде и укрцаном путнику, а за сваки дан задржавања у 

царинском подручју Републике Србије још и цигаретама до 40 комада или другим 

дуванским прерађевинама у одговарајућој количини и до пола литра жестоког алкохолног 

пића по члану посаде и укрцаном путнику. Дневно снабдевање цигаретама или другим 

дуванским прерађевинама и жестоким алкохолним пићима може се извршити и унапред, 

али највише за седам дана. 

Страна пловила за разоноду могу се у пристаништу из којег напуштају царинско подручје 

Републике Србије једанпут снабдети цигаретама до 400 комада или другим дуванским 

прерађевинама у одговарајућој количини и жестоким алкохолним пићима до једног литра 

по члану посаде и укрцаном путнику. 

Царинарница ставља забелешку о извршеном снабдевању на одобрење за пловидбу. 



Глава VI 

СНАБДЕВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ 

Члан 507 

Страна и домаћа роба намењена снабдевању ваздухоплова на међународним линијама 

може се упутити на ваздухоплов преко лица регистрованог за снабдевање превозних 

средстава из царинског складишта које се налази на ваздухопловном пристаништу 

отвореном за међународни саобраћај, на основу обрасца Обрачунског листа продаје у 

ваздухопловима из Прилога 39. 

Обрачунски лист из става 1. овог члана попуњава се у најмање пет примерака 

нумерисаних редним бројем. 

Царински орган на ваздухопловном пристаништу оверава све примерке Обрачунског 

листа из става 1. овог члана, од којих по један примерак задржава царинско складиште, по 

један примерак лице из става 1. овог члана и царински орган, а остали примерци прате 

робу и предају се вођи ваздухоплова, односно овлашћеном члану посаде. 

Ако се робом из царинског складишта на једном ваздухопловном пристаништу снабдева 

ваздухоплов на другом ваздухопловном пристаништу, Обрачунски лист из става 1. овог 

члана садржи податак о томе. 

Ако је робом снабдевен ваздухоплов који пре напуштања царинског подручја слеће на 

друго ваздухопловно пристаниште у царинском подручју, царинска обележја са робе, 

односно простора у којем је роба смештена могу се скинути тек после полетања 

ваздухоплова са ваздухопловног пристаништа са којег ваздухоплов полеће у 

иностранство. 

По завршеном лету на међународној линији, заповедник ваздухоплова, односно 

овлашћени члан посаде дужан је да "закључи" Обрачунски лист из става 1. овог члана, 

које оверава царински орган и задржава један примерак, а један доставља лицу из става 1. 

овог члана. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да поднесе декларацију за поновни извоз стране робе 

из става 1. овог члана, најкасније до петог у текућем месецу за робу продату у претходном 

месецу. Уз декларацију за поновни извоз прилажу се "закључени" Обрачунски листови из 

става 1. овог члана. 

Роба која није продата на међународним линијама може се вратити у царинско складиште 

или задржати у ваздухоплову, ако је ваздухоплов под царинским надзором или ако 

наставља лет на међународној линији. 

За робу која по завршетку лета ваздухоплова на међународној линији остаје у 

ваздухоплову царински орган на ваздухопловном пристаништу на коме се завршава 

међународни лет, сравњује податке из "закљученог" Обрачунског листа из става 1. овог 



члана са стварним стањем робе и ставља царинско обележје на просторе у ваздухоплову у 

којима је роба смештена. 

Изузетно од одредбе става 6. овог члана, царински орган може одобрити да Обрачунски 

лист из става 1. овог члана "закључи" и по завршеној дневној експлоатацији ваздухоплова 

(у случајевима кружних летова и појединачних летова краћих од једног сата), кад чланови 

посаде не напуштају ваздухоплов. 

Домаћа непродата роба враћа се у унутрашњи промет доставницом која садржи назив 

правног лица које се бави снабдевањем ваздухоплова, назив лица коме се роба упућује и 

врсту, количину и вредност робе. Доставница се подноси у најмање четири примерка, од 

којих један задржава царински орган, један правно лице које се бави снабдевањем 

ваздухоплова, а два прате робу. 

Члан 508 

На захтев лица које је снабдело ваздухоплов домаћом робом која је продата, царински 

орган одобрава да се за ту робу спроведе поступак извозног царињења. Уз извозну 

декларацију подноси се спецификација продате робе састављена на основу Обрачунских 

листова из члана 507. став 1. ове уредбе. 

Члан 509 

Ваздухоплови на међународним линијама снабдевају се горивом и мазивом у присуству 

овлашћеног царинског службеника. Правно лице које се бави снабдевањем горивом и 

мазивом подноси царинском органу отпремницу за сваки ваздухоплов, коју царински 

орган оверава. 

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да: 

1) царинском органу поднесе декларацију за поновни извоз стране робе из става 1. овог 

члана, најкасније до петог у текућем месецу за робу продату у претходном месецу. Уз 

декларацију за поновни извоз прилаже се спецификација продате робе која је састављена 

на основу оверене фактуре, односно отпремнице; 

2) царинском органу поднесе отпремницу и месечни извештај о утрошеној роби за домаћу 

робу из става 1. овог члана продату домаћем лицу; 

3) домаћу робу из става 1. овог члана продату страном лицу, извозно оцарини до петог у 

месецу, за претходни месец. Уз извозну декларацију подносе се фактуре, односно 

отпремнице за продату робу. 

Члан 510 

По завршетку лета ваздухоплова на међународној линији вођа ваздухоплова, односно 

овлашћено лице, дужан је да царинском органу, поднесе Листу снабдевања ваздухоплова 



на међународним линијама на обрасцу из Прилога 40. за робу купљену у иностранству 

која није утрошена за време лета, са документацији о извршеној набавци. 

Правно лице које се бави снабдевањем ваздухоплова (у даљем тексту: кетеринг), у 

магацину кетеринга прима робу и смешта је одвојено од остале робе. 

Кетеринг је дужан да за робу из става 2. овог члана води посебну евиденцију. 

Роба из става 2. овог члана може се из магацина кетеринга отпремити на ваздухоплов на 

међународној линији на основу нове Листе из става 1. овог члана. 

Царинска обележја на просторима у којима је смештена роба из става 1. овог члана могу 

се скинути по полетању ваздухоплова на међународној линији. 

Члан 511 

Кетеринг може привремено увозити предмете за једнократну употребу, који се користе на 

међународним линијама. 

Предмети из става 1. овог члана отпремају се на ваздухоплов на међународној линији у 

складу са одредбом члана 510. ст. 2 - 4. ове уредбе. 

Кетеринг је дужан да поднесе увозну декларацију за утрошене предмете из става 1. овог 

члана до петог у текућем месецу за претходни месец, уз коју се подносе Листе снабдевања 

за утрошене предмете. 

Члан 512 

Домаћа роба за снабдевање ваздухоплова која се служи путницима на међународним 

линијама упућује се на ваздухоплов у паковањима на која су стављена царинска обележја, 

на основу Листе снабдевања из члана 510. ове уредбе, која се подноси у најмање пет 

примерака, нумерисаних редним бројем. 

Пре стављања царинских обележја на паковања из става 1. овог члана, царински орган 

врши сравњење робе по врсти и количини. Ако се пломбирање врши посебним 

нумерисаним пломбама возара, царински орган врши контролу бројева пломби за 

повратак, које се уписују у горњи десни угао Листе снабдевања и које убацује у бокс у 

ваздухоплову, а затим и бројева пломби, којима се пломбирају простори за смештај ове 

робе, за одлазак. 

Царинска обележја, односно пломбе се могу скинути по полетању ваздухоплова на 

међународној линији. На мешовитој линији, робом из става 1. овог члана могу се служити 

само путници за иностранство. 

Повраћај неутрошене домаће робе из става 1. овог члана врши се на основу пописа 

неутрошене робе у Листи снабдевања. Вођа ваздухоплова, односно овлашћени члан 



посаде, дужан је да по слетању ваздухоплова, покаже царинском органу Листу снабдевања 

и пломбиране просторе у којима је смештена ова роба. 

Попис неутрошене домаће робе врши се у магацину кетеринга и о томе се сачињавају 

дневни и месечни извештаји утрошене робе које оверава овлашћени царински службеник 

на захтев кетеринга. 

У случају кад се врши допунско снабдевање ваздухоплова на ваздухопловном 

пристаништу, где се не налази магацин кетеринга, издаје се допунска Листа снабдевања, 

која се повезује са основном. 

Поступак са робом на допунској листи спроводи се у складу са одредбом члана 510. ст. 2 - 

4. ове уредбе. 

Члан 513 

На домаћим ваздухопловним пристаништима одређеним за међународни саобраћај могу 

се, у одговарајућим складиштима, смештати страни предмети намењени за снабдевање 

ваздухоплова на међународним линијама (за вишекратну или једнократну употребу). 

На захтев возара, односно овлашћеног лица, царински орган утврђује да за то намењене 

просторије одговарају условима за спровођење мера царинског надзора и контроле. 

Евиденцију о предметима који се налазе у складиштима из става 1. овог члана води возар, 

односно овлашћено лице. Евиденција садржи нарочито податке о врсти, количини и 

датуму смештаја робе. 

Предмети из складишта из става 1. овог члана издају се на основу отпремнице по којој се 

предмети отпремају на ваздухоплов и коју, по одлетању ваздухоплова у иностранство, 

оверава царински орган. 

Возар, односно овлашћено лице, дужан је да поднесе извештај о утрошеним предметима 

до петог у текућем месецу, за претходни месец који, на захтев возара, односно овлашћеног 

лица, оверава царински орган. 

Члан 514 

Заповедник ваздухоплова, односно овлашћено лице, може да на ваздухопловном 

пристаништу отвореном за међународни саобраћај узме део за замену или резервни део за 

ваздухоплов. О узимању дела за замену или резервног дела за ваздухоплов на позајмицу 

вођа ваздухоплова, односно овлашћено лице подноси царинском органу Листу позајмица, 

на обрасцу из Прилога 41, пре узимања дела на ваздухопловном пристаништу у 

Републици Србији, односно одмах по повратку, ако је део узет на ваздухопловном 

пристаништу у иностранству. 



Кад провери податке, царински орган оверава Листу позајмица из става 1. овог члана и 

један примерак задржава за себе, а други предаје вођа ваздухоплова, односно овлашћеном 

лицу. 

Приликом враћања дела за замену или резервног дела за ваздухоплов који је узет на 

позајмицу, царинском органу подноси се оверен примерак Листе позајмица из става 1. 

овог члана, на којем она оверава враћање дела за замену или резервног дела за 

ваздухоплов. 

Враћање дела за замену или резервног дела за ваздухоплов који је узет на позајмицу, мора 

се извршити у року од 90 дана. Изузетно, у оправданим случајевима царински орган може 

тај рок продужити за још 30 дана. 

На домаћем ваздухопловном пристаништу домаће правно лице може са страним авио-

превозником размењивати моторе и резервне делове за ваздухоплов. 

Члан 515 

Слање мотора, односно делова ваздухоплова у иностранство ради замене неисправних 

мотора, односно делова на домаћим ваздухопловима који се налазе у иностранству врши 

се по прописима о привременом извозу робе. 

Ако се мотор домаћег ваздухоплова остави у иностранству ради оправке, заповедник 

ваздухоплова то пријављује царинском органу на матичном ваздухопловном 

пристаништу. 

Ако је неисправан мотор, односно неисправан део ваздухоплова послат из Републике 

Србије у иностранство ради замене, документација о извозном царињењу подноси се уз 

увозну декларацију. 

Ако је мотор, односно део за ваздухоплов купљен у иностранству и тамо уграђен у домаћи 

ваздухоплов, царинска документација о враћању неисправног мотора, односно 

неисправног дела ваздухоплова прилаже се документацији о увозном царињењу купљеног 

мотора, односно дела ваздухоплова. 

Члан 516 

Авио-превозилац, односно правно лице које има закључен уговор са авио-превозиоцем а 

бави се оправком и одржавањем ваздухоплова и њихових делова може на домаћем 

ваздухопловном пристаништу, у одговарајућим просторијама, под царински надзор 

смештати стране делове за оправку и одржавање ваздухоплова (у даљем тексту: стокови). 

На захтев лица из става 1. овог члана, односно овлашћеног лица, царински орган утврђује 

да просторије које су намењене за стокове одговарају условима за спровођење мера 

царинског надзора. 



Евиденцију о деловима ваздухоплова који се налазе у стоковима на домаћем 

ваздухопловном пристаништу води лице из става 1. овог члана, односно овлашћено лице 

на Листи евиденције резервних делова у стоку, на обрасцу из Прилога 42.  

Евиденцију из става 3. овог члана контролише и оверава царински орган. 

Члан 517 

Ако је домаћи авио-превозилац у државама у које је привремено извезао ваздухоплов у 

закуп отворио сток резервних делова за ваздухоплов, о слању и враћању резервних делова 

из стока на матичном аеродрому у ове стокове дужан је да води евиденцију на обрасцу из 

члана 516. став 3. ове уредбе. 

Домаћи авио-превозилац дужан је да, по истеку уговора о закупу ваздухоплова, врати све 

делове за ваздухоплов, односно да их извозно оцарини. 

Домаћи авио-превозилац може, у складу са ставом 1. овог члана, у стокове у иностранству 

слати и потрошни материјал, који је дужан да извозно оцарини до петог у текућем месецу 

за претходни месец. 

Евиденцију из става 1. овог члана контролише и оверава царински орган. 

Члан 518 

Царински орган може, на захтев лица из члана 516. став 1. ове уредбе, одобрити да, без 

потпуне документације, изузме испод царинског надзора стране делове за хитне поправке 

ваздухоплова, а пре уплате увозних и других дажбина. 

Лица из члана 516 став 1. ове уредбе дужна су да за делове из става 1. овог члана поднесу 

увозну декларацију најкасније у року од три месеца од дана подизања делова. 

Ако лица из члана 516. став 1. ове уредбе не поднесу увозну декларацију у року из става 2. 

овог члана, царински орган покреће поступак за наплату увозних дажбина по службеној 

дужности. 

Директор Управе царина прописује ближе услове за примену одредаба овог члана. 

Глава VII  

ЕКСПРЕСНЕ ПОШИЉКЕ 

Члан 519 

Експресне пошиљке су поштанске пошиљке које припадају услугама додатне вредности 

(курирске, експресне, убрзане и слично). 



Царински орган може, на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и 

уручење поштанских пошиљака (у даљем тексту: поштански оператор), одобрити посебан 

поступак за декларисање тих пошиљака. 

Одобрење царинског органа из става 1. овог члана садржи и услове које треба да испуни 

оператор у примени поступка из став 1. овог члана. 

Поступак са експресним пошиљкама је хитан. 

Ради убрзања поступка са експресним пошиљкама оператор може царинском органу да 

најави приспеће пошиљки по консолидованом (збирном) манифесту. 

Члан 520 

За пошиљке из члана 519. ове уредбе подноси се консолидовани (збирни) манифест 

приспелих пошиљака који замењује сажету декларацију и који се може поднети 

царинском органу електронском разменом података у складу са одредбом члана 86. став 1. 

тачка 2) Царинског закона. 

У манифест из става 1. овог члана уносе се подаци о пошиљкама, по следећем редоследу: 

1) пошиљке које садрже предмете који служе њиховим личним потребама (лични пртљаг), 

пошиљке мале вредности које бесплатно примају домаћи и страни држављани од 

физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе, 

пошиљке које примају из иностранства домаћи и страни држављани на лекове за личну 

употребу, пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе, на које се не плаћају увозне 

дажбине; 

2) пошиљке које садрже рекламни материјал и узорке који се бесплатно примају из 

иностранства, на које се не плаћају увозне дажбине; 

3) пошиљке за које може настати царински дуг, а које не подлежу мерама комерцијалне 

политике; 

4) пошиљке које садрже робу која подлеже мерама комерцијалне политике или робу која 

се привремено увози. 

Поступак царињења пошиљака из става 1. овог члана врши се по пријављеним групама 

пошиљака. 

Члан 521 

Царински орган за пошиљке из члана 520. став 2. тачка 3) ове уредбе издаје један обрачун 

увозних дажбина на име оператора, и то по царинској стопи која одговара садржају сваке 

пошиљке појединачно, а на свакој појединачној фактури, односно товарном листу, ако 

пошиљку не прати фактура, уноси белешку да је та роба оцарињена. 



Трошкови превоза за пошиљке из члана 520. став 2. тач. 1) и 2) ове уредбе не урачунавају 

се у царинску вредност робе. 

Оператор може искључити из обрачуна увозних дажбина из става 1. овог члана, пошиљку 

од чијег примаоца нема гаранцију да ће платити увозне дажбине. 

У случају кад пошиљка из става 1. овог члана није уручена примаоцу, оператор има право 

на повраћај плаћених увозних дажбина, након што пружи доказе да је пошиљка напустила 

царинско подручје Републике Србије. 

Пошиљке из члана 520. став 2. тач 1) и 2) ове уредбе пуштају се забелешком на 

манифесту, док за пошиљке из члана 520. став 2. тачка 3) оператор подноси допунску 

декларацију у року од седам дана од дана приспећа.  

Члан 522 

За поједине групе пошиљака царински орган може захтевати да консолидовани (збирни) 

манифест садржи и следеће податке: 

1) име и адресу пошиљаоца/извозника, 

2) име и адресу примаоца/увозника, 

3) опис робе, 

4) број колета/тежина, 

5) број превозне исправе, 

6) земљу порекла, 

7) место утовара, 

8) идентификацију фактура/скенирана фактура, 

9) број банкарске трансакције, 

10) порески идентификациони број (ПИБ). 

Члан 523 

На поступак са експресним пошиљкама сходно се примењују одредбе ове уредбе које 

уређују поштански саобраћај. 

На пословање оператора сходно се примењују одредбе које се односе на заступање из 

члана 6. Царинског закона. 



Све царинске формалности из чл. 519 - 523. ове уредбе могу се спроводити системом 

електронске размене података сходно члану 6. ове уредбе. 

Глава VIII 

ДРУГО ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНО ПОСТУПАЊЕ ИЛИ УПОТРЕБА 

1. Слободне зоне и слободна складишта 

1.1. Опште одредбе 

Члан 524 

Мере трговинске политике примењују се: 

1) приликом стављања робе у слободан промет, те мере се не примењују на робу која се 

уноси у слободну зону или слободно складиште или док се роба налази у слободној зони 

или слободном складишту, осим ако се та роба у слободној зони или слободном 

складишту ставља у слободан промет, 

2) приликом уношења робе у царинско подручје, те мере се примењују када се страна роба 

смешта у слободну зону или слободно складиште; 

3) приликом извоза робе, те мере се примењују када се домаћа роба из слободне зоне или 

слободног складишта извози из царинског подручја Републике Србије. Ова роба подлеже 

мерама царинског надзора. 

1.2. Спровођење царинског надзора у слободној зони или слободном складишту 

Члан 525 

Царински надзор у слободној зони или слободном складишту спроводи царински орган 

који је територијално надлежан с обзиром на место на коме се налази слободна зона или 

слободно складиште. 

Члан 526 

Подручје слободне зоне мора бити ограђено у складу са упутствима царинског органа, 

тако да омогућава спровођење мера царинског надзора, а онемогућава да се роба 

нелегално износи из слободне зоне. 

Став 1. овога члана сходно се примењује и на слободно складиште. 

Царински орган мора обезбедити царински надзор и на подручју непосредно ван ограде 

слободне зоне или слободног складишта. 

Члан 527 



Царински орган спроводи царинску контролу уношења или изношења робе повремено, у 

складу са критеријима утврђеним системом за анализу и процену ризика, односно кад год 

посумња да се не поштују царински прописи о пословању у слободној зони или 

слободном складишту. 

1.2.1. Делатности у слободној зони или слободном складишту и одобравање евиденције 

Члан 528 

Корисник слободне зоне или слободног складишта (у даљем тексту: корисник) дужан је да 

предузме потребне мере, како би обезбедио да запослени за обављање делатности у 

слободној зони или слободном складишту поштују спровођење мера царинског надзора и 

провере. 

Члан 529 

Корисник је дужан да прибави одобрење царинског органа за вођење евиденције, пре 

почетка обављања делатности у слободној зони или слободном складишту. 

Царински орган ће одобрити вођење евиденције само оним лицима која нуде све потребне 

гаранције за пословање у слободној зони или слободном складишту у складу са 

царинским прописима. 

Члан 530 

Захтев за издавање одобрења о вођењу евиденције подноси се царинском органу, према 

месту на ком се налази слободна зона или слободно складиште. 

У захтеву из става 1. овог члана корисник наводи које делатности планира да обавља у 

слободној зони или слободном складишту. 

Захтев мора да садржи следеће податке: 

1) детаљне податке о евиденцији која се води или ће се водити о роби, 

2) врсту и царински статус робе која ће бити предмет наведених делатности, 

3) где је то могуће, царински поступак у оквиру кога ће се обављати те делатности, 

4) друге податке који су потребни царинском органу како би обезбедио правилно 

спровођење одредби Царинског закона и ове уредбе, о пословању у слободној зони или 

слободном складишту. 

Члан 531 



Царински орган ће одобрити предложени начин вођења евиденције, ако предлог 

корисника за вођење евиденције садржи све наводе и податке из члана 530. став 2. ове 

Уредбе, који омогућавају спровођење царинског надзора над пословањем корисника у 

слободној зони или слободном складишту, у складу са царинским прописима.  

Корисник по сопственој иницијативи или на захтев царинског органа може да захтева 

измене или допуне одобрења за вођење евиденције. 

Члан 532 

Царински орган, који је издао одобрење из члана 531. ове уредбе, од корисника ће 

тражити да, у року који одреди према околностима случаја, предложи одговарајуће измене 

или допуне у начину вођења евиденције, ако одобрени начин вођења евиденције не 

омогућава или више не омогућава ефикасно спровођење мера царинског надзора над 

пословањем корисника у слободној зони или слободном складишту.  

Ако корисник у одређеном року не предложи одговарајуће измене или допуне у начину 

вођења евиденције или ако у више наврата утврди веће неправилности у начину вођења 

евиденције, односно мањак или необјашњиво нестајање робе на коју се односи 

евиденција, царински орган ће поништити одобрење о вођењу евиденције. 

Када царински орган поништи одобрење о вођењу евиденције у складу са ставом 2. овог 

члана, корисник не може више обављати делатности на које се односи поништена 

одобрена евиденција. Постојеће залихе робе се третирају као да је роба унета или поновно 

унета у царинско подручје Републике Србије и истој се мора одредити царински 

дозвољено поступање или употреба. 

Члан 533 

Мере из члана 532. ове уредбе примениће се и када царински орган утврди друга тежа или 

понављајућа кршења царинских прописа. 

Члан 534 

Корисник слободне зоне или слободног складишта који престаје с пословањем или 

обављањем поједине делатности у слободној зони или слободном складишту дужан је да 

без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, обавести надлежни царински орган и преда 

му коначне податке о евиденцији робе ради провере. 

1.2.2. Унос робе у слободну зону или слободно складиште 

Члан 535 

Роба се смешта у слободну зону и слободно складиште уносом робе и подношењем 

декларације за унос робе у слободну зону или слободно складиште, или декларацијом за 



транзитни поступак у путном промету, који се завршава уносом робе у слободну зону или 

слободно складиште. 

Члан 536 

Ако се уносом робе у слободну зону или слободно складиште завршава неки други 

поступак у складу са чланом 195. став 2. тачка 1) Царинског закона, подносе се и 

одговарајуће исправе заједно са робом и сходно се примењују поједностављења за 

завршетак појединачног царинског поступка. 

Ако се поступак активног оплемењивања или привременог увоза за добијене производе, 

односно привремено увезену робу, завршава транзитним поступком, након кога следи 

уношење робе у слободну зону или слободно складиште с намером накнадног извоза из 

царинског подручја Републике Србије, царински орган проверава да ли су подаци из члана 

541. став 2. тачке 7) ове уредбе, унети у евиденцију. 

Члан 537 

Корисник слободне зоне или слободног складишта може робу коју је унео у слободну зону 

или слободно складиште да уступи другом кориснику. Уступање и преузимање робе 

морају оба корисника да искажу у својим евиденцијама. Корисник, који уступа робу 

другом кориснику дужан је да о томе без одлагања обавести +царински орган, уз 

подношење одговарајуће исправе (уговор, рачун и сл.). 

Члан 538 

Ако је на основу уношења робе у слободну зону или слободно складиште могуће тражити 

повраћај плаћеног царинског дуга или отпуст још неплаћеног царинског дуга, царински 

орган мора потврдити уношење робе на поднетој декларацији. 

Члан 539 

Царински орган, у складу са чланом 195. став 3. Царинског закона, може затражити да се 

приликом уношења у слободну зону или слободно складиште пријави роба за коју постоји 

обавеза плаћања извозних дажбина или на коју се односе друге мере трговинске политике, 

пре свега ако није могуће на други начин осигурати надзор у погледу поштовања прописа 

о плаћању извозних дажбина, односно о другим мерама трговинске политике. 

Члан 540 

За потврђивање статуса робе у складу са чланом 195. став 4. Царинског закона, користи се 

прописани образац. 

Корисник слободне зоне обрасцем из става 1. овога члана доказује статус домаће робе ако 

је страна роба стављена у слободан промет у складу са чланом 198. став 1. тачка 1) 



Царинског закона, укључујући и робу која је стављена у слободан промет у зони након 

активног оплемењивања или поступка прераде под царинским надзором. 

1.2.3. Поступање са робом у слободној зони или слободном складишту 

Члан 541 

Евиденције које се воде у слободној зони или слободном складишту морају садржати 

следеће податке: 

1) о идентификационим бројевима, броју и врсти амбалаже, количини робе, уобичајеном 

комерцијалном опису робе, и по потреби и идентификациони знак контејнера; 

2) који омогућавају да се роба контролише у сваком тренутку, а посебно њена локација, 

царински дозвољено поступање или употреба која јој је одређена након смештаја у 

слободну зону или у слободно складиште или њен поновни улазак у преостали део 

царинског подручја Републике Србије, 

3) о превозној исправи која се користи при уношењу и изношењу робе, 

4) о царинском статусу робе и, када је то потребно, податке о потврди о царинском 

статусу робе из члана 540. ове уредбе, 

5) о уобичајеним поступцима с робом, 

6) ознаке из чл. 316, 317. или 350. ове уредбе, 

7) о роби која стављањем у слободан промет или стављањем у поступак привременог 

увоза не подлеже плаћању увозних дажбина нити мерама трговинске политике, а чија се 

употреба или намена морају проверавати. 

Царински орган може да одобри да се неки од података из става 1. овог члана не 

евидентирају, уколико нису неопходни за спровођење царинског надзора. 

Ако се одређени подаци евидентирају у складу са одредбама одговарајућег царинског 

поступка, тада се не морају уносити у евиденцију из става 1. овога члана. 

Ст. 1, 2. и 3. овог члана сходно се примењују и при складиштењу домаће робе у слободној 

зони или слободном складишту, у складу са чланом 194. Царинског закона. 

Члан 542 

Ако корисник утврди да се стварно стање робе и стање у евиденцијама из члана 402. ове 

уредбе не слажу, дужан је да без одлагања обавести царински орган. 



Ако царински орган утврди да је у случајевима из става 1. овог члана настао царински дуг, 

обрачунаће га у складу са царинским прописима. 

Члан 543 

При утврђивању уобичајених поступака и поступања с робом у слободној зони или 

слободном складишту из члана 198. став 1. тачка 2) Царинског закона сходно се 

примењује члана 295. ове уредбе. 

Царински орган ће, на захтев декларанта издати исправу ИНФ 8. Издавање исправе 

декларант може да захтева при декларисању робе, која је била у време задржавања у 

слободној зони или слободном складишту предмет само уобичајеног руковања, за један од 

царински дозвољених поступака или употребе. 

Исправа ИНФ 8 из става 2. овог члана може се употребити за одређивање података који се 

узимају у обзир код одређивања висине царинског дуга.  

Царински орган, приликом примене става 3. овог члана, попуњава рубрике 11, 12 и 13 

исправе ИНФ 8, потврђује рубрику 15 исправе ИНФ 8 и оригинал исправе исправе ИНФ 8 

враћа декларанту. 

Члан 544 

Роба унета у слободну зону или слободно складиште може се у складу са одобрењем 

надлежног царинског органа, употребити за снабдевање ваздухоплова у међународном 

промету. 

Члан 545 

У случају из члана 544. ове уредбе царински орган кориснику издаје одобрење за 

пословање царинског складишта у складу са чланом 290. ове уредбе.  

1.2.4. Изношење робе из слободне зоне или слободног складишта 

Члан 546 

Подаци о изношењу робе из слободне зоне или слободног складишта, односно из простора 

где корисник обавља делатност везану за ту робу, без одлагања уписују се у евиденцију из 

члана 529. ове уредбе. 

Пододељак 5. Посебне одредбе за робу из члана 191. став 1. тачка 2) Царинског закона 

Члан 547 

Домаћа роба намењена извозу, која се смешта у слободну зону или слободно складиште 

која испуњава услове предвиђене посебним прописима, и на коју се примењују мере код 



извоза робе, мора бити приликом уноса у слободну зону или слободно складиште 

допремљена царинском органу и за њу поднета декларација. 

Декларација из става 1. овог члана мора бити попуњена као декларација за унос робе у 

поступак царинског складиштења. 

Члан 548 

Евиденције из члана 529. ове уредбе морају поред података из члана 541. ове уредбе, 

садржавати и датум, када је роба из члана 547. ове уредбе била унета у слободну зону или 

слободно складиште и податке о декларацији из тог члана. 

Члан 549 

Роба из члана 547. став 1. ове уредбе мора извезена у року од три месеца од дана уношења 

робе у слободну зону или слободно складиште. 

Извозна декларација из става 1. овог члана попуњава се на обрасцу из члана 165. ове 

уредбе. Уз декларацију се прилажу исправе из члана 173. ове уредбе. 

1.2.5. Поступци о којима треба водити рачуна ако се поступак активног оплемењивања 

односно прераде под царинском контролом обавља у слободној зони или слободном 

складишту 

Члан 550 

Производне операције у оквиру поступка активног оплемењивања (систем одложеног 

плаћања царине) односно прераде под царинском контролом, могу се обављати у 

слободној зони или слободном складишту по добијању одобрења за царински поступак за 

који је корисник поднео захтев царинском органу. 

У одобрењу из става 1. овог члана наводи се слободна зона или слободно складиште у 

којима ће се вршити производне операције из тог става. 

Члан 551 

Царински орган неће одобрити коришћење поједностављеног поступка из чл. 550 - 560. 

ове уредбе, ако корисник не пружи потребне гаранције за правилно спровођење 

поступака. 

Царински орган може одбити издавање одобрења и лицима, која обављају производне 

операције у оквиру поступка активног оплемењивања или прераде под царинском 

контролом само повремено. 

Члан 552 



Корисник одобрења мора водити посебну евиденцију о поступку активног оплемењивања, 

односно поступку прераде под царинском контролом у складу са чл. 281. и 282. ове 

уредбе. Евиденција мора да садржи и податке о одобрењу. 

Код попуњавања обрасца за завршетак поступка из члана 287. ове уредбе, подаци о упису 

у евиденцију из става 1. овог члана замењују податке о декларацијама односно другим 

исправама из члана 287. став 3. тачка 5) ове уредбе. 

Члан 553 

Ако се поступак активног оплемењивања, односно прераде под царинском контролом у 

слободној зони или слободном складишту започне одмах по уносу робе у слободну зону 

или слободно складиште, роба се декларише на основу књиговодствених исправа у складу 

са чланом 230. ове уредбе. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисник може тражити да се примени уобичајени 

поступак за почетак поступка активног оплемењивања, односно прераде под царинском 

контролом. 

Ако се роба декларише на основу књиговодствених исправа у складу са ставом 1. овог 

члана, упис у евиденције из члана 529. ове уредбе замењује упис у евиденцију о уносу 

робе у слободну зону или слободно складиште. 

Упис у евиденцију поступка активног оплемењивања, односно прераде под царинском 

контролом, мора да садржи и податке о превозној исправи. 

Члан 554 

Ако се роба која се већ налази у слободној зони или слободном складишту ставља у 

поступак активног оплемењивања, односно прераде под царинском контролом, декларише 

се на основу књиговодствених исправа. 

Члан 555 

У евиденцију робе у слободној зони или слободном складишту из члана 529. ове уредбе, 

потребно је уписати напомену да је роба због почетка поступка активног оплемењивања, 

односно почетка прераде под царинском контролом, уписана у одговарајућу евиденцију 

поступка. 

Члан 556 

Поступак активног оплемењивања, односно поступак прераде под царинском контролом 

за добијене или прерађене производе, односно робу у непромењеном стању која се налази 

у слободној зони или слободном складишту, завршава се уписом ове робе у евиденцију 

робе у слободној зони или слободном складишту из члана 529. ове уредбе. У евиденцију 

поступка активног оплемењивања, односно поступка прераде под царинском контролом, 



уписује се забелешка о упису робе у евиденцију робе у слободној зони или слободном 

складишту из члана 389. ове Уредбе. 

У евиденцију о роби у слободној зони или слободном складишту уписују се подаци из 

члана 316. ове уредбе. 

Члан 557 

Ако се поступак активног оплемењивања робе, односно поступак прераде под царинском 

контролом у погледу добијених, односно прерађених производа, односно робе у 

непромењеном стању, завршава изношењем ових производа, односно робе из слободне 

зоне или слободног складишта ради њиховог поновног извоза, примењује се декларисање 

на основу књиговодствених исправа из члана 238. ове уредбе. 

Ако се поступак активног оплемењивања робе, односно поступак прераде под царинском 

контролом у погледу добијених, односно прерађених производа, односно робе у 

непромењеном стању, завршава изношењем ових производа, односно робе из слободне 

зоне или слободног складишта ради њиховог стављања у слободан промет, примењује се 

декларисање на основу књиговодствених исправа из чл. 218. до 221. ове уредбе. 

Ако се поступак активног оплемењивања, односно поступак прераде под царинском 

контролом у погледу добијених односно прерађених производа, односно робе у 

непромењеном стању, завршава изношењем ових производа, односно робе из слободне 

зоне или слободног складишта ради почетка неког другог царинског поступка, осим 

стављања робе у слободан промет, примењују се редовни или поједностављени поступци 

предвиђени за те царинске поступке. 

Ради примене овог члана сходно се примењује члана 553. став 2. ове уредбе. 

Члан 558 

Применом члана 557. став 2. ове уредбе не утиче на примену чл. 149. и 150. Царинског 

закона, у погледу обрачуна царинског дуга за робу или производе, за које је био започет 

поступак активног оплемењивања, односно прераде под царинском контролом. 

Члан 559 

Статус домаће робе за добијене, односно прерађене производе или робу у непромењеном 

стању који су били стављени у слободан промет у слободној зони или слободном 

складишту, или приликом изношења из слободне зоне или слободног складишта, доказује 

се прописаном потврдом. Попуњени образац потврде подноси корисник, а оверава 

царински орган. 

На робу која је стављена у слободан промет у складу са чланом 312. ове уредбе примењује 

се став 1. овог члана.  



Члан 560 

Уписи у евиденцију поступка активног оплемењивања, односно евиденцију прераде под 

царинском контролом морају омогућити царинском органу да у свако доба провери тачно 

стање робе или производа, за коју је у слободној зони или слободном складишту започет 

један од та два поступка. 

2. Слободне царинске продавнице 

Члан 561 

Отварање слободне царинске продавнице (у даљем тексту: продавница) врши се на основу 

одобрења надлежног царинског органа. 

Надлежном царинском органу, уз захтев за отварање продавнице, подноси се: 

1) доказ о регистрацији у Регистру привредних субјеката, 

2) доказ о правном основу за коришћење просторија, односно простора намењених за 

продавницу (право својине, закуп и сл.), 

3) скица и технички опис просторија, односно простора намењених за продавницу, 

4) доказ о ПИБ и о броју рачуна код пословне банке. 

Просторија продавнице мора бити обезбеђена тако да се без царинског надзора роба не 

може уносити и износити. 

Продавница се може састојати од продајног места и складишта поред продајног места. 

Испуњеност услова да су просторије, односно простор намењени за продавницу, подесни 

за смештај царинске робе и да су обезбеђени услови за спровођење мера царинског 

надзора и царинске контроле утврђује комисија коју образује царински орган. 

Комисија о свом налазу саставља записник, у три примерка, од којих два задржава 

царински орган, а трећи доставља подносиоцу захтева. 

Кад утврди да су испуњени услови из овог члана царински орган подносиоцу захтева 

доставља одлуку у писменом облику. 

Ако је ради спровођења мера царинског надзора то неопходно, надлежни царински орган 

може одредити право царинског органа да поседује кључеве складишта или другу 

одговарајућу меру царинског надзора над робом у продавници. 

Члан 562 



У продавници се може продавати страна и домаћа роба лицима из члана 208. став 1. 

Царинског закона на основу карте за укрцај у ваздухоплов (бординг карта). 

Царински орган одређује време у коме се роба може продавати у продавници.  

Члан 563 

Царински орган ће одобрити да се роба за коју је одобрен поступак царинског 

складиштења упути из царинског складишта у продавницу, по поступку и на начин 

прописан за премештање царинске робе из једног царинског складишта у друго. 

Држалац продавнице који је истовремено и држалац складишта у који се смешта 

(складишти) домаћа роба није дужан да положи прописано обезбеђење. 

Роба која се смешта у продавницу, односно царинско складиште мора се евидентирати 

одмах по уношењу у продавницу, односно царинско складиште. 

Члан 564 

Држалац продавнице дужан је да води евиденцију о роби на обрасцу: "Лист картотеке", 

одвојено за домаћу и одвојено за страну робу. Листови картотеке за домаћу робу су беле 

боје, а за страну робу - зелене боје. 

У образац из става 1. овог члана уписује се назив држаоца царинског складишта, број 

одобрења за отварање продавнице, број ЈЦИ на основу које је роба смештена у царинско 

складиште, односно број фактуре или доставнице за домаћу робу, назив робе, тарифна 

ознака и цена робе. 

Држалац продавнице дужан је да у листове картотеке сваког дана уписује промене у 

погледу врсте, количине и вредности смештене и продате робе, на основу евиденције о 

дневној продаји која се води преко фискалне касе. 

Евиденција из ст. 1. и 2. овог члана може се прилагодити и водити системом електронске 

обраде података. 

Члан 565 

Држалац продавнице дужан је да најкасније до петог у месецу за претходни месец, за робу 

продату у продавници у претходном месецу, сачини извештај у три примерка, које оверава 

надлежни царински орган и задржава један примерак. 

Месечни извештај о продатој роби поред врсте и количине продате робе, обавезно садржи 

податке о набавној цени робе, број ЈЦИ на основу које је роба смештена у продавницу као 

и број фактуре односно доставнице за домаћу робу. 



На основу овереног извештаја из става 2. овог члана, држалац продавнице надлежном 

царинском органу подноси, најкасније до петог у месецу, попуњену ЈЦИ.  

Члан 566 

Непродата роба може се вратити из продавнице у царинско складиште на основу 

одобрења надлежног царинског органа. 

3. Поновни извоз, уништење и уступање робе у корист државе 

Члан 567 

Ако је потребно ради поновног извоза робе поднети декларацију, сходно се примењују 

одредбе чл. 374 - 383. ове уредбе, као и посебни прописи који се примењују када се са 

поновним извозом завршава претходни царински поступак са економским дејством. 

Када се образац АТА користи за поновни извоз робе у оквиру поступка привременог 

увоза, декларација може се поднети код друге царинарнице уместо царинарница надлежне 

према седишту или пребивалишту извозника или према месту у коме се роба пакује 

односно утовара за извоз. 

Члан 568 

Ако за поновни извоз није поднета декларација, подноси се извозна сажета декларација 

сагласно одредбама чл. 570 - 574. ове уредбе. 

Под условом да је поднета увозна сажета декларација када је роба била унета у царинско 

подручје Републике Србије, за поновни извоз робе која није из Републике Србије, извозна 

сажета декларација није потребна, ако се: 

1) роба не истовара из превозног средства којим је превезена у царинско подручје 

Републике Србије; 

2) роба претовара у месту у коме је истоварена из превозног средства којим је превезена у 

царинско подручје Републике Србије. 

Краткотрајни смештај робе због претовара сматра се саставним делом претовара. 

Приликом спровођења мера контроле узимају се у обзир посебне околности сваког 

конкретног случаја. 

Члан 569 

У складу са чланом 209. став 4. Царинског закона, лице која захтева уништење робе мора 

пријаву за уништење поднети у писменом облику и потписати је. Пријава за уништење 

мора се подноси онолико времена унапред колико је потребно царинарници да организује 

и спроведе надзор над уништењем. 



Ако је за робу намењену за уништење већ била поднесена декларација, царинарница која 

је декларацију прихватила забележиће на њој да је роба уништена. Таква декларација у 

складу са чланом 91. Царинског закона сматра се поништеном. 

Царинарница која спроводи уништење робе мора у пријави односно декларацији навести 

врсту и количину могућих отпадака и остатака који преостану по уништавању, у сврху 

одређивања елемената за могући обрачун увозних дажбина за отпатке и остатке када за 

њих буде одређено ново царински дозвољено поступање или употреба. 

На робу која је уступљена у корист државе, сходно се примењују одредбе става 2. овог 

члана. 

Члан 570 

Када роба, која се износи из царинског подручја Републике Србије, није обухваћена 

декларацијом, излазној царинарници се, у складу са чланом 212. Царинског закона, 

подноси сажета декларација (у даљем тексту: "извозна сажета декларација").  

Извозна сажета декларација се не захтева: 

1) у случајевима из члана 366. ове уредбе; 

2) за робу, која према Бечкој конвенцијом о дипломатским односима, од 18. априла 1961. 

године, Бечкој конвенцијом о конзуларним односима, од 24. априла 1963. године или на 

основу других конзуларних конвенција или у складу са Њујоршком конвенцијом о 

специјалним мисијама, од 16. децембра 1969. године, има право на ослобођење од 

плаћања увозних дажбина.  

Члан 571 

Извозна сажета декларација садржи прописане податке и подноси се коришћењем 

електронског система обраде података.  

Извозну сажету декларацију оверава лице које ју је сачинило. 

Царински органи одмах по пријему евидентирају извозне сажете декларације које су 

усаглашена са условима из става 1. овог члана  

На подношење извозне сажете декларације сходно се примењују одредбе члана 159. став 

1. ове уредбе. 

Царински орган може да одобри да се извозна сажета декларација поднесе на папиру само 

у једном од следећих случајева: 

1) ако електронски систем царинских органа није у функцији; 



2) ако електронска апликација лица које подноси излазну сажету декларацију није у 

функцији. 

Извозне сажете декларације на папиру прате, по потреби, товарни листови или друга 

комерцијална документа и садрже информације прописане за сажете декларације. 

Царински органи споразумно утврђују поступак који би требало да се користи у 

случајевима из става 5. тачка 1) овог члана. 

Царински орган одобрава употребу извозне сажете декларације на папиру из става 5. тачка 

2) овог члана. 

Извозну сажету декларацију на папиру потписује лице које ју сачињава. 

Члан 572 

У случају интермодалног превоза када се роба претовари са једног превозног средства на 

друго за превоз ван царинског подручја Републике Србије, рок за подношење извозне 

сажете декларације мора да одговара року који се односи на превозно средство које 

напушта царинско подручје Републике Србије, како је наведено у члану 573. ове уредбе. 

У случају комбинованог превоза, када активно превозно средство које прелази границу 

само превози друго активно превозно средство, оператер тог другог превозног средства је 

одговоран за подношење извозне сажете декларације.  

Рок за подношење декларације мора да одговара року који важи за активно превозно 

средство које прелази границу, како је наведено у члану 573. ове уредбе. 

Члан 573 

Извозна сажета декларација подноси се извозној царинарници у одговарајућим роковима 

који су наведени у члану 367. став 1. ове уредбе.  

Одредбе члана 367. ст. 2. и 3. и члана 368. ове уредбе сходно се примењују и на извозну 

сажету декларацију. 

После подношења извозне сажете декларације, надлежна царинарница врши одговарајуће 

контроле ради процене ризика, првенствено у погледу сигурности и безбедности, пре 

пуштања робе за иступ из царинског подручја Републике Србије, у периоду који одговара 

периоду између рока за подношење декларације из члана 367. ове уредбе за одређену 

врсту превоза и рока за утовар или одлазак робе.  

Када се роба, за коју се сагласно члану 366. тач. 1) - 8) не захтева извозна сажета 

декларација, износи из царинског подручја Републике Србије, анализа ризика се обавља 

после показивања робе на основу документације или других информација које се односе 

на ту робу.  



Роба може да се пусти за извоз чим се изврши анализа ризика. 

Када се утврди да роба, која је намењена за извоз из царинског подручја Републике Србије 

и за коју се захтева извозна сажета декларација, није обухваћена таквом декларацијом, 

лице које износи робу или преузме одговорност за превоз робе изван царинског подручја 

Републике Србије, мора одмах да поднесе извозну сажету декларацију. 

Ако лице подносе извозну сажету декларацију по истеку рокова из чл. 367. и 368. уредбе 

то не искључује примену казнених одредаба утврђених прописима. 

Ако царинарница, на основу прегледа које је обавила, не може одобрити пуштање робе за 

извоз, надлежна царинарница обавештава лице које је поднело извозну сажету 

декларацију и, када је то друго лице, лице које је одговорно за превоз робе из царинског 

подручја Републике Србије, да се роба неће пустити.  

Обавештење се шаље у разумном року после завршетка анализа ризика за ту робу.  

Члан 574 

Рокови из члана 573. ове уредбе не примењују се када се према међународним 

споразумима захтева размена података из декларације у роковима који се разликују од 

рокова наведених у том члану.  

Рок у сваком случају није краћи од времена потребног за обављање анализа ризика пре 

него што роба напусти царинско подручје Републике Србије. 

Члан 575 

Ако роба, за коју мора да се поднесе извозна сажета декларација, по истеку рока од 150 

дана од дана подношења декларације, није напустила царинско подручје Републике 

Србије, сматра се да извозна сажета декларација није поднета. 

Део трећи 

ПОВРАЋАЈ РОБЕ 

Члан 576 

Царински орган, у складу са чланом 221. став 4. под 2) Царинског закона, може да одобри 

ослобођење од плаћања увозних дажбина при повраћају робе: 

1) за коју су при њеном извозу из царинског подручја Републике Србије биле испуњене 

извозне формалности ради добијања накнада или других износа при извозу предвиђених у 

оквиру пољопривредне политике или 

2) за коју је одобрена друга финансијска погодност осим накнада или других износа у 

оквиру пољопривредне политике, повезана с обавезом извоза те робе. 



Ослобођење од плаћања увозних дажбина при повраћају робе, из става 1. овог члана, може 

се одобрити под условом да декларант докаже да су накнада или други плаћени износ 

враћени или да је надлежни орган предузео одговарајуће мере да се исплата тог износа 

задржи, односно да се друге финансијске погодности укину, и да: 

1) роба није могла бити пуштена у промет у држави у коју је послата ради важећих 

прописа те државе,  

2) је прималац вратио робу, јер роба има мане или није у сагласности с одредбама уговора, 

3) се роба поновно увози у царинско подручје Републике Србије, јер робу није било 

могуће употребити за предвиђене намене из других разлога, осим оних наведених у тачки 

1), односно тачки 2) става 1, на које извозник није могао утицати. 

Као разлози из става 2. тачке 3) овога члана сматрају се следећи случајеви: 

1) роба се поновно увози јер је пре него што је била достављена примаоцу, роба било њено 

превозно средство, претрпело оштећења, 

2) роба која је била извезена за потрошњу или продају на сајму или сличној приредби, а 

није била потрошена или продата, 

3) роба није могла бити достављена примаоцу ради његове стварне или правне 

немогућности да преузме робу у складу са условима уговора, на основу којих је роба била 

извезена,  

4) роба која због природних непогода, политичких или социјалних немира није могла бити 

достављена примаоцу или му је била достављена протеком рока одређеног уговором. 

Декларант доказује да је повраћај или други уплаћени износ добијен ради извоза робе која 

се поновно увози вратио, или да је надлежни орган предузео одговарајуће мере да се 

исплата тог износа задржи, односно докаже да су друге одобрене финансијске погодности 

биле укинуте, одговарајућом потврдом органа који је одобрио исплату повраћаја или 

другог плаћеног износа. Потврда мора садржавати све потребне податке за утврђивање 

истоветности робе, за коју је поврат или други износ враћен с робом која се поновно 

увози. 

Роба из става 1. овог члана не може бити ослобођена од плаћања увозних дажбина, ако 

није увезена ради стављања у слободан промет у царинском подручју у року од 12 месеци. 

Рок почиње да тече од дана када су обављене царинске формалности за извоз робе. 

Када је роба декларисана за стављање у слободан промет након истека рока из става 5. 

овога члана царинарница може, изузетно, када то оправдавају околности, одобрити 

продужење рока. 

Члан 577 



Царински орган може враћену робу да ослободи плаћања царине и ако се враћа само део 

претходно извезене робе. Ова одредба сходно се примењује ако се роба састоји од делова 

или прибора који припадају машинама, инструмената, апарата или других производа који 

су били претходно извезени из царинског подручја.  

Члан 578 

Изузетно од одредаба члана 222. Царинског закона следећа роба може бити ослобођена од 

плаћања увозних дажбина:  

1) роба која је била по извозу из царинског подручја Републике Србије предмет само оних 

поступака који су били нужни за одржавање робе, или руковања који су променили само 

изглед робе и 

2) роба која је, након извоза из царинског подручја Републике Србије, била предмет 

других поступака осим оног које је потребно да је одржи у добром стању или руковање 

које само мења њен изглед робе, али која се показала мањкавом или неприкладном за 

намеравану употребу, када је испуњен један од следећих услова: 

(1) поступак или руковање с робом било је извршено искључиво у сврху да се 

роба поправи или врати у добро стање, 

(2) неприкладност робе за намеравану употребу постала је очигледна тек након 

што је такав поступак или руковање започело. 

Када је враћена роба била подвргнута поступку или руковању дозвољеном у складу са 

ставом 1. тачком 2) овог члана, а такав поступак би проузроковао настанак царинског дуга 

да је била стављеној у поступак пасивног оплемењивања, примењују се прописи о 

обрачуну царинског дуга за поступак пасивног оплемењивања. 

Ако је роба прошла радњу која се састоји од поправке или враћања у добро стање, што је 

постало неопходно због непредвиђених околности које су настале ван царинског подручја 

Републике Србије, а то се докаже царинским органима, ослобођење од плаћања увозних 

дажбина се одобрава ако вредност поновно увезене робе није већа због такве радње од 

њене вредности у тренутку извоза из царинског подручја Републике Србије.  

У смислу става 2. овог члана: 

1) "потребна поправка или враћање у добро стање" подразумева било који поступак за 

отклањање оштећења односно недостатака у деловању или отклањање грешке коју је роба 

претрпела ван царинског подручја, ако роба без таквих оправки или оспособљавања не би 

могла више бити употребљена на уобичајени начин за сврхе у које је била намењена, 

2) сматра се да вредност враћене робе не прелази вредност робе у време прихватања 

декларације за извоз, ако поступци и поступања са робом не прелазе оне који су 

неопходни за даљу употребу робе у једнакој мери као и у време извоза. 



Када поправка или враћање робе у добро стање изискује уградњу резервних делова, такав 

уградња је ограничена на оне делове који омогућавају да се роба користи на исти начина 

као у тренутку извоза. 

Члан 579 

Царински орган, приликом окончавања извозних царинских формалности, на захтев 

заинтересованог лица издаје потврду која садржи податке неопходне за идентификацију 

робе у случају да буде враћена у царинско подручје Републике Србије (потврда о 

истоветности). 

Члан 580 

Поновно увезена роба у складу с овом уредбом сматра се као враћена роба: 

1) ако се роба за коју се уз декларацију за стављање робе у слободан промет, подносе 

следеће исправе: 

(1) декларација којом је роба била извезена, коју су царински органи вратили 

извознику, или копија те декларације за коју је царински орган потврдио да је 

веродостојна, или 

(2) листа с подацима из члана 582. ове уредбе.  

Ако царинарница поновног увоза, на основу доказа са којима располаже или које може да 

захтева од заинтересованог лица, утврди да је роба која је пријављена за стављање у 

слободан промет, роба која је била првобитно извезена из царинског подручја Републике 

Србије и која је у време извоза испуњавала услове који су потребни да се може сматрати 

као враћена роба, царинарница неће захтевати подношење докумената из става 1. тач. 1) и 

2) овог члана. 

2) роба под покрићем АТА карнета издатог у Републици Србији. 

Роба се може прихватити као враћена у оквиру ограничења наведених у члану 221. 

Царинског закона. У свим случајевима, врше се формалности предвиђене чланом 246. став 

2. ове уредбе. 

Став 1. тачка 1) овог члана не примењује се на: 

1) међународни промет амбалаже и транспортних средстава или одређене робе одобрене 

према посебним царинским аранжманима, када је важећим националним или 

међународним прописима предвиђено да царинска документа нису потребна у таквим 

случајевима, 

2) случајеве када се роба може декларисати за стављање у слободан промет усмено или 

неком другом радњом. 



Царинарница може да захтева од заинтересованог лица да приложи додатне доказе 

посебно у сврхе идентификације поновно увезене робе. 

Члан 581 

Уз декларацију за стављање у слободан промет, која се односи на повраћај робе за коју су 

при извозу могле бити обављене царинске формалности ради добијања накнада или 

других износа при извозу, предвиђених у оквиру пољопривредне политике, уз исправе из 

члана 580. ове уредбе прилаже се и потврда органа које је надлежан за одобравање тих 

накнада или износа. Та потврда мора да садржи податке који су потребни да би 

царинарница код које се роба декларише за стављање у слободан промет могла проверити 

да се потврда односи на декларисану робу.  

Ако при извозу нису биле обављене извозне царинске формалности ради добијања 

накнада или других износа при извозу, предвиђених у оквиру пољопривредне политике, 

потврда мора да садржи напомену: "без извозних накнада или других износа при извозу". 

Ако су при извозу биле обављене извозне царинске формалности ради добијања накнада 

или других износа при извозу, предвиђених у оквиру пољопривредне политике, потврда 

мора да садржи једну од следећих напомена: 

"извозна накнада или други износ при извозу исплаћени за __________ (количина)", или 

"право на извозну накнаду или други износ при извозу поништено за __________ 

(количина)", зависно од тога да ли је надлежни орган исплатио или није извозну накнаду 

или други износ при извозу. 

Потврда из става 1. овог члана може се издати на обрасцу информационог листа ИНФ 3 из 

члана 582. ове уредбе. 

Ако царинарница којој је роба допремљена за стављање у слободан промет може, на 

основу доказа којима располаже, да утврди да није била нити ће накнадно бити одобрена 

накнада или други износ при извозу, предвиђени у оквиру пољопривредне политике, 

потврду из став 1. овог члана није потребно подносити. 

Члан 582 

Листа са подацима ИНФ 3 сачињава се у оригиналу и две копије на прописаним 

обрасцима. 

Члан 583 

Извозна царинарница, не искључујући примену одредбе става 3. овог члана, на захтев 

извозника, издаје информативни образац ИНФ 3, при испуњавању извозних формалности 

за робу на коју се односи, ако извозник изјави да ће роба вероватно бити враћена преко 

друге царинарнице, а не преко извозне царинарнице. 



На захтев извозника, извозна царинарница може издати информативни образац ИНФ 3 и 

након испуњења извозних формалности за робу на коју се односи, под условом да на 

основу информација којима располаже недвосмислено утврди да се наводи у захтеву 

извозника односе на извезену робу. 

За робу из члана 581. став 1. ове уредбе информативни образац ИНФ 3 може се издати 

искључиво након испуњавања одговарајућих царинских извозних формалности, уз 

поштовање услова из став 2. овога члана. 

У случају из става 3. овог члана образац ИНФ 3 може се издати под условом да је: 

1) поље Б претходно испуњено и потврђено и 

2) поље А претходно испуњено и потврђено, ако су информације садржане у том пољу 

потребне. 

Члан 584 

Образац ИНФ 3 садржи податке, који су поднесени царинарници ради утврђивања 

истоветности извезене робе. 

Ако се претпоставља да ће се извезена роба на царинско подручје поново увозити преко 

више царинарница, а не преко извозне царинарнице, извозник може захтевати издавање 

већег броја образаца ИНФ 3, који садрже целокупну количину извезене робе.  

Извозник може од царинарнице која је издала образац ИНФ 3, да захтева да је замене с 

више образаца ИНФ 3, који садрже целокупну количину робе, садржану у првобитно 

издатом обрасцу ИНФ 3. 

Извозник може захтевати издавање обрасца ИНФ 3 за само део извезене робе. 

Члан 585 

Оригинал и копија обрасца ИНФ 3 враћа се извознику за подношење царинарници 

поновног увоза. Другу копију задржава царинарница, која га је издала.  

Члан 586 

Царинарница поновног увоза означава количину поновно увезене робе, која је ослобођена 

од плаћања увозник дажбина на оригиналу и копији обрасца ИНФ 3, при чему задржава 

оригинал, а копију тог обрасца шаље царинарници која га је издала. У образац се уписује 

број и датум декларације којом је роба стављена у слободан промет. 

Извозна царинарница упоређује ту копију с обрасцем који има, и задржава је. 

Члан 587 



У случају крађе, губитка или уништења изворника обрасца ИНФ 3, извозник може од 

органа, који су га издали, затражити издавање дупликата. Захтев ће бити прихваћен ако то 

оправдавају околности конкретног случаја. Издата копија мора садржати следећу ознаку: 

"ДУПЛИКАТ". 

Царинарница на свом примерку обрасца ИНФ 3 мора забележити издавање дупликата. 

Члан 588 

Извозна царинарница шаље царинарници поновног увоза на њен захтев све расположиве 

податке, како би могла утврдити да ли роба испуњава захтеване услове за ослобођење од 

плаћања царине.  

Образац ИНФ 3 се може употребити за захтев и размену података из става 1. овог члана. 

Део четврти 

БЕСПЛАТНО УСТУПАЊЕ ОДУЗЕТЕ СТРАНЕ РОБЕ И ДРУГИ НАЧИНИ 

ПОСТУПАЊА СА ОДУЗЕТОМ СТРАНОМ РОБОМ 

Члан 589 

Одузета или уступљена страна роба, која представља предмете историјске, археолошке, 

етнографске, културне, уметничке или научне вредности, као и роба намењена за 

хуманитарне сврхе, може се, у складу са чланом 289. став 1. Царинског закона, уступити 

без накнаде државним органима, установама културе које су одговорне за заштиту 

културних добара, хуманитарним организацијама и другим корисницима хуманитарне 

помоћи, као и у друге оправдане сврхе. 

Одузета страна роба, која је у складу са посебним прописима у ограниченом јавном 

промету (оружје, муницију, радиостанице и др.), као и друга одговарајућа одузета или 

уступљена страна роба може се бесплатно уступити државним органима и организацијама, 

којима је та роба потребна за обављање делатности, 

Део пети 

ЦАРИНСКИ ДУГ 

   

Глава I 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ДУГА 

1. Полагање обезбеђења 

Члан 590 

Дужник може положити обезбеђење за плаћање појединачног царинског дуга (у даљем 

тексту: појединачно обезбеђење) или за плаћање свих царинских дугова, који су настали 



или би могли настати у одређеном периоду, односно у одређеном царинском поступку (у 

даљем тексту: заједничко обезбеђење). 

Члан 591 

Као појединачно обезбеђење може се употребити један од облика обезбеђења из члана 

229. Царинског закона, а за заједничко обезбеђење само банкарска гаранција. 

Члан 592 

Појединачно обезбеђење дужник полаже код царинарнице. 

Заједничко обезбеђење дужник полаже у Управи царина. 

Члан 593 

Заједничко обезбеђење може да се користи до износа до којег се поднетим обезбеђењем у 

потпуности обезбеђује плаћање царинског дуга и свих дажбина, такси и накнада које је 

царински орган посебним прописима дужан да наплаћују приликом увоза и извоза робе. 

Заједничко обезбеђење не може бити ниже од 700.000,00 динара. 

Члан 594 

У складу са чланом 234. Царинског закона, сматра се да положено обезбеђење не 

обезбеђује или више није сигурно да ће обезбедити наплату царинског дуга у потпуности 

или благовремено, ако дужник није платио већ доспеле, тим обезбеђењем обухваћене, 

царинске дугове. 

Члан 595 

Полагање обезбеђења за плаћање царинског дуга са 50% увећаном висином гарантне своте 

банкарске гаранције царински орган може да одобри дужнику или лицу које може постати 

дужник, које је у претходних 12 месеци: 

1) благовремено и у потпуности испуњавала своје обавезе према царинском органу, 

2) није плаћало доспели царински дуг плаћањима по основу поднете банкарске гаранције 

и 

3) није кажњавано за царински прекршај почињен са намером избегавања плаћања 

царинског дуга или поновљено кажњавано за царинске прекршаје. 

Захтев за увећање висине гарантне своте подноси се царинарници надлежној према 

седишту подносиоца захтева. 



Одобрење или одлуку о одбијању захтева за увећање висине гарантне своте доноси 

Управа царина на основу мишљења надлежне царинарнице након провере испуњености 

услова из става 1. овог члана. 

У случају измене или промене података у одобрењу, корисник одобрења дужан је да о 

томе одмах обавести надлежну царинарницу и Управу царина. 

Управа царина ће укинути одобрење из става 3. овог члана, ако корисник одобрења више 

не испуњава услове прописане за издавање одобрења. 

Члан 596 

Дужник може да положи готовину као обезбеђење за плаћања царинског дуга, уплатом 

средстава на рачун који одреди Управа царина.  

На положени износ готовине не плаћају се камате. 

Члан 597 

Царинарница може да прихвати банкарску гаранцију коју је издала банка основана у 

Републици Србији. 

Издавањем банкарске гаранције банка гарант се у писменој форми обавезује да ће у року 

доспелости, солидарно са дужником, платити износ царинског дуга обухваћеног 

гаранцијом, укључујући камате и трошкове настале у поступку наплате неплаћеног 

царинског дуга.  

Банкарска гаранција се подноси у три примерка на оверу Управи царина, односно 

надлежној царинарници у складу са чланом 592. ове уредбе. 

Овером поднете банкарске гаранције царински орган доноси одлуку о прихватању те 

гаранције. 

Оригинал оверене гаранције чува се у Управи царина, односно у надлежној царинарници. 

Два примерка оверене гаранције враћају се дужнику, од којих дужник један примерак 

доставља издаваоцу гаранције. 

Члан 598 

Управа царина одмах обавештава царинарнице о прихватању банкарске гаранције за 

заједничко обезбеђење. 

Дужник се у царинском поступку може позвати на банкарску гаранцију из става 1. овог 

члана следећи радни дан од дана када је Управа царина прихватила гаранцију. 

Члан 599 



Царинарница доноси одлуку о прихватању банкарске гаранције забелешком на обрасцу 

положене гаранције. Евиденциони број примљене банкарске гаранције уписује се у 

царинске исправе. 

Дужник се у царинском поступку може позвати на банкарску гаранцију следећи радни дан 

од дана када је Управа царина примила банкарску гаранцију као одговарајућу. 

Члан 600 

Рок важења банкарске гаранције не може бити краћи од рока у којем може настати 

царински дуг, продужен за три месеца, односно шест месеци за банкарске гаранције 

поднете као обезбеђење за плаћање царинског дуга који би могао настати у поступку 

активног оплемењивања. 

Члан 601 

Банкарска гаранција може се продужити пре истека рока важења. 

Ако дужник подноси нову гаранцију, царински дугови који су били обезбеђени 

претходном гаранцијом, а нису у потпуности плаћени, односно царински дугови који могу 

још настати, морају бити обезбеђени новом банкарском гаранцијом коју положи дужник. 

Нова банкарска гаранција мора да садржи клаузулу да се из ње могу наплатити и дугови 

који су били обезбеђени претходном гаранцијом. 

Ако издавалац гаранције опозове банкарску гаранцију, опозив, у писменом облику, 

доставља Управи царина поштом препоручено са повратницом. Опозив ступа на снагу 

осмог дана од дана достављања Управи царина. 

У случају опозива, та банкарска гаранција важи за сва дуговања која су до дана ступања на 

снагу била обезбеђена опозваном гаранцијом, а издавалац гаранције се може позвати на 

плаћање до истека продуженог рока важења гаранције из члана 600. ове уредбе, 

рачунајући од дана ступања на снагу опозива гаранције. 

Члан 602 

Банкарска гаранција за обезбеђење царинског дуга садржи: број гаранције; рок важења 

гаранције; износ царинског дуга за који се полаже обезбеђење; клаузулу "на први позив" и 

"без приговора"; податке о издаваоцу гаранције (назив банке, њен матични број, ПИБ, 

седиште, број жиро рачуна, те назив банке или друге организације при којој је отворен); 

податке о дужнику (назив, седиште, ПИБ, матични број); одредбу о преузимању 

гаранцијских обавеза из претходног периода; врсте царинских поступака на које се 

обезбеђење односи, као и да ли је могуће поднету гаранцију користити такође и за 

обезбеђење царинских дугова других дужника (нпр. у случају посредног или непосредног 

заступања); датум и место издавања гаранције; оверу царинског органа о прихватању 

гаранције (број, датум, потпис овлашћеног службеника и печат); потпис овлашћеног лица 

и печат издаваоца гаранције. 



2. Враћање обезбеђења 

Члан 603 

Банкарска гаранција и други положени облици обезбеђења царинског дуга враћају се 

дужнику након истека рока важења, односно продуженог рока важења из члана 609. ове 

уредбе. 

Изузетно, на писмени захтев налогодавца или банке издаваоца, предметна банкарска 

гаранција може да се врати и пре истека рока из става 1. овог члана: 

1) ако царински орган утврди да су измирени сви царински дугови који су били 

обезбеђени банкарском гаранцијом, односно да могући царински дуг више не може 

настати, 

2) ако налогодавац за издавање банкарске гаранције пре истека рока претходно важеће 

гаранције поднесе нову гаранцију, којом се у потпуности преузимају све обавезе 

претходно важеће гаранције, а нова гаранција према оцени царинског органа у потпуности 

обезбеђује испуњење обавеза по претходно важећој гаранцији. 

Члан 604 

Дужник не може да користи депоновану готовину као обезбеђење за плаћање царинског 

дуга од дана када је поднео захтев за враћање депоноване готовине. Ако је дужник поднео 

захтев за делимично враћање положених средстава, може, од дана подношења захтева, и 

даље да користи депоновану готовину као обезбеђење само у преосталом износу. 

Члан 605 

Дужник који је депоновао готовину за обезбеђење плаћања царинског дуга у царинском 

поступку привременог увоза, односно поступку активног оплемењивања или другом 

царинском поступку са одлагањем, може да захтева враћање депоноване готовине по 

окончању наведених царинских поступака, ако су ти поступци окончани у складу са 

законом или је дуг плаћен. 

Члан 606 

Царински орган може, поред депоновања готовине или банкарске гаранције, у смислу чл. 

229, 230. и 231. Царинског закона, да одобри и друге облике обезбеђења, иако не 

испуњавају услове прописане чланом 230. Царинског закона, и то: 

1) заснивање хипотеке, задужење на земљиште, антихреза (уговор о залози на основу ког 

залогопримац има право да употребљава предмет примљен у залогу) или друго право за 

које се сматра да је еквивалентно праву које се односи на непокретну имовину; 



2) цесија потраживања, залога ствари - са или без државине, хартије од вредности или 

потраживања или, посебно, штедна књижица или упис у регистар јавног дуга (Централни 

регистар хартија од вредности); 

3) претпоставка заједничке уговорне одговорности за целокупни износ дуга трећег лица 

коју царински орган одобри у ту сврху и, посебно, подношење менице чију наплату 

гарантује таква трећа страна; 

4) готовински депозит или инструмент обезбеђења који се сматра еквивалентним њему, у 

другој валути осим валуте Републике Србије; 

5) учешће, под условом да је плаћен улог, у општој шеми гаранција којом руководи 

царински орган. 

Околности и услове под којим се врсте инструмената обезбеђења из става 1. овог члана 

могу користити одређују царински орган. 

Члан 607 

Када је обезбеђење положено у виду готовинског депозита, царински органи на такве 

депозите не исплаћују камату. 

Глава II 

НАСТАНАК ЦАРИНСКОГ ДУГА 

1. Пропусти који немају значајан утицај на ток поступка привременог смештаја или 

одређеног царинског поступка 

Члан 608 

Као пропусти који у смислу члана 240. став 1. Царинског закона немају значајан утицај на 

правилан ток поступка привременог смештаја или одређеног царинског поступка 

подразумевају се случајеви из става 2. овог члана, под условом да: 

1) они не представљају покушај незаконитог изузимања робе испод царинског надзора, 

2) не представљају очигледан немар лица у питању, и 

3) су накнадно испуњене све формалности потребне за регулисање статуса робе. 

Пропусти из става 1. овог члана су: 

1) прекорачење рока, пре чијег истека се морало, за привремено смештену робу или робу у 

царинском поступку, одредити неко од царински дозвољених поступања или употреба, 

уколико би тај рок могао бити продужен да је захтев за продужење рока био поднет 

благовремено, 



2) у случају робе стављене у поступак транзита, неиспуњавање неке од обавеза које 

произилазе из употребе тог поступка, ако су испуњени следећи услови: 

(1) роба стављена у поступак показана (поднета, допремљена) је одредишној 

царинарници у непромењеном стању; 

(2) одредишна царинарница може потврдити да је роби било одређено царински 

дозвољено поступање или употреба, или да је била стављена у привремени 

смештај на крају поступка транзита; 

(3) када рок одређен према члану 404. став 3. ове уредбе није испоштован, а роба 

је ипак допремљена одредишној царинарници у разумном року. 

3) поступање са робом у привременом смештају или робом смештеном у поступак 

царинског складиштења, а такво поступање није било унапред одобрено од стране 

царинског органа, под условом да би такво поступање могло бити одобрено да је за то био 

поднет захтев; 

4) употреба робе која је у поступку привременог увоза супротно условима који су 

одређени у одобрењу царинског органа, под условом да би таква употреба могла бити 

одобрена да је за то био поднет захтев; 

5) неовлашћено премештање робе у привременом смештају или робе стављене у царински 

поступак, под условом да се роба, на захтев, може показати (поднети) царинском органу; 

6) износ робе у привременом смештају или робе декларисане (пријављене) за царински 

поступак из царинског подручја Републике Србије или унос такве робе у слободну зону 

или слободно складиште, без окончавања неопходних формалности; 

7) у случају робе или производа физички пренетих у смислу чл. 253, 254. или 276. ове 

уредбе, неиспуњавање једног од услова под којим се пренос одвија, ако су испуњени 

следећи услови: 

(1) лице може доказати царинском органу да су роба или производи стигли у 

одређене просторије или место и, у случајевима преноса на основу чл. 253, 254, 

277. став 2. или члана 278. ове уредбе, да су роба или производи прописно 

заведени у евиденцију које се воде за те просторије или место, ако се овим 

члановима захтева вођење такве евиденције; 

(2) када рок прописан у одобрењу није испоштован, а роба је ипак стигла у 

одређене просторије или место у разумном року. 

8) ако за робу у привременом смештају или робу стављену у један од царинских 

поступака, пре стављања у слободан промет, наступи једна од ситуација из члана 240. став 

1. Царинског закона, а ради се о роби која би приликом стављања у слободан промет 



могла у потпуности или делимично бити ослобођена од плаћања увозних дажбина, у 

складу са чланом 172. Царинског закона; 

9) у случају поступка активног оплемењивања и прераде под царинском контролом, није 

било затражено продужавање рока, под условом да би рок био продужен да је захтев за 

продужење поднет благовремено; 

10) прекорачење рока одобреног за привремено изношење из царинског складишта, под 

условом да би рок био продужен да је захтев за продужење поднет благовремено. 

Члан 609 

Сматра се да је царински дуг настао према члану 240. став 1. Царинског закона, осим ако 

лице које би било дужник не докаже да су испуњени услови прописани у члану 608. ове 

уредбе. 

Члан 610 

Чињеница да пропусти из члана 608. ове уредбе не доводе до настанка царинског дуга не 

искључује примену кривичних прописа или одредби о укидању или повлачењу одобрења 

за одређени царински поступак. 

2. Природни губитак 

Члан 611 

Царински орган, на захтев одређеног лица, у складу са чланом 242. Царинског закона, 

узима у обзир количине које недостају кад год се може доказати да је губитак настао 

искључиво због природе робе, а не због немара или манипулације од стране тог лица. 

Немар или манипулација подразумева свако непоштовање правила у вези са превозом, 

складиштењем, руковањем, обрадом или прерадом робе, која произлазе из царинских 

прописа или су резултат уобичајене праксе. 

Члан 612 

Царински орган може одређено лице да ослободи обавезе доказивања да је роба, због 

својих природних својстава, неповратно изгубљена, ако се увери да не постоји никакво 

друго објашњење за губитак робе. 

Члан 613 

Ако количина губитка прелази количину губитка која је уобичајена у пракси за одређену 

врсту робе и ако односно лице не докаже да су због посебних околности стварно настали 

већи губици од уобичајених, царински орган приликом одређивања царинског дуга узима 

у обзир уобичајене губитке.  



3. Роба у посебним ситуацијама 

Члан 614 

Ако је подношење декларације за одређену робу или нека друга радња са истим правним 

дејством или подношење царинском органу других исправа као потврде, имало за 

последицу погрешно додељивање таквој роби царинског статуса домаће робе, таква радња 

сматраће се изузимањем робе испод царинског надзора у смислу члана 239. став 1. 

Царинског закона. 

У случају авио-превозилаца који су овлашћени да користе поједностављени поступак 

транзита коришћењем електронског манифеста, за робу се не сматра да је изузета испод 

царинског надзора ако се, на иницијативу или за рачун тог лица (авио-превозилаца), с њом 

поступа у складу с њеним статусом као робе која није домаћа роба пре него што царински 

орган открије неправилност и уколико понашање тог лица не указује на било какво 

преварно поступање. 

Члан 615 

Када је увозна сажета декларација измењена, а понашање односног лица не указује на 

било какво преварно поступање, царински дуг не настаје на основу члана 238. Царинског 

закона као резултат незаконитог уношења робе која, пре измене декларације, није била 

исправно декларисана. 

Члан 616 

Не искључујући примену прописа у вези са забранама и ограничењима прописаним за 

одређену робу, ако при увозу настане царински дуг у складу са чл. 238 - 241. Царинског 

закона, а увозне дажбине су плаћене, таква роба се сматра домаћом робом и није потребно 

подношење декларације за стављање у слободан промет. 

Члан 617 

Одузимање робе у складу са чланом 271. став 1. тач. 4) и 5) Царинског закона, не утиче на 

царински статус те робе. 

Члан 618 

За страну робу која је уступљена у корист државе, одузета или заплењена сматра се да је 

започет поступак царинског складиштења. 

Робу из става 1. овог члана царински орган може продати само под условом да купац 

одмах изврши формалности потребне за одређивање роби царински дозвољеног 

поступања или употребе. 



Када се продаја врши по цени која укључује увозне дажбине, сматра се да је продајом роба 

стављена у слободан промет, а царински орган сам обрачунава и књижи дажбине. 

У таквим случајевима, продаја се врши у складу с важећим прописима. 

Царински орган, ако одлучи да робу не изложи продаји, одмах обавља формалности 

потребне за одређивање роби царински дозвољеног поступања или употребе прописаних у 

члану 5. тачка 13. алинеја прва, друга, трећа и четврта Царинског закона. 

Глава III  

НАПЛАТА ИЗНОСА ЦАРИНСКОГ ДУГА 

Члан 619 

Када је износ по једној радњи наплате мањи од 10 евра у динарској противвредности, не 

предузима се наплата дажбина након царињења. 

Члан 620 

Царински орган може да одлучи да не књижи ненаплаћене дажбине: 

1) у случајевима када се примењивао преференцијални тарифни третман у облику 

тарифних квота, тарифних максимума или других облика и када је право на такав третман 

окончано у тренутку прихватања декларације, а да та чињеница није објављена у 

службеном гласилу пре стављања те робе у слободан промет или, када таква чињеница 

није објављена, а обзнањена је на одговарајући начин, а лице одговорно за плаћање 

поступало је у доброј вери и поштовало је све одредбе прописане важећим законским 

прописима у погледу декларације; 

2) у случајевима када сматра да су испуњени услови прописани чланом 259. ст. 2. до 6. 

Царинског закона. 

Члан 621 

Обавеза дужника за плаћање дажбина мирује све док царински орган не донесе одлуку по 

захтеву, под условом да је, када роба није више под царинским надзором, положено 

обезбеђење на износ тих дажбина, и да је: 

1) у случајевима када је поднет захтев за поништење декларације, вероватно да ће захтев 

бити прихваћен; 

2) у случајевима када је поднет захтев за отпуст царинског дуга у складу са чланом 273. у 

вези са чланом 259. ст. 2. до 6. Царинског закона, или у складу са чл. 275. или 276. 

Царинског закона, царински орган сматра да се услови прописани релевантним одредбама 

могу сматрати испуњеним; 



3) у другим случајевима од оних наведених у тачки б) овог става, поднет захтев за отпуст 

царинског дуга у складу са чланом 273. Царинског закона и да су услови из члана 12. став 

3. Царинског закона испуњени. 

Царински орган неће захтевати полагање обезбеђења ако би такав захтев, због околности у 

којима се дужник налази, вероватно изазвао озбиљне економске или социјалне потешкоће 

за дужника. 

У случајевима када се, у складу са чланом 271. став 1. тачка 4) алинеја друга или чланом 

271. став 1. тачка 5) Царинског закона, роба одузима, царински орган одлаже обавезу 

дужника да плати дажбине, ако сматра да се услови за одузимање робе могу сматрати 

испуњеним. 

Када је царински дуг настао у складу са чланом 239. Царинског закона царински орган ће 

лицу из става 3. тачка 4) тог члана одложити плаћање дажбина када је познат бар још 

један дужник и тај дужник је обавештен о износу дажбина у складу са чл. 255. и 256. 

Царинског закона. 

Одлагање се може дозволити само под условом да лице из члана 239. став 3. тачка 4) 

Царинског закона није обухваћено случајевима из члана 239. став 3. тач. 1), 2) или 3) и под 

условом да није у питању очигледан немар тог лица у испуњавању обавеза.  

Обавеза дужника за плаћање царинског дуга може да мирује најдуже годину дана. 

Царински орган може да продужи овај рок из оправданих разлога. 

Мировања обавезе за плаћање дажбина царински орган одобрава под условом да је 

положено обезбеђење за износ тих дажбина од стране лица коме се одобрава ова 

повластица, осим када такво обезбеђење, која обухвата укупан износ дажбина, већ постоји 

и лице које је положило обезбеђење није ослобођено својих обавеза. Такво обезбеђење се 

неће захтевати ако би такав захтев, због околности у којима се дужник налази, вероватно 

изазвао озбиљне економске или социјалне потешкоће за дужника. 

Глава IV  

ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОТПУСТ ЦАРИНСКОГ ДУГА 

1. Опште одредбе 

Члан 622 

У сврху примене чланова Царинског закона који се односе на повраћај или отпуст 

царинског дуга, поједини појмови имају следећа значења: 

1) царинарница књижења је царинарница која је прокњижила увозне или извозне дажбине 

за које се захтева повраћај или отпуст, 

2) царински орган који доноси одлуку је царински орган који је надлежан да одлучи о 

захтеву за повраћај или отпуст, 



3) надзорна царинарница је царинарница надлежна за надзор над робом у вези са којом је 

извршено књижење увозних или извозних дажбина чији повраћај или отпуст се захтева и 

такође, спроводи провере неопходне за оцену захтева, 

4) царинарница која извршава одлуку је царинарница која усваја мере неопходне за 

обезбеђење правилног извршења одлуке о повраћају или отпусту.  

Активности органа из ст. 1 - 4. овог члана може у потпуности или делимично да обавља 

иста царинарница.  

2. Одредбе за спровођење чл. 273 - 276. Царинског закона 

2.1. Захтев 

Члан 623 

Захтев за повраћај или отпуст увозних или извозних дажбина (у даљем тексту: захтев за 

повраћај или отпуст) подноси лице које је платило или има обавезу да плати те дажбине 

или лица на која су пренета његова права и обавезе. 

Захтев за повраћај или отпуст може такође да поднесе заступник лица из става 1. овог 

члана. 

Не искључујући примену одредбе члана 627. ове уредбе, прописани захтев за повраћај или 

отпуст подноси се у оригиналу и једној копији.  

Захтев за повраћај или отпуст може, на захтев лица из става 1. овог члана, да се поднесе и 

на обичном листу папира, под условом да садржи податке наведене у прилогу из става 3. 

овог члана. 

Члан 624 

Захтеви за повраћај или отпуст, уз које су приложене исправе значајне за доношење 

одлуке из члана 11. став 1. Царинског закона, морају да се поднесу царинарници 

књижења, осим ако није одређена друга царинарница у те сврхе. Царинарница књижења 

прослеђује захтев, одмах након прихватања, царинском органу који доноси одлуку, осим 

ако сама није одређена у те сврхе. 

Царинарница из става 1. овог члана уноси датум пријема на оригинал и на копију захтева. 

Копију захтева враћа подносиоцу. 

Ако се примењују одредбе члана 623. став 4. ове уредбе, царинарница из става 1. овог 

члана потврђује пријем подносиоцу захтева у писаном облику. 

Члан 625 



Не искључујући примену прописа из области пољопривредне политике, уз захтев који се 

односи на робу у вези са којом је, приликом подношења одговарајуће декларације, 

поднета и увозна или извозна дозвола, мора се поднети и потврда издата од стране органа 

надлежног за издавање такве потврде из које се види да су предузете мере којима се 

поништавају ефекти наведене дозволе. 

Потврда из става 1. овог члана неће се захтевати ако: 

1) је царински орган којем је захтев поднет издао и наведену дозволу, 

2) се захтев заснива на битној грешци која нема утицаја на издавање конкретне дозволе.  

Члан 626 

Царинарница из члана 624. ове уредбе може прихватити захтев иако не садржи све 

податке предвиђене на обрасцу из члана 623. ст. 3. и 4. ове уредбе. Такав захтев мора да 

садржи најмање оне податке који се уносе у рубрике 1 - 3. и 7 захтева за повраћај или 

отпуст. 

У случајевима из става 1. овог члана, царинарница одређује рок за достављање података, 

односно докумената који недостају. 

Ако се не испоштује рок који је, у складу са ставом 2. овог члана, одредила царинарница, 

сматра се да је захтев повучен. О томе се одмах обавештава подносилац захтева. 

Члан 627 

За враћену робу за коју су у време њеног извоза из царинског подручја Републике Србије 

наплаћене извозне дажбине, повраћај или отпуст тих дажбина условљен је подношењем 

захтева царинском органу уз који се прилажу: 

1) ако је конкретни износ већ наплаћен, документ који је издат као доказ о плаћању, 

2) оригинал декларације за стављање враћене робе у слободан промет или копија те 

декларације оверена од стране царинарнице поновног увоза. На наведеном документу 

царинарница поновног увоза наводи текст: "Допуштен унос робе као робе враћене у 

складу са чланом 221. став 4. тачка 2) Царинског закона", 

3) примерак извозне декларације који се враћа извознику у време окончања извозних 

формалности за ту робу или копија те декларације, коју је оверила извозна царинарница. 

Ако царински орган који доноси одлуку већ располаже са подацима који се налазе у једној 

или више декларација из става 1. тач. 1), 2) или 3) овог члана, не захтева се полагање 

предметне декларације, односно декларација. 



Захтев из става 1. овог члана мора да се поднесе царинарници из члана 624. ове уредбе, у 

року од 12 месеци од дана прихватања извозне декларације.  

2.2. Поступак за одобравање повраћаја или отпуста 

Члан 628 

Царински орган који доноси одлуку може да одобри да се одређене царинске формалности 

потребне ради одобрења могућег повраћаја или отпуста дуга, испуне пре него што донесе 

одлуку по захтеву за повраћај или отпуст. Ово одобрење не утиче на одлуку царинског 

органа по захтеву. 

Члан 629 

Не искључујући примену одредаба члана 628. ове уредбе, док царински орган не донесе 

одлуку по захтеву за повраћај или отпуст, робу у вези са којом је поднет захтев, није 

дозвољено премештати са места наведеног у том захтеву, осим ако подносилац захтева 

није унапред обавестио царинарницу из члана 624. ове уредбе, која о томе обавештава 

царински орган који доноси одлуку. 

Члан 630 

Ако се захтев за повраћај или отпуст односи на случај у вези са којим се морају 

обезбедити допунске информације или се мора обавити преглед робе ради обезбеђења 

испуњености услова за повраћај или отпуст дуга, прописаних Царинским законом и чл. 

622 - 647. ове уредбе, царински орган који доноси одлуку предузеће све неопходне мере и 

одредити природу информација које треба обезбедити или провера које треба извршити. 

Ако је потребно, царински орган који доноси одлуку може захтевати помоћ надзорне 

царинарнице. Надзорна царинарница ће без одлагања одговорити на захтев и доставити 

добијене информације као и резултате извршених провера царинском органу који доноси 

одлуку. 

Члан 631 

Ако царински орган који доноси одлуку располаже свим неопходним подацима, одлуку 

доноси у писменој форми на захтеву за повраћај или отпуст у складу са одредбама члана 

11. ст. 3. и 4. Царинског закона. 

Ако је захтев одобрен, одлука мора да садржи све податке неопходне за њено извршење.  

У зависности од околности, одлука мора да садржи све или неке од следећих података: 

1) податке неопходне за идентификацију робе на коју се одлука односи, 

2) основ за повраћај или отпуст увозних или извозних дажбина уз навођење одговарајућег 

члана Царинског закона, као и одговарајућег члана овог дела уредбе, где је потребно, 



3) о врсти употребе робе или о одредишту на које се роба може послати у зависности од 

могућности прописаних Царинским законом за конкретан случај и ако је потребно, на 

основу посебног одобрења царинског органа који доноси одлуку, 

4) рок до којег треба да се испуне формалности потребне ради одобрења повраћаја или 

отпуста, 

5) изјаву да ће увозне или извозне дажбине бити враћене или отпуштене тек када 

царинарница која извршава одлуку обавести царински орган који доноси одлуку да су 

формалности потребне ради одобрења повраћаја или отпуста испуњене, 

6) појединости о обавезама којима роба подлеже до спровођења одлуке, 

7) обавештење подносиоцу захтева да оригинал одлуке мора приложити приликом 

подношења робе царинарници која извршава одлуку. 

Члан 632 

Царинарница која извршава одлуку предузима мере којима обезбеђује да: 

1) су, где је то потребно, обавезе из члана 631. став 3. тачка 6) ове уредбе испуњене, 

2) се у свим случајевима роба користи на начин наведен у одлуци као и да је послата на 

одредиште наведено у одлуци о повраћају или отпусту. 

Ако је у одлуци назначено да се роба може сместити у царинско складиште, слободну 

зону или слободно складиште и лице на које се односи одлука искористи ту могућност, 

потребне формалности обављају се код царинарнице која извршава одлуку. 

Када се царинарница која извршава одлуку утврди да су услови из става 1. овог члана 

испуњени, потврду о томе доставља царинском органу који доноси одлуку. 

Члан 633 

Царински орган који доноси одлуку, након што је одобрио захтев за повраћај или отпуст, 

извршиће повраћај или отпуст само након пријема потврде из члана 632. став 3. ове 

уредбе. 

Члан 634 

Ако се захтев за повраћај или отпуст заснива на томе да је, у време прихватања 

декларације за стављање робе у слободан промет, на робу примењивана смањена или 

стопа царине нула у оквиру примене квота, тарифног максимума или неког другог 

преференцијалног царинског режима, повраћај или отпуст ће бити одобрен само под 

условом да су, у време подношења захтева за повраћај или отпуст, уз захтев приложени и 

докази да: 



1) у случају тарифних квота, предвиђени укупан обим није искоришћен; 

2) у осталим случајевима, редовна стопа царина није поново уведена. 

Царински орган који доноси одлуку одобрава повраћај или отпуст, иако услови из става 1. 

овог члана нису испуњени, ако смањена или стопа царине нула није примењена на робу 

због грешке царинског органа, а у декларацији за стављање робе у слободан промет су 

били наведени сви подаци и уз декларацију су приложене све исправе неопходне за 

примену смањене или стопе царине нула. 

Члан 635 

Царински орган који доноси одлуку одобрава повраћај или отпуст ако: 

1) је уз захтев за повраћај или отпуст приложено уверење о пореклу, уверење о кретању 

робе, уверење о веродостојности или било који други одговарајући документ који указује 

да је у време прихватања декларације за стављање робе у слободан промет, увезена роба 

испуњавала услове за примену преференцијалног тарифног третмана, повлашћеног 

тарифног третмана одређеног због врсте робе или третман као домаћа роба, 

2) се приложено уверење изричито односи на предметну робу, 

3) су испуњени сви услови који се односе на прихватање наведеног документа, 

4) су испуњени сви остали услови за одобравање преференцијалног тарифног третмана 

или повлашћеног тарифног третмана одређеног због врсте робе. 

Повраћај или отпуст ће бити извршен по подношењу робе. Ако роба не може бити поднета 

царинарници која извршава одлуку, царински орган који доноси одлуку одобрава повраћај 

или отпуст само ако се на основу расположивих података може недвосмислено утврдити 

да се накнадно поднето уверење или документ односи на наведену робу. 

Члан 636 

Повраћај или отпуст неће бити извршен у складу са чланом 238. Царинског закона ако је: 

1) оштећење робе било узето у обзир приликом утврђивања услова уговора, посебно цене 

по којој је роба стављена у царински поступак због којег је настала обавеза плаћања 

увозних дажбина,  

2) увозник продао робу након што је утврдио да је роба оштећена или да не одговара 

условима из уговора. 

Члан 637 



Не искључујући примену одредаба члана 643. став 1. тачка 3) ове уредбе, царински орган 

који доноси одлуку утврдиће рок за испуњење царинских формалности потребних за 

повраћај или отпуст, који не може бити дужи од два месеца рачунајући од дана 

обавештавања о одлуци о повраћају или отпусту. 

Истеком рока из става 1. овог члана, губи се право на повраћај или отпуст, осим ако лице 

на које се одлука односи докаже да рок није могло да испоштује због непредвидивих 

околности или дејства више силе. 

Члан 638 

Ако уништење робе, које је одобрио царински орган који доноси одлуку, проузрокује 

настанак отпадака или остатака, ти отпаци или остаци сматраће се страном робом од 

тренутка доношења одлуке о прихватању захтева за повраћај или отпуст. 

Члан 639 

Ако царински орган одобри примену члана 275. став 4. Царинског закона, предузеће 

неопходне мере како би се роба стављена у поступак царинског складиштења или унета у 

слободну зону или слободно складиште могла накнадно идентификовати као страна роба. 

Члан 640 

Ако се извоз, поновни извоз, уништење или други облик царински дозвољеног поступања 

или употребе односе на један или више делова или компоненти производа, а не на цео 

производ, износ који треба вратити или отпустити представља разлику између износа 

увозних дажбина обрачунатих за цео производ и износа увозних дажбина који би се 

обрачунао на остали део производа ако би тај део производа био стављен, у 

непромењеном стању у царински поступак који укључује обавезу плаћања увозних 

дажбина, на дан када је цео производ стављен у поступак. 

Члан 641 

Царински орган одобрава повраћај или отпуст само ако је износ царинског дуга већи од 10 

евра у динарској противвредности. 

3. Посебне одредбе које се односе на примену члана 276. Царинског закона 

Члан 642 

Царински орган који доноси одлуку о захтеву за повраћај или отпуст, поднетом на основу 

члана 276. став 2. Царинског закона: 

1) извршиће повраћај или отпуст, ако се захтев заснива на некој од околности из чл. 643 - 

646. ове уредбе, а те околности нису последица преваре или грубе немарности 

заинтересованог лица; 



2) неће извршити повраћај или отпуст ако се захтев заснива на некој од околности из 

члана 647. ове уредбе. 

Ради примене члана 276. став 1. Царинског закона и овог члана, "заинтересовано лице" је 

лице односно лица из члана 623. став 1. ове уредбе, односно њихови заступници, као и 

свако друго лице које је било укључено у обављање царинских формалности које се 

односе на предметну робу или које је дало упутства потребна за обављање тих 

формалности. 

Члан 643 

Повраћај или отпуст врши се ако: 

1) је страна роба која је била стављена у царински поступак уз потпуно или делимично 

ослобођење од увозних дажбина или роба која је пуштена у слободан промет уз 

повлашћен тарифни третман на основу њене крајње употребе, украдена, под условом да је 

роба одмах пронађена и поново стављена у свој првобитни царински статус у стању у 

којем је била када је била украдена, 

2) је страна роба грешком повучена из царинског поступка у који је била стављена, а који 

укључује потпуно или делимично ослобођење од наведених дажбина, под условом да се, 

чим је грешка откривена, роба поново стави у свој првобитан царински статус у стању у 

ком је била када је била повучена, 

3) не ради механизам за отварање превозног средства у коме се налази роба која је 

претходно стављена у слободан промет и сходно томе робу није могуће истоварити након 

приспећа на њено одредиште, под условом да се роба одмах поново извезе, 

4) је роба, која је првобитно била стављена у слободан промет, накнадно враћена страном 

добављачу у оквиру поступка пасивног оплемењивања, да би му се на тај начин 

омогућило да бесплатно отклони недостатке који су постојали пре пуштања робе (чак и 

ако се открију после пуштања робе) или да је доведе у склад са одредбама уговора према 

којем је стављена у слободан промет, а наведени добављач одлучи да робу трајно задржи 

зато што није у стању да отклони грешке или зато што то не би било економично, 

5) се открије, након одлуке царинског органа да накнадно прокњижи износ увозних 

дажбина који се стварно дугује за робу стављену у слободан промет уз потпуно 

ослобођење од тих дажбина, да је та роба поново извезена из царинског подручја 

Републике Србије без царинског надзора, под условом да се докаже да би битни услови 

прописани Царинским законом за повраћај или отпуст таквих увозних дажбина заиста 

били испуњени у време поновног извоза да је тај износ био наплаћен када је роба била 

стављена у слободан промет, 

6) је судски орган забранио промет одређеног производа који је претходно био пријављен 

за царински поступак којим се заинтересовано лице обавезује да плати увозне дажбине 

под уобичајеним условима, а тај производ се поново извезе из царинског подручја 



Републике Србије или уништи под контролом царинског органа, под условом да се утврди 

да дати производ није стварно био коришћен у Републици Србији, 

7) је роба била пријављена за царински поступак који укључује обавезу плаћања таквих 

дажбина од стране декларанта који је овлашћен да то уради самоиницијативно, а роба, не 

због грешке декларанта, није могла да се испоручи примаоцу, 

8) је пошиљалац адресирао робу на погрешног примаоца, 

9) је утврђено да је роба неодговарајућа за употребу за коју је прималац наменио, због 

очигледне грешке у његовој наруџбини, 

10) је, након стављања у царински поступак који укључује обавезу плаћања увозних 

дажбина, установљено да роба, у време њеног стављања, није била у складу са важећим 

прописима који се односе на њену употребу или промет и због тога не може да се користи 

у сврхе за које ју је прималац наменио, 

11) је прималац спречен или значајно ограничен да употреби робу у сврхе за које ју је 

наменио, због општих мера, које је, после стављања робе у царински поступак уз обавезу 

плаћања увозних дажбина, донео орган овлашћен за одлучивање, 

12) потпуно или делимично ослобођење од увозних дажбина, за које је заинтересовано 

лице поднело захтев у складу са важећим прописима не може, и поред тога што нема 

грешке заинтересованог лица, да буде одобрено од стране царинског органа, који ће 

сходно томе прокњижити доспеле увозне дажбине, 

13) је роба стигла примаоцу након истека обавезних рокова за испоруку одређених у 

уговору на основу којег је роба била пријављена за царински поступак уз обавезу плаћања 

увозних дажбина, 

14) није било могуће продати робу у царинском подручју Републике Србије, па се 

бесплатно уступа хуманитарним организацијама: 

(1) које своје активности обављају у другим државама, под условом да имају 

своја представништва у Републици Србији, или 

(2) које своје активности обављају у царинском подручју Републике Србије, под 

условом да имају право на ослобођење у случају увоза сличне робе из других 

држава ради стављања у слободан промет, 

15) је царински дуг настао на други начин од оног наведеног у члану 237. Царинског 

закона и заинтересовано лице је у могућности да поднесе уверење о пореклу, уверење о 

кретању робе, документ за унутрашњи транзитни поступак или други одговарајући 

документ из којег се види да би у случају да је била пријављена за слободан промет, 

увезена роба имала право на примену преференцијалног тарифног третмана или да буде 



третирана као домаћа роба, под условом да су испуњени остали услови из члана 635. ове 

уредбе. 

Повраћај или отпуст у случајевима из става 1. тачка 3) и тач. 6) - 14) овог члана се, осим 

када је роба уништена по налогу надлежног органа или бесплатно уступљена 

хуманитарним организацијама које своје активности обављају у Републици Србији, 

условљава њеним поновним извозом из царинског подручја Републике Србије под 

надзором царинских органа. 

Ако се то од њега захтева, царински орган који доноси одлуку одобрава да се поновни 

извоз робе замени њеним уништењем или стављањем у поступак спољног транзита, 

поступак царинског складиштења или у слободну зону односно слободно складиште. 

Роба за коју треба да се одреди једно од ових поступања сматра се страном робом. 

У случају из става 4. овог члана, царински орган предузима потребне мере да обезбеди да 

се роба која је смештена у царинско складиште, слободну зону, или у слободно 

складиште, може накнадно идентификовати као страна роба. 

Поред услова из ст. 1 - 5 овог члана, надзорна царинарница мора да се увери да роба није 

била ни употребљена нити продата пре њеног поновног извоза. 

Члан 644 

Повраћај или отпуст врши се ако је: 

1) роба, која је грешком била пријављена за царински поступак уз обавезу плаћања 

увозних дажбина, поново извезена из царинског подручја Републике Србије без 

претходног пријављивања за царински поступак у који је требало да буде стављена, под 

условом да су испуњени остали услови прописани у члану 274. Царинског закона, 

2) роба поново извезена или уништена у складу са чланом 275. став 3. тачка 2) Царинског 

закона, без царинског надзора, под условом да су испуњени остали услови прописани у 

том члану, 

3) роба поново извезена или уништена без царинског надзора у складу са чланом 643. став 

1. тачка 3) и тач. 6) - 14) ове уредбе, под условом да су испуњени остали услови који су 

прописани у члану 643. ст. 2. до 6. ове уредбе. 

Повраћај или отпуст под околностима из става 1. овог члана, царински орган одобрава, 

ако се: 

1) подношењем свих доказа који су потребни, царинском органу који доноси одлуку 

омогући да утврди да је роба у погледу које се захтева повраћај или отпуст: 

(1) заиста поново извезена из царинског подручја Републике Србије, или 



(2) уништена под надзором органа или лица овлашћених да службено потврде 

такво уништење, 

2) царинском органу који доноси одлуку, врате сва документа, којим се потврђује домаћи 

статус предметне робе, а под чијим покрићем је наведена роба могла да напусти царинско 

подручје Републике Србије или поднесу докази, које тај орган сматра неопходним да би се 

уверио да наведени документ не може накнадно да се употреби у вези са било каквим 

увозом робе у Републику Србију. 

Члан 645 

Ради примене члана 644. став 2. ове уредбе: 

1) као доказ који је потребан да би се царинском органу који доноси одлуку омогућило да 

утврди да је роба у погледу које се захтева повраћај или отпуст, заиста била поново 

извезена из царинског подручја Републике Србије, подносилац захтева прилаже: 

(1) оригинал или оверену копију декларације за извоз наведене робе из 

царинског подручја Републике Србије, и 

(2) потврду царинарнице преко које је роба стварно напустила царинско 

подручје Републике Србије. Ако потврда не може да се поднесе, као доказ да је 

роба напустила царинско подручје Републике Србије може се поднети: 

- потврде царинарнице у земљи одредишта којом се потврђује приспеће робе, 

или 

- оригинал или оверена копија декларације која је поднета за ту робу у земљи 

одредишта, 

2) као доказе потребне да се царинском органу који доноси одлуку омогући да се увери да 

је роба за коју се захтева повраћај или отпуст, заиста уништена под надзором органа или 

лица овлашћених да службено потврде такво уништење, подносилац захтева прилаже: 

(1) записник или изјаву о уништењу, сачињену од стране органа под чијим је 

надзором роба уништена, односно оверену копију истог, или 

(2) потврду сачињену од стране лица које је овлашћено да потврди уништење, уз 

коју се прилаже доказ о његовом овлашћењу. 

Документа наведена у ставу 1, тачка 1) подтачка (2) алинеја прва и друга, мора да прати 

административна и комерцијална документација која царинском органу који доноси 

одлуку омогућава да провери да ли је роба која је извезена из царинског подручја 

Републике Србије иста као она која је била пријављена за царински поступак уз обавезу 

плаћања увозних дажбина, и то: 



1) оригинал или оверена копија декларације за наведени поступак и 

2) ако то царински орган који доноси одлуку сматра неопходним, комерцијални или 

административни документи (попут фактуре, података о испоруци, транзитних 

докумената или уверења о здравственој исправности) који садрже пун опис робе 

(трговачки опис, количине, ознаке и друге податке који су потребни за идентификацију), 

који су поднети са декларацијом за наведени поступак или са декларацијом за извоз из 

царинског подручја Републике Србије или са декларацијом која је поднета за ту робу у 

земљи одредишта, у зависности од случаја. 

Документа из става 1. тачка 2) овог члана садрже довољно детаљан опис уништене робе 

(трговачки опис, количине, ознаке и друге податке за њену идентификацију) да би се 

царинском органу омогућило да се увери, поређењем са подацима који су наведени у 

декларацији за царински поступак уз обавезу плаћања увозних дажбина и у приложеним 

трговачким документима (фактуре, података о испоруци итд.), да је уништена роба она 

која је била пријављена за наведени поступак. 

Када су докази из става 1. овог члана недовољни да омогуће царинском органу који 

доноси одлуку да донесе одлуку о случају који му је поднет уз потпуни увид у чињенично 

стање, односно када одређени докази нису на располагању, такви докази се могу допунити 

или заменити другим документима за која наведени орган сматра да су потребна. 

Члан 646 

Стављањем у слободан промет враћене робе, за коју су приликом њеног извоза из 

царинског подручја Републике Србије наплаћене извозне дажбине, стиче се право на 

повраћај плаћених износа. 

Став 1. овог члана примењују се само на робу у ситуацијама из члана 576. ове уредбе. 

Царинарници, код које се роба пријављује за стављање у слободан промет, мора да се 

докаже да се роба налази у једној од ситуација из члана 221. став 4. тачка 2) Царинског 

закона. 

Став 1. овог члана примењује се и када враћена роба представља само део робе која је 

била претходно извезена из царинског подручја Републике Србије. 

Члан 647 

Царински орган не одобрава повраћај или отпуст када је једини основ на коме се заснива 

захтев за повраћај или отпуст: 

1) поновни извоз, из царинског подручја Републике Србије, робе која је претходно била 

пријављена за царински поступак уз обавезу плаћања увозних дажбина, из других разлога, 

а не оних који се наводе у чл. 274. или 275. Царинског закона или у чл. 643. или 644. ове 

уредбе, посебно због неуспеле продаје робе, 



2) уништење, из било ког разлога, осим у случајевима који су изричито прописани 

важећим прописима Републике Србије, робе пријављене за царински поступак уз обавезу 

плаћања увозних дажбина после њеног пуштања од стране царинског органа, 

3) подношење докумената, ради добијања преференцијалног тарифног третмана за робу 

која је пријављена за слободан промет, за која се накнадно утврди да су лажна, 

фалсификована или неважећа за ту сврху, чак и ако се документа поднесу у доброј намери. 

Део шести 

ПРОДАЈА ЦАРИНСКЕ РОБЕ 

Члан 648 

Царинарница, коју овласти директор, врши јавну продају царинске робе. 

Царинарница, за царинску робу која се излаже јавној продаји, саставља спискове робе по 

врсти, трговачком називу и количини. 

Царинарница, ради прегледа, мерења и процене вредности царинске робе која се излаже 

јавној продаји, као и ради провере да ли су се стекли услови за продају те робе, образује 

комисију од три члана, а по потреби може ангажовати и вештака. 

Комисија из става 3. овог члана дужна је да утврди да ли царинска роба наведена у 

списковима одговара подацима из исправа по којима је царинарница робу примила, 

одузела или на други начин преузела. Комисија о свом раду саставља записник. Ако 

утврди да се стање робе у погледу каквоће или количине не слаже с подацима из 

наведених исправа, комисија је дужна да то констатује у записнику, као и да су се стекли 

услови предвиђени законом за излагање царинске робе продаји. 

Члан 649 

После извршеног прегледа, мерења и процењивања вредности царинске робе комисија из 

члана 648. став 3. ове уредбе утврђује почетну цену царинске робе која се излаже јавној 

продаји. 

Приликом утврђивања почетне цене царинске робе, комисија из члана 648. став 3. ове 

уредбе узима у обзир цену исте или сличне робе на домаћем тржишту, по одбитку 

уобичајених трошкова пословања у трговини. 

Члан 650 

Царинарница може до објављивања јавне продаје одобрити власнику робе, осим робе 

одузете у прекршајном поступку, да робу преузме ради царињења или поновног извоза. 



Ако се роба из става 1. овог члана не прода на првој јавној продаји, царинарница може, у 

смислу става 1. овог члана, дозволити преузимање робе, до објављивања наредне јавне 

продаје. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, лице које преузима робу дужно је да плати и све 

трошкове које је царинарница имала због држања, чувања, превоза и процене робе, као и 

друге трошкове у вези са продајом робе, које утврђује царинарница. 

Члан 651 

Јавна продаја објављује се у најмање једном дневном листу, чија се дистрибуција врши на 

целом царинском подручју, најкасније осам дана пре дана јавне продаје. 

Оглас о јавној продаји садржи: услове јавне продаје, податке о врсти и стању царинске 

робе, почетну цену царинске робе, дан, час и место одржавања јавне продаје, висину и 

начин полагања кауције за учествовање у јавној продаји, као и дан, час и место на коме се 

може разгледати царинска роба која се излаже продаји. 

На јавној продаји могу учествовати сва лица. Ако је посебним прописом предвиђена 

обавеза посебне регистрације, односно испуњење посебних услова за промет или употребу 

царинске робе која се излаже јавној продаји, на јавној продаји могу учествовати само тако 

регистрована лица, односно лица која испуњавају прописане посебне услове. 

Члан 652 

Пре почетка јавне продаје, понуђачи су дужни да положе кауцију у износу од 30% од 

почетне цене царинске робе, и 1% на име трошкова трансфера новчаних средстава. 

Кауција се може уплатити на рачун царинарнице или готовином на благајни царинарнице. 

По окончаној јавној продаји кауција се враћа без одлагања понуђачу чија понуда није 

прихваћена. 

Члан 653 

Прва јавна продаја може се одржати само ако на њој учествују најмање три понуђача, која 

су благовремено уплатила кауцију. 

Ако прва јавна продаја не успе, заказује се друга јавна продаја која се може одржати ако 

на њој учествују најмање два понуђача, која су благовремено уплатила кауцију. Друга 

јавна продаја објављује се на исти начин као и прва, с тим што се у огласу назначује да је 

то друга јавна продаја. 

Јавна продаја из ст. 1. и 2. овог члана сматра се неуспелом ако се за царинску робу ни 

после трећег позива не понуди цена већа од почетне цене. 



Члан 654 

О јавној продаји води се записник у који се уносе подаци о царинској роби, уплаћеној 

кауцији, почетној цени робе, учесницима у надметању на јавној продаји, додатној кауцији, 

поднесеним понудама, постигнутој продајној цени и купцу. 

Ако у току јавне продаје почетна цена робе достигне износ који је 100% већи од почетне 

цене робе, комисија ће прекинути јавну продају и обавестити учеснике у надметању да на 

увећану вредност уплате додатну кауцију у износу који са већ уплаћеном кауцијом чини 

30% од цене робе понуђене на јавној продаји до момента њеног прекида. Поступак јавне 

продаје ће се наставити само ако на њој учествују најмање три понуђача која су уплатила 

додатну кауцију. 

Записник о јавној продаји потписују чланови комисије, купац и присутни понуђачи. 

Записник из става 2. овог члана истиче се на огласној табли царинарнице у року од два 

дана од дана завршене продаје и мора се налазити на огласној табли три дана од дана 

њиховог истицања и у ком року учесници јавне продаје могу поднети приговор на рад и 

поступак комисије. 

О поднесеном приговору царинарница одлучује у року од три дана од дана подношења 

приговора. 

Члан 655 

Ако се царинска роба не прода на другој јавној продаји, може се продати прикупљањем 

понуда. 

Након окончања поступка јавне продаје из става 1. овог члана понуђачи који су 

благовремено уплатили кауцију за другу јавну продају, позивају се да у затвореним 

ковертама доставе своје понуде у року који одреди комисија. 

Отварању коверата са понудама приступа се одмах по истеку рока из става 2. овог члана. 

Комисија, након констатације да роба није продата прикупљањем понуда, саопштава 

датум, време и место одржавања непосредне погодбе и утврђује најнижу цену по којој се 

царинска роба може продати. 

Члан 656 

Купац је дужан да купопродајну цену уплати и робу преузме у року од осам дана од дана 

извршене продаје, односно од дана окончања поступка по приговору. 

Ако купац у року из става 1. овог члана не уплати купопродајну цену, губи право на 

повраћај кауције, а царинска роба се поново излаже јавној продаји. 



Купац из ст. 1. и 2. овог члана не може учествовати на поново одржаној јавној продаји 

исте царинске робе. 

Члан 657 

Експлозивне, отровне, радиоактивне и запаљиве материје могу се продати непосредном 

погодбом правном лицу овлашћеном за промет такве робе или правном лицу које такву 

робу користи у процесу производње. 

Царинска роба која има комерцијалну вредност само као сировина или отпадак може се 

продати прикупљањем понуда. 

Члан 658 

Од износа оствареног по основу продаје царинске робе, царинарница обрачунава 

трошкове везане за продају те робе (стварни трошкови објављивања огласа о продаји, 

трошкови рада комисија у вези с продајом робе, трошкови закупнине пословних 

просторија у којима се смешта и продаје роба, трошкови службеног пута радника 

царинарнице који преузима царинску робу и други трошкови настали у вези с продајом 

царинске робе), а остатак тог износа уплаћује у буџет Републике Србије. 

Део седми 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 659 

Одобрења и друге исправе које је Управа царина издала до почетка примене ове Уредбе, 

примењују се до истека рока њиховог важења. 

Члан 660 

Исправе поднете Управи царина као обезбеђење за плаћање царинског дуга до дана 

почетка примене ове уредбе, одговарајуће се примењују и важе, и то: 

1) банкарске гаранције, до у њима назначеног рока важења, 

2) остали облици обезбеђења, до окончања предметног царинског поступка за који су 

положена или до престанка важења одобрења за спровођење предметног поступка. 

Царинска складишта отворена према прописима који даном почетка примене ове уредбе 

престају да важе, могу наставити пословање као царинска складишта у складу са 

одредбама ове уредбе, под условом да држалац складишта у року од три месеца од дана 

почетка примене ове уредбе прибави решење о оснивању и усклади пословање у складу са 

одредбама ове уредбе. 

Члан 661 



Прилози 1 - 42. ове уредбе одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део. 

Члан 662 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о царински дозвољеном 

поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга 

("Службени гласник РС", бр. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 

5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 9/09, 26/09, 28/09, 57/09 и 96/09). 

Члан 663 

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2011. године. 

  



Прилог 1.  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕЗУЈУЋЕГ ОБАВЕШТЕЊА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ ПО 

ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ (ООС)  

   

1. Подносилац захтева (назив и 

седиште)  

  телефон: 

факс: 

ПИБ:    

За службену употребу (место печата)  

2. Корисник (назив и 

адреса)  

поверљиво  

  телефон: 

факс: 

ПИБ:  

   

Важна напомена  

Потписом овог захтева подносилац прихвата одговорност за истинитост и 

потпуност података наведених на овом обрасцу и свим његовим 

прилозима. Подносилац прихвата да се ови подаци као и фотографије, 

скице, проспекти и друго могу чувати у архиви Управе царина, као и да се 

информације, укључујући фотографије, скице, проспекте и друго, 

приложене уз захтев или доступне Управи царина, а који у 2. и 9. пољу 

нису означени као поверљиви, могу учинити јавно доступним путем 

интернета.  
3. Заступник (назив и адреса)  

  телефон: 

факс: 

ПИБ:  

4. Обнављање ООС  

У колико захтевате обнављање ООС, обавезно попуните следеће 

податке:  

број ООС:  

важи од:  година ░ ░ ░ ░ месец ░ ░ дан ░ ░  

тарифна ознака: _______________    

5. Царинска тарифа  

Означите у коју тарифу роба треба 

бити сврстана:  

░ Хармонизовани систем (ХС)  

░ Царинска тарифа  

░ Друго (наведите) _______________  
 

6. Врста посла  

Односи ли се захтев на стварно намеравани увоз или извоз?  

ДА ░  НЕ ░  
 

7. Предлог за сврставање робе  

Наведите како би, према Вашем мишљењу, требало сврстати 

робу.  

тарифна ознака: _______________  

8. Опис робе  поверљиво  

Наведите, у зависности од случаја, детаљне податке о саставу робе и методама анализе које се користе за одређивање 

састава робе, начину производње, употребљеним саставним деловима, намени и употреби робе, уобичајеном трговачком 

називу као и начину паковања робе, нарочито у случају сетова за малопродају (уколико је потребно више простора за 

опис, употребите додати лист).    



9. Трговачки назив, ознака, произвођач, земља порекла и додатни подаци*  поверљиво  

Наведите које информације, достављене у складу са наводима у пољу 10. овог захтева или доступне Управи царина, 

треба третирати као поверљиве  

10. Узорци и слично: 
Означите је ли нешто од следећег приложено уз захтев:  

Опис: ░  Проспекти: ░  Фотографије: ░  Узорци: ░  Остало: ░  

   

Да ли желите повраћај узорка?  ДА ░  НЕ ░  

Посебни трошкови настали због спровођења потребних анализа и других испитивања или вештачења, односно због 

повраћаја робе, обрачунаће се подносиоцу захтева.    

11. Други захтеви за ООС, односно издата ООС  

Наведите да ли сте затражили издавање или располажете ООС за исту или сличну робу.  

ДА ░  НЕ ░  Ако да, наведите појединости и приложите њихове копје:  

  

датум захтева:  година ░ ░ ░ ░  месец ░ ░  дан ░ ░  

број мишљења:  

датум почетка 

важења:  

година ░ ░ ░ 

░  

месец ░ 

░  

дан ░ 

░  

тарифна ознака:  

  датум 

захтева:  

година ░ ░ ░ 

░  

месец ░ 

░  

дан ░ 

░  

број мишљења:  

датум почетка важења:  

тарифна ознака:   
 

12. ООС издата другим корисницима*  

Наведите да ли је, према Вашем сазнању, ООС за исту или сличну робу већ било издато у Републици Србији другим 

корисницима.  

ДА ░  НЕ ░  Ако да, наведите појединости:  

број мишљења:  

датум почетка важења:  година ░ ░ ░ ░  месец ░ ░  дан ░ ░  

тарифна ознака:  

  број мишљења:  

датум почетка важења:  

тарифна ознака:   
 

13. Датум и потпис:  Административне таксе:  

ваш број: 

датум:  година ░ ░ ░ ░  месец ░ ░  дан ░ ░  

потпис и печат: 

За службену употребу  

  

_______________ 
* уколико је потребно више простора за податке, употребите додатни лист  

  



  Прилог 2.  

ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О СВРСТАВАЊУ РОБЕ ПО ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

(ООС)  

Страна 1      

ПРИМЕРАК ЗА КОРИСНИКА  ООС  

   

1.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА  

(Члан 19. Царинског закона и члан 15. Уредбе о царински 

дозвољеном поступању с робом)  

2. Број ООС  

3. Корисник (назив и адреса седиште)  поверљиво  

   

   

4. Датум издавања  

Важна напомена  

У складу са одредбом члана 19. став 3. Царинског закона, ООС 

важи три године од дана издавања, осим у случајевима из става 

8. тачка 1. овог члана. 

Подаци из овог ООС чуваће се у архиви Управе царина. 

Корисник има право жалбе Министарству финансија, путем 

Управе царина, у року од 15 дана од дана достављања ООС.  

5. Датум и број захтева  

   

6. Сврставање робе по Царинској тарифи  

   

7. Опис робе  

   

8. Трговачки назив и додатни подаци  поверљиво  
 

9. Правни основ за сврставање робе  

   

10. ООС се издаје на основу следећих података и материјала које је поднео подносилац захтева:  

Опис:   Проспекти:  Фотографије:  Узорци:  Остало:  

   

Место:  Потпис:  Печат:  

Датум:  

   

   

  



ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О СВРСТАВАЊУ РОБЕ ПО ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

(ООС)  

Страна 2      

ПРИМЕРАК ЗА УПРАВУ ЦАРИНА  ООС  

   

1.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА  

(Члан 19. Царинског закона и члан 15. Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом)  

2. Број ООС  

   

3. Корисник (назив седиште)  поверљиво  

    

4. Датум издавања  

   

Важна напомена  

У складу са одредбом члана 19. став 3. Царинског закона, ово ООС важи три године од 

дана издавања, осим у случајевима из става 8. тачка 1. овог члана.  

Подаци из овог ООС чуваће ће се у архиви Управе царина.  

Корисник има право жалбе Министарству финансија, путем Управе царина, у 

року од 15 дана од дана достављања ООС.  

5. Датум и број захтева  

   

6. Сврставање робе по 

Царинској тарифи    

7. Опис робе  

   

   

   

8. Трговачки назив и додатни подаци  поверљиво  

     

9. Правни основ за сврставање робе  

   

10. ООС се издаје на основу следећих података и материјала које је поднео подносилац 

захтева:  

Опис:   Проспекти:  Фотографије:  Узорци:  Остало:  

  Место:  Потпис:  Печат:  

Датум:  

   

   

 



Прилог 3.  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕЗУЈУЋЕГ ОБАВЕШТЕЊА О ПОРЕКЛУ РОБЕ (ООП)  

   

1. Подносилац захтева (назив и седиште)  

 телефон: 

факс: 

ПИБ:    

За службену употребу (место печата)  

   

2. Корисник (назив и седиште)  поверљиво  

   

телефон: 

факс: 

ПИБ:  

   

Важна напомена  

Потписом овог захтева подносилац прихвата одговорност за 

истинитост и потпуност података наведених на овом обрасцу и 

свим његовим прилозима. Подносилац прихвата да се ови 

подаци као и фотографије, скице, проспекти и друго могу 

чувати у архиви Управе царина, као и да се информације, 

укључујући фотографије, скице, проспекте и друго, приложене 

уз захтев или доступне Управи царина, а који у 2. и 9. пољу 

нису означени као поверљиви, могу учинити јавно доступним 

путем интернета.  
3. Заступник (назив и седиште)  

   

телефон: 

факс: 

ПИБ:  

4. Обнављање ООП  
У колико захтевате обнављање ООП, обавезно попуните 

следеће податке:  

број ООП:  

важи од:  година ░ ░ ░ ░ месец ░ ░ дан ░ ░  

   

5. Царинска тарифа  

Тарифна ознака _______________  

6. Врста посла  

Односи ли се захтев на стварно намеравани увоз или 

извоз?  

ДА ░  НЕ ░  
 

7. Правни основ на основу којег се тражи ООП  

   Преференцијално  Непреференцијално  

Ако се ООП тражи у сврху одређивања преференцијалног порекла. ГСП  Остало  

Наведите који се режим примењује:  

8. Опис робе  поверљиво  

Наведите, детаљне податке о роби и њеном саставу:  

 Наведите материјале које сте користили у производњи:  

Коришћени материјали:  Земља порекла:  Тарифни број:  Вредност:  

    



 

9. Трговачки назив, и додатни подаци*  поверљиво  

     

   

10. Земља порекла:  

Земља порекла:  Земља извоза (ако је различито)  

      Земља увоза  

     

11. Правило о пореклу  

12. Цена франко фабрика (еx-wоркс прице)  поверљиво  

     

13. Узорци и сл.  

Наведите шта је приложено уз захтев (ако има прилога):  

Опис  Брошуре  Фотографије  Узорци  Остало  

   

Да ли желите да вам узорци буду враћени  да  не  

Посебни трошкови који настану као резултат анализа, извештаја експерата или враћања узорака 

могу бити наплаћени подносиоцу захтева  

14. Остали захтеви за ООП или ООС  

Наведите да ли сте подносили захтеве, или су вам издати ООП или ООС за исту или сличну робу у 

Републици Србији  

  да  не  Ако јесте, наведите детаље:  

   

Датум издавања и број ООП:  Датум издавања и број ООС:  
 

15. Датум и потпис:  Административне таксе:  

  

За службену употребу  

  

  

_______________ 

* уколико је потребно више простора за податке, употребите додатни лист  



  Прилог 4.  

ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ (ООП) 

Страна 1.      

ООП 

1.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - 

УПРАВА ЦАРИНА  

(Члан 19. Царинског закона и члан 15. Уредбе о 

царински дозвољеном поступању с робом)  

2. Број ООП:  

   

3. Датум почетка важења  

4. Корисник (назив и седиште)  поверљиво  
 

5. Датум и број захтева  

   

6. Сврставање робе по Царинској тарифи  

(Ово сврставање је искључиво информативног карактера, и није 

обавезујуће за Управу царина, осим у случају ООС поменутих у 

пољу 17)  

Важна Напомена 
У складу са одредбама члана 19. став 3. Царинског закона, овај ООП важи три године од дана издавања, осим у 

случајевима наведеним у ст. 8. тачка 2. овог члана. 

Подаци из овог ООП чуваће се у архиви Управе царина. 

Корисник има право жалбе Министарству финансија, путем Управе царина, у року од 15 дана од дана достављања ООП. 

Корисник ООП мора бити спреман да докаже да предметна роба и околности на основу којих се одређује порекло робе у 

потпуности одговарају роби и околностима наведеним у обавезујућем обавештењу.    

7. Опис робе  поверљиво  

  и, (ако се захтева) њен састав и методе које су коришћене приликом одређивања састава робе; 

трговачки назив робе  

   

8. Држава порекла и правни основ за утврђивање порекла 
  (преференцијално/непреференцијално; споразум, конвенција; уредба; друго)  

   

   

9. Правило за утврђивање порекла које је примењено 

  (потпуно добијени производи, последња битна прерада или обрада, довољна обрада или прерада, 

кумулација порекла, остало)  

   

  Место:        

         

Датум:  Потпис  Печат  

  

   



ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ  

Страна 2.      

ООП  

10.  Цена франко фабрика 
(ако се захтева)  

поверљиво  

 

11. Број ООП:  

   

поверљиво  

12.  Основни употребљени материјали 
(ако се захтева)  

Држава порекла  Тарифна ознака  Вредност  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Место:        

         

Датум:  Потпис  Печат  

   

   

   

  



ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ  

Страна 3.      

ООП  

   13. Број ООП  

   

14. Опис обраде потребне за стицање порекла (ако се захтева)  поверљиво  

   

     

     

   

15. Језик    

16. Број важећег ООП или захтева за добијање 

ООП  

17. Број важећег ООС или захтева за 

добијање ООС  

   

18. Кључне речи (поверљиво)  

   

   

   

   

19. Ово ООП доноси се на основу следећих података, које је поднео подносилац захтева:  

    опис       проспекти        фотографије       узорци      остало  

   

   

   

Место:        

         

Датум:  Потпис  Печат  
 

   



Прилог 5.  

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА СЕРТИФИКАТ ОПС 

(ИЗ ЧЛАНА 23. ОВЕ УРЕДБЕ)  
Напомена: Попунити у складу са упутством које следи  

1. Подносилац захтева  

   

Попуњава царински орган  

2. Правни статус подносиоца захтева  

   

3. Датум оснивања  

4. Адреса оснивања  

   
  

5. Седиште подносиоца захтева (главно место пословања)  

   
  

6. Контакт особа (име и презиме, контакт телефон, факс, 

мејл адреса)  

   

7. Адреса за пријем обавештења 

(пословна адреса)  

   

  

8. ПИБ    
  

9. Захтевана врста сертификата:  

□ сертификат ОПС - царинска поједностављења 

□ сертификат ОПС - сигурност и безбедност  

□ сертификат ОПС - царинска поједностављења/сигурност и безбедност  

   

  

10. Делатност  

   
  

11. Информације о преласку границе  12. Постојећа (одобрена) поједностављења или олакшице, 
сертификати из члана 30. став 4. ове уредбе  

   

  

13. Царинарница где се налази (чува) царинска документација:  

   
  

14. Царинарница надлежна (одговорна) за подношење целокупне царинске документације:  

   
  

15. Царинарница на чијем подручју се налазе главне књиговодствене евиденције:  

   
  

16.  

Потпис: ____________________  Датум: ____________________  

Име: ______________________  Број прилога: ________________  
 

  



  Начин попуњавања рубрика:  

1. Подносилац захтева - унети пуно име привредног субјекта подносиоца захтева.  

2. Правни статус подносиоца захтева - навести правни статус наведен у оснивачком акту.  

3. Датум оснивања - навести дан, месец и годину оснивања.  

4. Адреса оснивања - навести пуну адресу места где је привредни субјект основан, укључујући и државу где 

је основан.  

5. Седиште подносиоца захтева (главно место пословања) - навести место пословања где се предузимају 

главне активности.  

6. Контакт особа - навести пуно име, бројеве телефона и факса и мејл адресу лица задуженог од стране 

привредног субјекта за одржавање контакта са царинским органом који обрађује захтев.  

7. Адреса за пријем обавештења (пословна адреса) - попунити само у случају кад се разликује од адресе 

оснивања.  

8. ПИБ: Унети порески идентификациони број.  

9. Захтевана врста сертификата - прекрижити кућицу испред жељеног сертификата.  

10. Делатност - описати активност подносиоца захтева.  

11. Информације о преласку границе - навести царинарнице преко којих се обично врши прелазак 

границе.  

12. Постојећа (одобрена) поједностављења или олакшице, сертификати из члана 30. став 4. ове уредбе 
- у случају већ одобрених поједностављења, навести врсту поједностављења, одговарајући царински 

поступак и број одобрења. Одговарајући царински поступак унети у складу са Правилником.  

У случају већ одобрених олакшица, унети број сертификата.  

У случају да подносилац захтева поседује неки од сертификата из члана 30. став 4. ове уредбе, навести врсту 

и број сертификата.  

13, 14. и 15. Царинарнице за документацију/главну књиговодствену евиденцију - навести пуне адресе 

одговарајућих царинарница. Ако царинарнице имају исту адресу, попунити само рубрику 13.  

16. Име, датум и потпис подносиоца захтева:  

Потпис: Потписник треба да означи у ком својству иступа. Потписник би увек требало да буде овлашћено 

лице.  

Име: Назив подносиоца захтева и његов печат.  

Број прилога: Подносилац захтева треба да да следеће информације:  

1) Преглед већинских (главних) власника/акционара, уз навођење њихових имена и дела учешћа у капиталу. 

Преглед чланова одбора (борда) директора. Да ли су власници познати царинским органима од раније због 

непоштовања прописа.  

2) Податке о лицу (органу) које је у привредном субјекту одговорно (задужено) за царинска питања.  

3) Опис економске делатности.  

4) Прецизирати место пословања издвојених делова подносиоца захтева и кратко описати активности сваког 

од њих. Прецизирати да ли у правном промету подносилац захтева и сваки од његових издвојених делова 

иступа у своје име и за свој рачун, или у своје име, а за рачун другог лица, или иступа у име и за рачун 

другог лица.  

5) Прецизирати да ли је роба купљена од и/или добијена од привредних субјеката који су повезани са 

подносиоцем захтева.  

6) Опис унутрашње организације подносиоца захтева, а ако постоји, приложити и документацију о 

функцијама/надлежностима сваког сектора и/или служби.  

7) Податке о укупном броју запослених и за сваки сектор/службу (одсек) посебно.  

8) Имена руководилаца сектора/служби (директора, начелника, шефа рачуноводства, шефа службе за 

послове царињења, итд.). Мере које су усвојене, а које се примењују у случају кад је надлежни запослени 

одсутан, привремено или стално.  

9) Име и положај у оквиру организације подносиоца захтева лица које је стручно за област царине. Оцена 

(процена) нивоа знања ових лица у погледу коришћења информационих технологија у царинским и 

трговинским поступцима и уопште у трговинске сврхе.  

10) Пристанак или неслагање са објављивањем одобреног сертификата ОПС на листи овлашћених 

привредних субјеката из члана 40. став 4. ове уредбе.  

 

 

 



Прилог 6.  

ОБРАЗАЦ СЕРТИФИКАТА ОПС  

   

  _____________________ 

(број сертификата)  

1. Ималац сертификата ОПС  

   

2. Царинарница која издаје сертификат  

   

Ималац сертификата ОПС из рубрике 1 је  

Овлашћени привредни субјект  

    - Царинска поједностављења  

    - Сигурност и безбедност  

    - Царинска поједностављења/сигурност и безбедност  

3. Датум ступања на снагу сертификата:  

   

Начин попуњавања рубрика:  

Број сертификата - унети следеће:  

ОПСЦ за сертификат ОПС - царинска поједностављења  

ОПСС за сертификат ОПС - сигурност и безбедност  

ОПСЦС за сертификат ОПС - царинска поједностављења/сигурност и безбедност  

1. Ималац сертификата ОПС - унети пуно име имаоца на начин како је предвиђено за 

попуњавање рубрике 1 Обрасца захтева за сертификат ОПС из Прилога 5 ове уредбе, као и ПИБ 

број на начин како је предвиђено за попуњавање рубрике 8 Обрасца захтева за сертификат ОПС из 

Прилога 5. ове уредбе.  

2. Царинарница која издаје сертификат - Потпис овлашћеног службеника и печат.  

Врста сертификата - Прекрижити кућицу испред издатог (одобреног) сертификата.  

3. Датум ступања на снагу сертификата - Означити дан, месец и годину, у складу са чланом 33. 

став 1. ове уредбе.  

 

 



 

Прилог 7.  

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ УЗ ЛИСТУ ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА 

МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ ПОРЕКЛА КАКО БИ ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОД СТЕКАО СТАТУС 

ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ  

Опште напомене  

Напомена 1:  

1.1 У прве две колоне у Листи обраде или прераде (прилози бр. 8. и 9.) даје се опис производа који 

се добија. У првој колони наводи се тарифни број или број главе из Хармонизованог система, док 

се у другој колони наводи наименовање робе које се у Хармонизованом систему користи за тај 

тарифни број или за ту главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне постоји правило 

које се наводи у колони 3. Ако се, у појединим случајевима, испред тарифног броја у првој колони 

налази ознака: "еx" то значи да се правило из колоне 3 примењује само на део тог тарифног броја, 

како је наведено у колони 2.  

1.2 Ако се у колони 1 налази, груписано, више тарифних бројева или је наведен број једне главе, 

због чега је наименовање производа у колони 2 дато уопштено, правила из колоне 3 примењују се 

на све производе који се, по Хармонизованом систему, сврставају у тарифне бројеве из те главе 

или у неки од груписаних тарифних бројева у колони 1.  

1.3 Ако је у Листи обраде или прераде наведено неколико различитих правила која се примењују 

на различите производе у оквиру једног тарифног броја, у свакој алинеји дато је наименовање дела 

тог тарифног броја на који се односе суседна правила у колони 3.  

Напомена 2:  

2.1 Појам "производња" обухвата све врсте обраде и прераде укључујући и "састављање" или 

посебне поступке.  

2.2 Појам "материјал" обухвата сваки "састојак", "сировину", "компоненту" или "део", итд., који се 

користио у процесу производње производа.  

2.3 Појам "производ" користи се за производ који се производи, чак и ако је намењен за каснију 

употребу у неком другом производном поступку.  

Напомена 3:  

3.1 Обрада или прерада какву захтева правило из колоне 3 вреди само за материјале без порекла. 

Исто тако ограничења садржана у правилу у трећој колони вреде само за коришћене материјале 

без порекла.  

3.2. Ако је производ израђен од материјала без порекла, а стекао је порекло у процесу производње, 

те ако се такав производ користи у процесу производње неког другог производа, за њега не вреди 

правило из Листе које се примењује за производ у који је уграђен.  

Пример:  

Невезене тканине могу стећи порекло путем ткања из предива. Уколико се оне касније користе за 

производњу везене постељине, тада се проценат дозвољене вредности који се односи на невезену 

тканину не користи у овом случају.  

Напомена 4:  

4.1 Правилом се у Листи одређује најнижи степен потребне обраде или прераде, што значи да се 

обрадом или прерадом изнад те границе стиче право порекла, док се обрадом или прерадом испод 

те границе не стиче право порекла. Другим речима, кад неко правило предвиђа да се на одређеном 

степену прераде могу користити материјали без порекла, употреба таквог материјала у ранијој 

фази производње је дозвољена, а у каснијој више не.  

4.2 Ако одређено правило у Листи дозвољава израду некога производа од више материјала, то 

значи да се може користити један или више материјала, али не и то да сви ти материјали морају 

бити употребљени истовремено.  

Пример:  



Правило за предиво каже да се могу употребити природна влакна али и хемијски материјали. То не 

значи да се оба материјала морају употребити истовремено - може се применити један или други 

или оба заједно.  

4.3. Ако правило у Листи захтева да неки производ треба да буде израђен од одређеног материјала, 

то не спречава употребу других материјала који, због својих особина, не могу задовољити то 

правило.  

Напомена 5:  

За све производе који нису наведени у Прилогу 9. (производи који нису текстил и текстилни 

производи из Одељка XИ Царинске тарифе) порекло се одређује за сваки случај посебно 

узимајући у обзир било који поступак обраде или прераде, сходно концепту последње битне 

обраде или прераде, као што је предвиђено чланом 34. Царинског закона.  

Напомена 6:  

6.1 Појам "влакна" користи се у Листи из Прилога 8. за "природна влакна"и "сечена вештачка и 

синтетичка влакна" из тарифних бројева 5501 до 5507 и врсте влакана која се користе за 

производњу хартије.  

6.2 Појам "природна влакна" користи се у Листи из Прилога 8. за влакна која нису вештачка или 

синтетичка и ограничен је на фазе пре предења, укључујући и отпатке, ако није одређено 

другачије, појам "природна влакна" укључује влачена, чешљана или на други начин прерађена, али 

непредена влакна.  

6.3 Појам "природна влакна" укључује коњску длаку из тарифног броја 0503, свилу из тарифних 

бројева 5002 и 5003, као и вунена влакна, фину или грубу животињску длаку из тарифних бројева 

5101 до 5105, памучна влакна из тарифних бројева 5201 до 5203 и друга биљна влакна из тарифних 

бројева 5301 до 5305.  

6.4 Појам "сечена вештачка или синтетичка влакна" користи се у Листи из Прилога 8. за каблове 

од вештачких или синтетичких филамената, сечена влакна или отпад, из тарифних бројева 5501 до 

5507.  

6.5 Појмове "текстилна пулпа" и "хемијски материјали" у Листи из Прилога 8. користи се за описе 

нетекстилних материјала (који се не сврставају у Главе од 50 до 63) који се могу користити за 

израду вештачких или синтетичких влакана или предива, или влакана за израду хартије.  

6.6 За производе добијене из два или више текстилних материјала одредбе из колоне 3 примењују 

се за сваки појединачни текстилни материјал који је садржан у производу.  

Напомена 7:  

7.1 Појам "претходно бељен", који се користи у Листи из Прилога 8. за означавање потребног 

степена производње када се користе одређени материјали без порекла, примењује се на одређено 

предиво, ткани текстил и плетене и кукичане материјале што се перу тек након поступака предења 

или ткања.  

Претходно бељени производи налазе се у ранијој фази производње него бељени производи, који су 

били више пута прани у средствима за бељење (оксидациона средства, попут водоник пероксида и 

редукцијских средстава).  

7.2 Појам "потпуна израда" који се користи у Листи из Прилога 8. значи да се морају обавити сви 

поступци од сечења тканине или плетења или кукичања тканине до готовог производа.  

Ипак, израда се неће сматрати непотпуном ако се један или више завршних поступака не спроведе.  

Примери завршних поступака:  

- причвршћивање дугмади и/или других врста спајања,  

- израда рупа за дугмад,  

- израда манжетни односно поруба код панталона и рукава или коначно порубљивање сукњи и 

хаљина,  

- израда украсних штепова и додатака као што су џепови, етикете, ознаке и друго,  

- пеглање и остале припреме готових комплета за продају.  

Напомене за завршне поступке - посебни случајеви:  



Могуће је да је у неким поступцима израде извођење завршних поступака, посебно у случају 

комбинације поступака, од такве важности да се ти поступци морају сматрати поступцима већим 

од једноставног довршавања.  

У таквим посебним случајевима необављање завршних поступака може да значи да израду није 

могуће сматрати потпуном.  

7.3 Појам "импрегнисање, превлачење, прекривање или ламинирање"не значи поступке који служе 

за спајање тканина.  

 

  



Прилог 8.  

ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ 

ПОРЕКЛА КАКО БИ ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОД СТЕКАО СТАТУС ПРОИЗВОДА СА 

ПОРЕКЛОМ  

Текстил и производи од текстила из Одељка XИ  

ХС тарифни број  Наименовање  

Обрада или прерада извршена на 

материјалима без порекла, а која им 

даје статус производа са пореклом  

1  2  3  

еx 5101  Вуна, невлачена и нечешљана:   

- одмашћена вуна, некарбонизована  Производња од масне вуне, 

укључујући и њене комаде, чија 

вредност не премашује 50% цене 

производа франко фабрика  

- карбонизована  Производња од одмашћене вуне, 

некарбонизоване, чија вредност не 

премашује 50% цене производа 

франко фабрика  

еx 5103  Отпаци од вуне и фине или грубе 

животињске длаке, карбонизовани  

Производња од некарбонизованих 

отпадака, чија вредност не премашује 

50% цене производа франко фабрика  

еx 5201  Памук, невлачен и нечешљан, бељен  Производња од сировог памука, чија 

вредност не премашује 50% цене 

производа франко фабрика  

5501 до 5507  Вештачка или синтетичка влакна, 

сечена:  

 

- невлачена, нечешљана нити друкчије 

припремљена за предење  

Производња од хемијских материјала 

и или текстилне пулпе  

- влачена, чешљана или остала  Производња од хемијских материјала 

или текстилне пулпе или отпадака из 

тарифног броја 5505 ХС  

еx Главе 50 до 55     Предиво, монофиламенти и влакна, 

осим предива од хартије:  

   

- обојено или штампано  Производња од:  

- природних влакана невлачених или 

нечешљаних или друкчије 

припремљених за предење,  

- сирове свиле или отпадака свиле,  

- хемијских материјала или текстилне 

пулпе, или  

- вештачких или синтетичких влакана, 

сечених, каблова или отпадака од 

влакана, невлачених, нечешљаних 

нити друкчије припремљена за 

предење  



или  

Штампање или бојење предива или 

монофиламената, небељених или 

претходно бељених
(1)

, заједно са 

припремним или завршним 

поступцима, плетење или ткање се не 

сматрају таквим, чија вредност 

материјала без порекла (укључујући и 

предиво) не премашује 48% цене 

производа франко фабрика  

- остало  Производња од:  

- природних влакана невлачених или 

нечешљаних или друкчије 

припремљених за предење  

- сирове свиле или отпадака свиле,  

- хемијских материјала или текстилне 

пулпе, или  

- вештачких или синтетичких влакана, 

сечених, или  

- каблова или отпадака од влакана, 

невлачених или нечешљаних нити 

друкчије припремљених за предење  

Тканине, осим тканина од предива од 

хартије:  

 

- обојене или штампане  Производња од предива  

или  

Штампање или бојење небељене или 

претходно бељене тканине, заједно са 

припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2)

 

- остале  Производња од предива  

5601  Вата од текстилних материјала и 

производи од вате; текстилна влакна 

дужине до 5 мм (флок), прах и нопе од 

текстилног материјала  

Производња од влакана  

5602  Филц, импрегнисан или 

неимпрегнисан, превучен, прекривен 

или ламиниран:  

 

- штампан или бојен  Производња од влакана  

или  

Штампање или бојење небељеног или 

предбељеног филца, заједно с 

припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2)

 

- импрегнисан, превучен, прекривен 

или ламиниран  

Импрегнисање, превлачење, 

прекривање или ламинирање нетканог 

текстила, небељеног 
(3)

 



- остало  Производи од влакана  

5603  Неткани текстил, укључујући 

импрегнисан, превучен, прекривен или 

ламиниран:  

 

- штампан или бојен  Производња од влакана  

или  

Штампање или бојење небељеног или 

претходно бељеног нетканог текстила, 

заједно са припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2) 

 

- импрегнисан, превучен, прекривен 

или ламиниран:  

Импрегнисање, превлачење, 

прекривање или ламинирање нетканог 

текстила, небељеног 
(3)

 

- остало  Производња од влакана  

5604  Нити и корд од гуме, прекривени 

текстилним материјалом; текстилно 

предиво, траке и слично из тар. бр. 5404 

или 5405, импрегнисани, превучени, 

прекривени, обложени гумом или 

пластичном масом:  

 

- нити и корд од гуме, прекривени 

текстилом  

Производња од нити и корда од гуме, 

непрекривених текстилом  

- остало  Импрегнисање, превлачење, 

прекривање или облагање текстилног 

предива, трака и слично, небељених  

5607  Канапи, ужад, конопци и каблови, 

укључујући плетене, уплетене, 

импрегнисане, превучене, прекривене, 

обложене гумом или пластичном масом  

Производња од влакана, предива од 

кокосових влакана, синтетичких или 

вештачких влакана или 

монофиламената  

5609  Производи од предива, трака или 

слично из тар. бр. 5404 и 5405, канопа, 

ужади, конопаца и каблова, непоменути 

и необухваћени на другом месту  

Производња од влакана, предива од 

кокосових влакана, синтетичких или 

вештачких влакана или 

монофиламената  

5704  Теписи и остали подни покривачи од 

филца, који нису тафтовани нити 

флоковани, довршени или недовршени  

Производња од влакана  

Глава 58  Специјалне тканине; тафтоване 

тканине, чипке, таписерије, 

позамантерија, вез:  

 

- вез у метражи, у тракама или 

мотивима (тар. бр. 5810)  

Производња у којој вредност свих 

употребљених материјала није већа од 

50% цене производа франко фабрика  

- штампане или бојене  Производња од влакана  

или  

Штампање или бојење небељене или 

претходно бељене тканине, филца или 

нетканог текстила, заједно са 



припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2) 

 

- импрегнисане, превучене или 

прекривене  

Производња од небељених тканина, 

филца или нетканог текстила  

- остало  Производња од предива  

5901  Текстилне тканине превучене лепком 

или скробним материјама, које се 

употребљавају за спољно повезивање 

књига и за сличне сврхе; тканине за 

копирање; канафас припремљен за 

сликање; круте тканине ("буграм") и 

сличне тканине које се користе за 

израду шешира  

Производња од небељених тканина  

5902  Корд тканине за спољне пнеуматске 

гуме од предива од најлона, полиестера 

или вискозног рајона, велике јачине  

Производња од предива  

5903  Текстилне тканине импрегнисане, 

превучене или прекривене или 

ламиниране пластичним масама, осим 

оних из тар. броја 5902  

Производња од небељених тканина 

или 

Штампање или бојење небељене или 

претходно бељене тканине, заједно са 

припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2) 

 

5904  Линолеум, укључујући сечен у облике; 

подни покривачи на текстилној 

подлози, премазаној, превученој или 

прекривеној, укључујући сечене у 

облике  

Производња од небељених тканина, 

филца или нетканог текстила  

5905  Зидни тапети од текстила  Производња од небељених тканина  

  или  

  Штампање или бојење небељене или 

претходно бељене тканине, заједно с 

припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2) 

 

5906  Каучуковане или гумиране текстилне 

тканине, осим оних из тар. број 5902  

Производња од бељених тканина, 

плетених или кукичаних или од 

других небељених тканина  

5907  Текстилне тканине на други начин 

импрегнисане, превучене или 

прекривене; платна сликана за 

позоришне кулисе, тканине за атељеа и 

сличне сврхе  

Производња од небељених тканина 

или 

Штампање или бојење небељене или 

претходно бељене тканине, заједно с 

припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2) 

 

5908  Фитиљи од текстила, ткани, оплетени 

или плетени, за лампе, пећи, упаљаче, 

свеће и сл.; чарапице за гасно 

осветљење и цевасто плетене тканине 

за чарапице, импрегнисане или 

неимпрегнисане  

Производња од предива  



5909  Цеви и црева за пумпе и сличне цеви и 

црева од текстилног материјала, 

укључујући обложене и армиране, са 

или без прибора од другог материјала  

Производња од предива или влакана  

5910  Траке и каишеви од текстилног 

материјала, за транспортне или 

трансмисијске сврхе, ојачане или не 

металом или другим материјалом  

Производња од предива или влакана  

5911  Текстилни производи и предмети за 

техничке сврхе, наведени у напомени 7 

уз Главу 59 Хармонизованог система:  

 

- дискови и круне за полирање, осим од 

филца  

Производња од предива, остатака 

влакана или крпа из тарифног броја 

6310  

- остало  Производња од предива или влакана  

Глава 60  Плетени или кукичани материјали:   

- штампани или бојени  Производња од предива  

или  

Штампање или бојење небељене или 

претходно бељене тканине, заједно са 

припремним или завршним 

поступцима 
(1) (2) 

 

- остало  Производња од предива  

Глава 61  Одећа и прибор за одећу, плетени или 

кукичани:  

 

- добијени шивењем или на други 

начин састављањем два или више 

комада трикотаже, који су били 

искројени у потребне облике или били 

произведени већ обликовани  

Потпуна израда 
(4)

 

- остало  Производња од предива  

еx Глава 62  Одећа и прибор за одећу, неплетена или 

некукичана, осим оних из тар. бр. 6213 

и 6214 за које вреде правила у наставку:  

 

- довршени или комплетни  Потпуна израда 
(4)

 

- недовршени или некомплетни  Производња од предива  

6213 и 6214  Марамице, шалови, ешарпе, мараме, 

копрене и слични производи  

 

- везени  Производња од предива  

или  

Производња од невезене тканине чија 

вредност не премашује 40% цене 

производа франко фабрика  

- остало  Производња од предива  

6301 до еx 6306  Ћебад и слични покривачи, постељно, 

стоно, тоалетно и кухињско рубље, 

завесе (укључујући драперије) и 

 



унутрашње платнене ролетне, кратке 

украсне драперије за прозоре или 

кревете, остали производи за 

унутрашње опремање (искључујући 

производе из тар. броја 9404), вреће и 

врећице за паковање робе, цераде, 

платнени кровови и спољне платнене 

ролетне (тенде) и производи за 

камповање:  

- од филца или нетканог текстила:   

- неимпрегнисане, непревучене, 

непрекривене или неламиниране  

Производња од предива  

- импрегнисане, превучене, прекривене 

или ламиниране  

Импрегнисање, превлачење, 

прекривање или ламинирање филца 

или нетканог текстила, небељеног 
(4)

 

- остало:   

- плетене или кукичане:   

- невезене  Потпуна израда
 (4)

 

- везене  Потпуна израда 
(4)

 

или  

Производња од невезених, плетених 

или кукичаних материјала, чија 

вредност не премашује 40% цене 

производа франко фабрика  

- неплетене или некукичане:   

- невезене  Производња од предива  

- везене  Производња од предива  

или  

Производња од невезених тканина 

чија вредност не премашује 40% цене 

производа франко фабрика  

6307  Остали готови текстилни производи, 

(укључујући модне кројеве за одећу), 

осим за вентилаторе и лепезе, 

немеханичке, оквире и дршке као и 

њихове делове:  

 

- крпе за под, судове, прашину и сличне 

крпе за чишћење  

Производња од предива  

- остало  Производња код које вредност свих 

употребљених материјала не 

премашује 40% цене производа 

франко фабрика  

6308  Сетови који се састоје од комада 

тканине и предива с прибором или без 

прибора, за израду простирки, 

таписерија, везених столњака или 

салвета или сличних производа од 

Производи без порекла могу се 

укључити у сет уколико њихова 

укупна вредност не прелази 25% цене 

сета франко фабрика  



текстила, припремљени у паковањима 

за продају на мало  

6309  Изношена - дотрајала одећа и други 

дотрајали производи од текстила  

Прикупљање и паковање за испоруку  

_______________ 
1
Види уводну напомену 7.1 у Прилогу 7 

2
Да би се термоштампа могла сматрати обрадом, односно прерадом на основу које роба стиче 

статус робе са пореклом, термоштампу мора пратити предштампа на папиру. 
3
Види уводну напомену 7.3 у Прилогу 7 

4
Види уводну напомену 7.2 у Прилогу 7 

   

  



Прилог 9.  

ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ 

ПОРЕКЛА КАКО БИ ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОД СТЕКАО СТАТУС ПРОИЗВОДА СА 

ПОРЕКЛОМ. ПРОИЗВОДИ ОСИМ ТЕКСТИЛА И ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ 

ОДЕЉКА XИ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ  

   

Тар. број.  Наименовање  

Обрада или прерада извршена на 

материјалима без порекла, а која им 

даје статус производа са пореклом  

(1)  (2)  (3)  

0201  Месо говеђе, свеже или расхлађено  Клање, које следи након најмање 

тромесечног това
1
 

0202  Месо, говеђе, смрзнуто  Клање, које следи након најмање 

тромесечног това
1
 

0203  Месо свињско, свеже, расхлађено или 

смрзнуто  

Клање, које следи након најмање 

двомесечног това
1
 

0204  Месо овчје или козје, свеже, 

расхлађено или смрзнуто  

Клање, које следи након најмање 

двомесечног това
1
 

0205  Месо коњско, магареће или од мула и 

мазги, свеже, расхлађено или 

смрзнуто:  

Клање, које следи након најмање 

тромесечног това
1
 

0206  Други кланични производи од 

говеђег, свињског, овчјег, козјег, 

коњског и магарећег меса или меса од 

мула и мазги, употребљиви за јело, 

свежи, расхлађени или смрзнути:  

Клање, које следи након најмање 

тромесечног това или двомесечног у 

случају свиња, оваца или коза
1
 

еx 0408  Птичја јаја без љуски, сушена и 

жуманца, сушена  

Сушење (после разбијања/ и одвајања, 

када је то потребно):  

- птичијих јаја у љусци, свежих или 

конзервираних из тар. бр. еx 0407  

- птичијих јаја без љуске, осим сушених 

из тар. бр. еx 0408  

- беланаца од јаја, осим сушених из тар. 

бр. еx 0408  

еx 1404  Линтерс од памука, бељени  Производња од сировог памука, чија 

вредност не прелази 50% цене 

производа франко фабрика  

Тар. број  Наименовање  Обрада или прерада извршена на 

материјалима без порекла, а која им не 

даје статус производа са пореклом  

еx 2009  Сок од грожђа, неферметисан и без 

додатка алкохола, са додатком 

шећера или других заслађивача или 

без њих  

Производња од грожђане шире  

еx 2204  Вино од свежег грожђа намењено за 

припрему вермута са додатком шире 

од свежег грожђа концентроване или 

неконцентроване или алкохола  

Производња од вина од свежег грожђа  



Тар. број  Наименовање  Обрада или прерада извршена на 

материјалима без порекла, а која им 

даје статус производа са пореклом  

еx 2205  Вермут  Производња од вина од свежег грожђа, 

које садржи ширу од свежег грожђа, 

концентрованог или неконцентрованог, 

или алкохола, из тар. бр. 2204  

еx 3401  Филц и неткане тканине, 

инпрегнисане, превучене или 

прекривене сапуном или детерџентом  

Производња од филца или нетканих 

тканина  

еx 3405  Филц и неткане тканине, 

инпрегнисане, превучене или 

прекривене средствима за полирање и 

кремом (за обућу, намештај, подове, 

каросерије, стакло или метал), пастом 

и прашковима за одмашћивање и 

сличним препаратима  

Производња од филца или нетканих 

тканина  

еx 3502  Албумин из јаја, сушени  Сушење (после разбијања и одвајања, 

када је то потребно):  

- птичијих јаја у љусци, свежих или 

конзервираних из тар. бр. еx 0407  

- птичијих јаја без љуски, осим 

сушених из тар. бр. еx 0408  

- беланаца од јаја, осим сушених из тар. 

бр. еx 3502  

еx 4203  Одећа од коже или вештачке коже  Шивење или састављање два или више 

комада коже или вештачке коже  

еx 4910  Керамички календари, било које 

врсте, штампани, укључујући 

календаре блокове, декорисани  

Декорација керамичког предмета који 

је у питању, под условом да та 

декорација има за резултат сврставање 

добијеног производа у тарифни број 

различит од оног у који се сврставају 

употребљени производи  

6401 до 6405  Обућа  Производња од материјала из било ког 

тарифног броја, осим код састављања 

горњих делова обуће (горњишта) 

причвршћених на унутрашње ђонове 

или на друге делове ђонова из тарифног 

броја 6406  

еx 6911 до еx 6913    Керамички стони, кухињски 

производи, остали предмети за 

домаћинство и тоалетну употребу; 

статуете и остали украсни производи 

од керамике; декорисани  

Декорација керамичког предмета који 

је у питању, под условом да та 

декорација има за резултат сврставање 

добијених производа у тарифни број 

различит од оног у који се сврставају 

употребљени производи  

еx 7117  Керамичке имитације накита, 

декорисане  

Декорација керамичког предмета који 

је у питању, под условом да та 

декорација има за резултат сврставање 



добијених производа у тарифни број 

различит од оног у који се сврставају 

употребљени производи  

Тар. број  Наименовање  Обрада или прерада извршена на 

материјалима без порекла, а која им не 

даје статус производа са пореклом  

еx 8443 39  Апарати за фотокопирање са 

уграђеним оптичким системом или 

апарати за контактно копирање  

Састављање фотокопир апарата 

праћена производњом оклопа, добоша, 

ваљака, бочног кућишта, ваљкастих 

лежаја, шрафова и навртња  

Тар. број  Наименовање  Обрада или прерада извршена на 

материјалима без порекла, а која им 

даје статус производа са пореклом  

еx 8482  Куглични, ваљкасти или игличасто - 

ваљкасти лежаји, састављени
2
 

Састављање коме претходи термичка 

обрада, брушење и полирање 

унутрашњих и спољашњих прстенова  

еx 8519  Магнетофони, са или без уграђеног 

уређаја за репродукцију звука  

Производња услед које је дошло до 

повећања вредности као резултат 

операције састављања, и ако је 

примењљиво, где уградња делова 

пореклом из земље у којој се врши 

састављање, представља најмање 45% 

цене производа франко фабрика 

Када правило 45% није задовољено, 

апарати се сматрају пореклом из земље 

из које су пореклом делови, чија цена 

франко фабрика чини више од 35% 

цене франко фабрика тог апарата 

Када је правило 35% задовољено у две 

земље, апарати се сматрају пореклом из 

земље из које су пореклом делови који 

чине већу процентуалну вредност  

еx 8523 29 15     Неснимљени магнетни дискови од 

3,5" , преформатирани или не, и са 

или без аналогног сигнала за потребе 

проверавања квалитета снимљеног 

премаза на диску  

Састављање дискете (укључујући 

убацивање магнетног диска и 

састављање оклопа), плус производња 

од: или магнетног диска (укључујући 

полирање) или горњих и доњих оклопа 

Ако ни диск ни горњи и доњи оклопи 

нису произведени у земљи где се врши 

састављање дискете, дискете имају 

порекло земље из које су пореклом 

компоненте које чине највиши 

проценат цене франко фабрика. 

Састављање дискете (укључујући 

убацивање магнетног диска и 

састављање оклопа) и паковање не даје 

статус производа са пореклом  

еx 8527  Пријемници за радио-дифузију, 

комбиновани или не у истом кућишту 

Производња услед које је дошло до 

повећања вредности као резултат 



са апаратом за снимање или 

репродукцију звука или часовником  

операције састављања, и ако је 

примењљиво, где уградња делова 

пореклом из земље у којој се врши 

састављање, представља најмање 45% 

цене производа франко фабрика 

Када правило 45% није задовољено, 

апарати се сматрају пореклом из земље 

из које су пореклом делови, чија цена 

франко фабрика чини више од 35% 

цене франко фабрика тог апарата 

Када је правило 35% задовољено у две 

земље, апарати се сматрају пореклом из 

земље из које су пореклом делови који 

чине већу процентуалну вредност  

еx 8528  Телевизијски пријемници 

(искључујући видео пријемнике, 

опрему за телевизијско емитовање и 

видео мониторе), комбиновани или 

не у истом кућишту са пријемницима 

за радио емитовање или апарата за 

снимање и репродукцију звука али не 

са апаратима за снимање и 

репродукцију слике  

Производња услед које је дошло до 

повећања вредности као резултат 

операције састављања, и ако је 

примењљиво, где уградња делова 

пореклом из земље у којој се врши 

састављање, представља најмање 45% 

цене производа франко фабрика 

Када правило 45% није задовољено, 

апарати се сматрају пореклом из земље 

из које су пореклом делови, чија цена 

франко фабрика чини више од 35% 

цене франко фабрика тог апарата 

Када је правило 35% задовољено у две 

земље, апарати се сматрају пореклом из 

земље из које су пореклом делови који 

чине већу процентуалну вредност  

еx 8542  Интегрисана кола  Операција емитовања где су 

интегрисана кола формирана на полу-

проводничкој подлози селективним 

увођењем одговарајућих примеса  

еx 9113  Каишеви и наруквице за ручне 

часовнике и њихови делови, од 

текстила  

Производња у којој вредност 

употребљених материјала не прелази 

40% цене производа франко фабрика  

еx 9401 и еx 9403  Керамичка седишта (осим оних која 

се сврставају у тарифни број 9402) 

адаптибилна или не у кревете и 

остали намештај, и њихови делови, 

декорисани  

Декорација керамичког предмета који 

је у питању, под условом да та 

декорација има за резултат сврставање 

добијеног производа у тарифни број 

различит од оног у који се сврставају 

употребљени производи  

еx 9405  Керамичке лампе и керамичка 

светлећа тела, укључујући 

рефлекторе и њихове делове, на 

другом месту непоменути нити 

обухваћени, декорисани; осветљени 

знаци, осветљене плочице са именима 

и слично, са стално фиксираним 

Декорација керамичког предмета који 

је у питању, под условом да та 

декорација има за резултат сврставање 

добијеног производа у тарифни број 

различит од оног у који се сврставају 

употребљени производи  



светлосним извором и њихови делови 

на другом месту непоменути нити 

обухваћени, декорисани;  

______________ 
1.
Када услови нису испуњени, сматра се да месо или изнутрица има порекло државе у којој су 

животиње од којих је месо добијено биле товљене или гајене најдужи временски период. 
2.
Појам "састављен" укључује делимично састављене производе али искључује делове у њиховом 

несастављеном стању 

   

  



Прилог 10.  

УВЕРЕЊЕ О НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОМ ПОРЕКЛУ РОБЕ  

  

1.  Пошиљалац (име, адреса, држава) 

Consignor (name, adress, country)  

Број 

Issuing number ОРИГИНАЛ 

ORIGINAL  
     

      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

REPUBLIC OF SERBIA  

2.  Прималац (име, адреса, држава) 

Consignee (name, adress, country)  УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ 

CERTIFICATE OF ORIGIN  
  

      

3.  Земља порекла 

Country of Origin  

  

4. 
Подаци о транспорту 

Transport details  

5.  Примедбе 

Remarks 

      

  

   

   

   

6.  Редни број пошиљке; ознаке; број и врста пакета; опис робе 

Item number; marks; number and kind of packages; description of goods  

7.  Количина 

Quantity  

   

   

   

   

   

8.  ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ НАВЕДЕНА РОБА ПОРЕКЛОМ ИЗ 

ДРЖАВЕ НАВЕДЕНЕ У РУБРИЦИ 3. 

SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE HEREBY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED 

ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3.  

Место и датум издавања, име, потпис и печат надлежног органа 

Place and date of issue, name, signature and stamp of the competent authority 

   

  

  



 

1.  Пошиљалац (име, адреса, држава) 

Consignor (name, adress, country) 

Број  

Issuing number КОПИЈА 

COPY  
     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

REPUBLIC OF SERBIA 

2.  Прималац (име, адреса, држава) 

Consignee (name, adress, country) 
УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

      

3. Земља порекла 

Country of Origin 

  

4.  Подаци о транспорту 

Transport details 

5. Примедбе 

Remarks 

     

6.  Редни број пошиљке; ознаке; број и врста пакета; опис робе 

Item number; marks; number and kind of packages; description of goods 

7. Количина 

Qуантитy  

      

   

   

   

   

   

   

   

   

8.  ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ НАВЕДЕНА РОБА ПОРЕКЛОМ ИЗ 

ДРЖАВЕ НАВЕДЕНЕ У РУБРИЦИ 3. 

SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE HEREBY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED 

ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3. 

Место и датум издавања, име, потпис и печат надлежног органа 

Place and date of issue, name, signature and stamp of the competent authority 

 

   

   

  



 

1.  Пошиљалац (име, адреса, држава) 

Consignor (name, adress, country)  

Број уверења  

Issuing number  ЗАХТЕВ 

APPLICATION  
     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

2.  Прималац (име, адреса, држава) 

Consignee (name, adress, country)  
REPUBLIC OF SERBIA  

  УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ 

CERTIFICATE OF ORIGIN  

3.  Земља порекла 

Country of Origin 

  

4. 

Подаци о транспорту 

Transport details  

  

5.  Примедбе 

Remarks 

      

  

   

   

   

6.  Редни број пошиљке; ознаке; број и врста пакета; опис робе 

Item number; marks; number and kind of packages; description 

of goods  

7.  Количина 

Quantity  

   

   

   

   

   

   

8. Ја, доле потписани, 

I,the undersigned,  

ПОДНОСИМ 

APPLY 

Захтев за издавање Уверења о пореклу робе из _____________________ (уписује се земља порекла) 

за робу из тарифне ознаке __________________ са наименовањем _________________________ 

Царинске тарифе.  

Request for issuing certificate of origin for the goods originated in  _____________________ (country of 

origin), classified in tariff line’s __________________, with description _________________________ 

оf the Customs tariff.  



   

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

DECLARE  

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је роба из тарифне ознаке 

______________ са наименовањем _____________________ Царинске тарифе, произведен/а у 

______________________ (уписује се земља порекла) за шта прилажем изјаву произвођача 

(уколико извозник и произвођач нису исто правно лице) или уверење о пореклу робе издато од 

надлежног органа државе порекла, као и осталу документацију захтевану од Привредне коморе 

Србије.  

Under full criminal and substantial liability that the goods from tariff line/s ____________________, 

with description _______________________ of the Customs tariff, are manufactured in 

_____________________ (country of origin). I submit manufacturer declaration (in case where the 

exporter and manufacturer are not the same legal person) or certificate of origin issued by competent 

authority of the country of origin, as well as other documents upon request of Serbian Chamber of 

Commerce. 

ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ 

UNDERTAKE 

Обавезујем се да на захтев Привредне коморе Србије поднесем сваки додатни доказни документ 

који Привредна комора Србије сматра потребним ради издавања уверења о пореклу робе.  

Upon request of Serbian Chamber of Commerce I will submit any additional document which Serbian 

Chamber of Commerce conceive to be needed for the purpose of issuing certificate of origin. 

9.  Подносилац захтева 

Applicant  

            

         Место и 

датум 

Place and 

date  

   Потпис подносиоца захтева 

Signature of the applicant
(1)

 

(1)
Потпис подносиоца захтева мора следити после његовог имена написаног великим словима 

The signature of an applicant must be followed by his name in block capitals  

   

(Додатни простор) 

(Additional space)  

   

   

   

   

   

  



ПРАВИЛА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОРЕКЛУ И ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТОГ 

УВЕРЕЊА 

RULES TO BE OBSERVED WHEN COMPLETING A CERTIFICATE OF ORIGIN AND THE 

APPLICATION FOR SUCH CERTIFICATE 

1. Образац се попуњава рачунаром (писаћом машином) или у рукопису, на идентичан начин, на српском или 

енглеском језику, у зависности од праксе и захтева трговине. Када се образац попуњава у рукопису, мора 

бити попуњен мастилом или хемијском оловком великим штампаним словима.  

The forms shall be completed in typescript or by hand, in an identical manner, in Serbian or English language, 

depending on the practice and requirements of trade. When forms are completed by hand, this shall be done in ink 

and in block capitals.  

2. Образац и захтев не сме да садржи грешке или исправке. Измене се врше прецртавањем погрешних 

података и додавањем исправних података, ако је то потребно. Свака измена мора бити оверена печатом 

Привредне коморе Србије.  

The certificate and the application must not contain erasures or superimposed corrections. Alterations are to be made 

by crossing out the erroneous entries and adding the correct entries as required. Any such alteration must be 

endorsed by stamp of the Serbian Chamber of Commerce.  

3. Испред сваке ставке наведене у захтеву и обрасцу мора бити назначен редни број пошиљке. Хоризонтална 

линија мора бити одмах исцртана испод последњег уноса. Линије морају бити исцртане преко 

неискоришћеног простора да би се спречило уношење додатних података.  

Each item listed in the application on and on the certificate must be preceded by an item number. A horizontal line 

must be drawn immediately below the final entry. Lines must be drawn through unused spaces to make any 

subsequent addition impossible.  

4. У рубрику 2. обрасца и захтева: "Прималац", може се уписати: "по наредби" или се може уписати назив 

државе у коју се роба упућује (крајње одредиште). Попуњавање ове рубрике није обавезно. 

Попуњавање рубрике 4. обрасца и захтева: "Подаци о транспорту" није обавезно. 

У рубрику 5. обрасца и захтева: "Примедбе", могу се навести бројеви и датуми фактура које се односе на 

робу за коју се тражи издавање уверења о пореклу робе. 

Уколико се подноси захтев за издавање Уверења о пореклу за робу која се извози након поступка активног 

оплемењивања, у рубрику 5. обрасца и захтева, уписује се да је на роби за коју се тражи и издаје уверење, 

извршен поступак активног оплемењивања у Републици Србији, а може се уписати и степен извршеног 

активног оплемењивања.  

In Box 2. of certificate and application: "Consignee", may be write in: "to order" or name of country of final 

destination of goods. Filling of this box is not obligatory. 

Filling of box 4. of certificate and application: "Transport details", is not obligatory. 

In box 5. of certificate and application: "Remarks", may be specified numbers and dates of invoices related to goods 

subject of request for issuing of Certificate of origin. 

In case of request for issuing certificate of origin for the goods which is to be exported after inward-processing 

procedure, in the box 5. of certificate and request, is to be written that the above mentioned procedure was done in 

the Republic of Serbia; the level of inward-processing carried out in Republic of Serbia may be written too.  

5. Ако потребе трговине то захтевају, једна или више додатних копија уверења о домаћем пореклу може 

бити направљена.  

If the needs of export trade so require, one or more extra copies of the certificate may be made.    

   



Прилог 11.  

УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ ЗА ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНЕ ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СЕ У ЗЕМЉЕ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗВОЗЕ ПО НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОМ РЕЖИМУ  

Упутство за штампање  

1. Сваки образац уверења о пореклу је димензија 210 x 297 мм. Образац мора бити на белом папиру, 

прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 г/м
2
. На позадини ће бити отиснут 

"гуиллоцхе" узорак, што омогућава да било какво кривотворење механичким или хемијским средствима буде 

уочљиво. Ако уверење о пореклу садржи додатне копије само први примерак, који је и оригинал, имаће 

отиснут "гуиллоцхе" узорак. Овај примерак биће јасно обележен као "оригинал", а остали примерци као 

"копије". За сврхе доказивања порекла надлежним органима у земљама Европске уније може се користити 

само оригинал уверења о пореклу.  

2. Уверење о пореклу може да садржи и додатне копије, у складу са Споразумом о трговини текстилним 

производима између Републике Србије и Европске заједнице. Уверење о пореклу попуњава се на енглеском 

или француском језику. Ако је уверење попуњено руком, унети подаци морају да буду написани хемијском 

оловком и штампаним словима.  

3. Свако уверење о пореклу треба да има стандардизовани серијски број, одштампан или не, по којем ће 

моћи да буде идентификован.  

Серијски број састоји се од следећих елемената: - ознака од два слова којом се идентификује земља извоза. 

Ознака за Републику Србију је XС; - ознака од два слова којом се идентификује држава чланица Европске 

уније у коју се упућује роба ради увозног царињења, како следи:  

АТ  Аустрија  

BL  Бенелукс  

BG  Бугарска  

CY  Кипар  

CZ  Чешка Република  

DE  Немачка  

DK  Данска  

ЕЕ  Естонија  

ЕL  Грчка  

ЕS  Шпанија  

FI  Финска  

FR  Француска  

GB  Уједињено Краљевство  

HU  Мађарска  

IE  Ирска  

IT  Италија  

LT  Литванија  

LV  Латвија  

МТ  Малта  

PL  Пољска  

PT  Португал  

RO  Румунија  

SE  Шведска  

SI Словенија  

SK  Словачка  

- једноцифрени број из којег се види година квоте, а која одговара последњој цифри за сваку годину, нпр. 4 

за 2004, 5 за 2005, 6 за 2006 и 7 за 2007;  



- двоцифрени број 01 до 99 из којег се види царинска испостава која је оверила уверење о пореклу, како 

следи:  

Царинарница Београд:  
 

ЦИ  Лука Београд  01  
 

ЦИ  Панчево  02  
 

ЦИ  Пошта Београд  03  
 

ЦИ  Ранжирна железничка станица Макиш - Београд  04  
 

ЦИ  Железничка станица Београд  05  
 

ЦИ  за послове царинског надзора - Београд  06  
 

ЦИ  Аеродром Београд  07  
 

ЦИ  Терминал Београд  08  
 

ЦИ  Складишта  09  
 

ЦИ  Лука и речно пристаниште Панчево  10  
 

Царинарница Кладово:  
 

ЦИ  Ђердап  11  
 

ЦИ  Прахово  12  
 

ЦИ  Велико Градиште  13  
 

ЦИ  Бор  14  
 

ЦИ  Бор  15  
 

ЦИ  Зајечар  16  
 

Царинарница Димитровград:  
 

ЦИ  Градина  17  
 

ЦИ  Железничка станица Димитровград  18  
 

ЦИ  за послове Слободне зоне Пирот  19  
 

ЦИ  Пирот  20  
 

Царинарница Краљево:  
 

ЦИ  Рашка  21  
 

ЦИ  Крушевац  22  
 

ЦИ  Краљево  23  
 

ЦИ  Чачак  24  
 

ЦИ  Нови Пазар  25  
 

Царинарница Ниш:  
 

ЦИ  Лесковац  26  
 

ЦИ  Железничка станица Ниш  27  
 

ЦИ  Пошта Ниш  28  
 

ЦИ  Књажевац  29  
 

ЦИ  Врање  30  
 

ЦИ  Аеродром Ниш  31  
 

ЦИ  Прешево  32  
 

Царинарница Крагујевац:  
 

ЦИ  Крагујевац  33  
 

ЦИ  Јагодина  34  
 

ЦИ  Смедеревска Паланка  35  
 

ЦИ  Железничка станица Крагујевац  36  
 

ЦИ  Параћин  37  
 

ЦИ  Лапово  38  
 

ЦИ  Аранђеловац  39  
 

ЦИ  Смедерево  40  
 

ЦИ  Пожаревац  41  
 

ЦИ  Младеновац  42  
 

ЦИ  За металску индустрију-Железара  43  
 

ЦИ  Слободна зона Крагујевац  44  
 

Царинарница Нови Сад:  
 

ЦИ  Лука и складишта Нови Сад  45  

ЦИ  Бачка Паланка  46  
 



ЦИ  Врбас  47  
 

ЦИ  Пошта Нови Сад  48  
 

ЦИ  Ранжирна железничка станица Нови Сад  49  
 

ЦИ  Железничка станица Шид  50  
 

ЦИ  Терминал Шид  51  
 

ЦИ  за послове царинског надзора Нови Сад  52  
 

ЦИ  Бечеј  53  
 

Царинарница Сомбор:  
 

ЦИ  Апатин  54  
 

ЦИ  Сомбор  55  
 

Царинарница Вршац:  
 

ЦИ  Железничка станица Вршац  56  
 

ЦИ  Хемофарм Вршац  57  
 

Царинарница Зрењанин:  
 

ЦИ  Кикинда  58  
 

ЦИ  Зрењанин  59  
 

ЦИ  Слободна зона Зрењанин  60  
 

Царинарница Суботица;  
 

ЦИ  Јавна складишта Суботица  61  
 

ЦИ  Железничка станица Суботица  62  
 

ЦИ  Сента  63  
 

ЦИ  За послове слободне зоне Суботица  64  
 

Царинарница Ужице;  
 

ЦИ  Ужице  65  
 

ЦИ  Пожега  66  
 

ЦИ  Пријепоље  67  
 

Царинарница Шабац:  
 

ЦИ  Шабац  68  
 

ЦИ  Сремска Митровица  69  
 

ЦИ  Трбушница  70  
 

ЦИ  Ваљево  71  
 

- петоцифрени број од 00001-99999 који се додељује чланици Европске уније у коју се упућује роба ради 

увозног царињења.  

Начин попуњавања  

4. Рубрике обрасца уверења о пореклу попуњавају се на следећи начин:  

1) у рубрику 1 Еxporter - Еxportateur (Извозник) уписује се назив извозника, пуна адреса и држава (name, full 

address, country - nom, adresse complètе, paus);  

2) у рубрику 2 Nо (Бр.) уписује се стандардизовани серијски број, састављен на начин описан у тачки 3. овог 

упутства;  

3) у рубрику 3 Quota yеаr - Annéе contingentaire (Година на коју се односи квота) уписује се година на коју се 

односи количинско ограничење за дату категорију;  

4) у рубрику 4 Category number - Numérо dе catégorie (Категорија бр.) уписује се број категорије којој 

припада производ од текстила, сходно Анексу I Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о 

трговини текстилним производима.  

У овој рубрици може да се наведе само једна категорија производа од текстила;  

5) у рубрику 5 Consignee -Destinataire (Прималац) уписује се назив примаоца, пуна адреса и држава (name, 

full address, country - nom, adresse complète, paus);  

6) у рубрику 6 Country of оrigin - Paus d'orrigine (Земља порекла) уписује се "Србија";  

7) у рубрику 7 Country of destination – Paus de destaniation (Земља у коју се упућује роба) уписује се назив 

државе чланице Европске уније у коју се упућује роба ради увозног царињења;  

8) у рубрику 8 Place and date of shipment – Meand of transport –Lieu et date d'embarquement - Mouen de 

transport (Место и датум отпреме - Информације у вези са превозом) уписује се место и датум отпремања, 



начин транспорта робе, подаци о превозним средствима и пут којим ће роба бити транспортована у државу 

увоза;  

9) у рубрику 9 Supplementary details - Donnéеs suplémentaires (Додатне информације) уписују се подаци о 

извозној царинској декларацији по којој је извршено извозно царињење производа обухваћених уверењем о 

пореклу.  

Ако се уверење о пореклу издаје накнадно у ову рубрику уписује се: "Issued retrospectively" или "Delivré à 

posteriori" (Накнадно издато).  

Ако се издаје дупликат уверења о пореклу, уписује се: "Duplicate" или "Duplicata" (Дупликат). У овом 

случају у рубрику 2 уписује се стандардизовани серијски број оригиналног уверење о пореклу, а у рубрику 

13 датум издавања оригиналног уверења о пореклу. Дупликат уверења може издати само царинска 

испостава која је издала и оригинал уверења о пореклу робе.  

Ову рубрику попуњава надлежна царинска испостава;  

10) у рубрику 10 Мarks and numbers – Number and kind of packagesс – DESCRIPION OF GOODS - Marques et 

numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES (Ознаке и бројеви - Број и врста 

колета - НАЗИВ РОБЕ) уписује се:  

(1) за "Ознаке и бројеви - Број и врста колета" - број колета и њихова врста, ознаке и идентификациони 

бројеви на колетима (пакетима);  

Ако је пакет упућен (адресиран) на примаоца, уписује се адреса примаоца, број пакета означен у фактури и 

опис пакета (кутија, бала, палета, бачви и др.). Ако пакети нису обележени, уписује се: "без ознака и 

бројева";  

(2) за "НАЗИВ РОБЕ" - опис производа на начин да надлежни царински орган може да идентификује 

производ, његово сврставање према Комбинованој номенклатури Европске уније и категорију производа из 

рубрике 4, као и да утврди његово порекло.  

Ако се за више врста робе тражи издавање уверења о пореклу, производи ће бити наведени по 

одговарајућим редним бројевима. Сви производи морају да припадају категорији производа из рубрике 4;  

11) у рубрику 11 Quantity - Quantité (Количина) уписује се нето маса (кг), а када се ради о категорији за коју 

је предвиђена другачија јединица мере, наводи се и количина у јединици мере предвиђене за ту категорију;  

12) у рубрику 12 FOB vlaue - Valuer fob (ФОБ вредност) уписује се вредност робе на паритету ФОБ, у валути 

из уговора о купопродаји;  

13) у рубрику 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITE 

COMPETENTE (ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА) уписују се место и датум издавања уверења о пореклу 

и печат царинске испоставе, као и потпис и факсимил овлашћеног царинског службеника (Signature, Stamp - 

cachet).  

У случају издавања дупликата уверења, уписује се датум издавања оригиналног уверења о пореклу робе.  

Ову рубрику попуњава надлежна царинска испостава;  

14) у рубрику 14 уписују се шифра и назив царинске испоставе, пуна адреса и земља (Србија);  

15) рубрике 15 и 16, које се налазе на полеђини уверења о пореклу, не попуњавају се и служе за накнадну 

проверу порекла робе.  

5. Неискоришћено место у рубрикама 10, 11 и 12 мора бити прецртано да би се спречило уношење 

допунских податак.  

6. Образац уверења о пореклу попуњава се на енглеском или француском језику. Надлежна царинска 

испостава може да тражи превод.  

  



 

1. Exporter (name, full address, country)  

Exportateur (nom, adresse complète, pays)  

   

   

ORIGINAL  

3. Quota year  

Année contingentaire 

2. N
o
 

4. Category number 

Numéro de catégorie 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Textile products) 

___________________________ 

CERTIFICAT D'ORIGINE 

(Produits textiles) 

5. Consignee (name, full address, country) 

Destinataire (nom, adresse complète, pays)  

   

   

6. Country of origin  

Pays d'origine  

7. Country of destination  

Pays de destination  

8. Place and date of shipment - Means of transport 

Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport  

   

   

9. Supplementary details 

Données supplémentaires   

   

10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS  

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES 

MARCHANDISES  

   

   

   

   

   

   

11. 

Quantity(1) 

Quantité 

12. FOB 

value
(2)

 

Valeur 

fob 

13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE  

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance 

with the provisions in force in the European Community. 

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, 

conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.  

   

14. Competent authority (name, full address, country) 

Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) 

Ат - А     , оn - le     

   (Signature)     (Stamp - cachet)  
 

   

  



 

15.  Request for verification, to: 

Demande de contrõle, à envoyer à: 

16.  RESULT OF VERIFICATION  

RÈSULTAT DU CONTRÕLE 

   

Verification carried out shows that this certificate 
(1)

 

Le contrõle effectuè a permis de constater que le present 

certificat
(1)

 

 

was issued by the Customs Office indicated and that the 

information contained therein is accurate. a bien ètè dèlivrè par le 

bureau de douane indiquè et que les mentions qu'il contient sont 

exactes. 

   Verification of the authenticy and 

accuracy of this certificate is 

requested. 

Le contrõle de l'authenticitè et de la 

règularitè du prèsent certificat est 

sollicitè. 

 

Place - À __________ 

Date - le __________ 

Stamp 

Cachet 

 

____________________ 

          (Signature) 

    

does not meet the requirements as to authenticity and accuracy 

(see remarks appended). 

ne rèpond pas aux conditions d'authenticitè et de règularitè 

requises (voir les remarques ciannexèes). 

 

 

 

Place-À __________, date-le _______________  

Stamp  

Cachet 

____________________ 

          (Signature)  

________________ 
(1)

 Insert X in the appropriate box. 

Marquer d'un X la mention applicable. 
(1) 

Show net wеight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other net weight- Udiquer le 

poids nnet en kilogrammes ainsi quele la quantitè dans l'unitè prevue pour la catègorie si cette unite n'est pas le 

poids net. 
(2)

In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.  

NOTES  

1.  Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting 

the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person 

who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. Le 

certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications èventuelles qui y sont apportèes doivent 

ètre effectuèes en biffant les indications erronèes et en ajoutant, le cas èchèant, les indications voulues. Toute 

modification ainsi opèrèe doit ètre approuvèe par celui qui a ètabli le certificat et visèe par les autoritès douanières 

du pays ou territoire de dèlivrance..  

2.  No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 

number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck 

through in such a manner as to make any later additions impossible. Les articles indiquès sur le certificat doivent 

se suivre sans interligne et chaque article doit ètre prècèdè d'un numèro d'ordre. Immèdiatement au-dessous du 

dernier article doit ètre tracèe une ligne horizontale. Les espaces non utilisès doivent ètre bàtonnes de facon à 

rendre impossible toute adjonction ultèrieure. 

3.  Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 

identified. Les marchandises sont dèsignèes selon les usages commerciaux avec les prècisions suffisantes pour en 

permettre l'identification. 

   



1.   

Извозник (назив, пуна адреса, земља)  

  ЗАХТЕВ  2.  Бр.  

3.  Година на коју се односи 

квота  

4.  Категорија бр.  

УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ 

(Производи од текстила) 

___________________________  

   

   

   

   

     

   

5.  Прималац (назив, пуна адреса, земља)  

6.  Земља порекла  

   

7.  Земља у коју се упућује 

роба  

8.  Место и датум отпреме - Информације у вези с 
превозом  

   

   

     

   

9.  Додатне информације  

10.  

   

   

   

     

   

   

Ознаке и бројеви - Број и врста колета - НАЗИВ 

ПРОИЗВОДА  

    11.  Количина(1) 12. FOB 

вредност(2) 

_______________ 
(1)Навести нето масу (kg), а када се ради о категорији за коју је предвиђена другачија јединица мере, навести и 

количину у јединици мере предвиђене за ту категорију 
(2) У валути из купопродајног уговора  

 



ДЕКЛАРАЦИЈА ИЗВОЗНИКА  

Ја, доле потписани, извозник робе наведене у листи на захтеву,  

ИЗЈАВЉУЈЕМ да роба испуњава услове потребне за добијање приложеног уверења;  

НАВОДИМ околности на основу којих роба испуњава те услове:  

   

   

   

   

   

ПОДНОСИМ следећа доказна документа:
(1)

 

   

   

   

   

   

ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ  да, на захтев надлежних органа, поднесем сваки додатни доказни документ који 

ти органи сматрају потребним ради издавања приложеног уверења, као и да 

прихватим сваки евентуални преглед од стране поменутих органа мог 

књиговодства и услова у којима је горе наведена роба произведена.  

   

МОЛИМ  издавање приложеног уверења за робу.  

   

У ______________________, На дан _____________________  

   

_______________________________________  

(Потпис)  

________________  
(1)
На пример: документи о увозу, уверење о циркулацији робе, фактуре, декларације произвођача, 

итд. у вези са коришћеним производима или са производима који су поново извезени у истом 

стању.  

   

  



Прилог 12.  

УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ ЗА ТКАНИНЕ ИЗРАЂЕНЕ НА РУЧНИМ РАЗБОЈИМА, 

ПРОИЗВОДЕ ОД ТЕКСТИЛА РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ У НАРОДНОЈ РАДИНОСТИ И 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ ФОЛКЛОРНЕ ПРОИЗВОДЕ ОД ТЕКСТИЛА 

КОЈИ СЕ У ЗЕМЉЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗВОЗЕ ПО НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОМ 

РЕЖИМУ  

Упутство за штампање  

1. Сваки образац уверења о пореклу је димензија 210 x 297 мм. Образац мора бити на белом 

папиру, прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 г/м
2
. На позадини ће 

бити отиснут "guilloche" узорак, што омогућава да било какво кривотворење механичким или 

хемијским средствима буде уочљиво. Ако уверење о пореклу садржи додатне копије само први 

примерак, који је и оригинал, имаће отисак " guilloche " узорак. Овај примерак биће јасно 

обележен као "оригинал", а остали примерци као "копије". За сврхе доказивања порекла 

надлежним органима у земљама Европске уније може се користити само оригинал уверења о 

пореклу.  

2. Уверење о пореклу може да садржи и додатне копије, у складу са Споразумом о трговини 

текстилним производима између Републике Србије и Европске заједнице. Уверење о пореклу 

попуњава се на енглеском или француском језику. Ако је уверење попуњено руком, унети подаци 

морају да буду написани хемијском оловком и штампаним словима.  

3. Свако уверење о пореклу треба да има стандардизовани серијски број, одштампан или не, по 

којем ће моћи да буде идентификован.  

Серијски број састоји се од следећих елемената:  

- ознака од два слова којом се идентификује земља извоза. Ознака за Републику Србију је XС;  

- ознака од два слова којом се идентификује држава чланица Европске уније у коју се упућује роба 

ради увозног царињења, како следи:  

АТ  Аустрија  

BL  Бенелукс  

BG  Бугарска  

CY  Кипар  

CZ  Чешка Република  

DE  Немачка  

DK  Данска  

ЕЕ  Естонија  

ЕL  Грчка  

ЕS  Шпанија  

FI  Финска  

FR  Француска  

GB  Уједињено Краљевство  

HU  Мађарска  

IE  Ирска  

IT  Италија  

LT  Литванија  



LV  Латвија  

МТ  Малта  

PL  Пољска  

PТ  Португал  

RO  Румунија  

SE  Шведска  

SI  Словенија  

SK  Словачка  

- једноцифрени број из којег се види година квоте, а која одговара последњој цифри за сваку 

годину, нпр. 4 за 2004, 5 за 2005, 6 за 2006 и 7 за 2007;  

- двоцифрени број од 01 до 99 из којег се види царинска испостава која је оверила уверење о 

пореклу, како следи:  

Царинарница Београд:  

ЦИ  Лука Београд  01  

ЦИ  Панчево  02  

ЦИ  Пошта Београд  03  

ЦИ  Ранжирна железничка станица Макиш - Београд  04  

ЦИ  Железничка станица Београд  05  

ЦИ  за послове царинског надзора - Београд  06  

ЦИ  Аеродром Београд  07  

ЦИ  Терминал Београд  08  

ЦИ  Складишта  09  

ЦИ  Лука и речно пристаниште Панчево  10  

Царинарница Кладово:  

ЦИ  Ђердап  11  

ЦИ  Прахово  12  

ЦИ  Велико Градиште  13  

ЦИ  Бор  14  

ЦИ  Бор  15  

ЦИ  Зајечар  16  

Царинарница Димитровград:  

ЦИ  Градина  17  

ЦИ  Железничка станица Димитровград  18  

ЦИ  за послове Слободне зоне Пирот  19  

ЦИ  Пирот  20  

Царинарница Краљево:  

ЦИ  Рашка  21  

ЦИ  Крушевац  22  

ЦИ  Краљево  23  

ЦИ  Чачак  24  

ЦИ  Нови Пазар  25  

Царинарница Ниш:  

ЦИ  Лесковац  26  

ЦИ  Железничка станица Ниш  27  

ЦИ  Пошта Ниш  28  

ЦИ  Књажевац  29  

ЦИ  Врање  30  



ЦИ  Аеродром Ниш  31  

ЦИ  Прешево  32  

Царинарница Крагујевац:  

ЦИ  Крагујевац  33  

ЦИ  Јагодина  34  

ЦИ  Смедеревска Паланка  35  

ЦИ  Железничка станица Крагујевац  36  

ЦИ  Параћин  37  

ЦИ  Лапово  38  

ЦИ  Аранђеловац  39  

ЦИ  Смедерево  40  

ЦИ  Пожаревац  41  

ЦИ  Младеновац  42  

ЦИ  За металску индустрију-Железара  43  

ЦИ  Слободна зона Крагујевац  44  

Царинарница Нови Сад:  

ЦИ  Лука и складишта Нови Сад  45  

ЦИ  Бачка Паланка  46  

ЦИ  Врбас  47  

ЦИ  Пошта Нови Сад  48  

ЦИ  Ранжирна железничка станица Нови Сад  49  

ЦИ  Железничка станица Шид  50  

ЦИ  Терминал Шид  51  

ЦИ  за послове царинског надзора Нови Сад  52  

ЦИ  Бечеј  53  

Царинарница Сомбор:  

ЦИ  Апатин  54  

ЦИ  Сомбор  55  

Царинарница Вршац:  

ЦИ  Железничка станица Вршац  56  

ЦИ  Хемофарм Вршац  57  

Царинарница Зрењанин:  

ЦИ  Кикинда  58  

ЦИ  Зрењанин  59  

ЦИ  Слободна зона Зрењанин  60  

Царинарница Суботица;  

ЦИ  Јавна складишта Суботица  61  

ЦИ  Железничка станица Суботица  62  

ЦИ  Сента  63  

ЦИ  За послове слободне зоне Суботица  64  

Царинарница Ужице;  

ЦИ  Ужице  65  

ЦИ  Пожега  66  

ЦИ  Пријепоље  67  

Царинарница Шабац:  

ЦИ  Шабац  68  

ЦИ  Сремска Митровица  69  

ЦИ  Трбушница  70  

ЦИ  Ваљево  71  



- петоцифрени број од 00001-99999 који се додељује чланици Европске уније у коју се упућује 

роба ради увозног царињења.  

Начин попуњавања  

4. Рубрике обрасца уверења о пореклу попуњавају се на следећи начин:  

1) у рубрику 1 Еxporter - Еxportateur (Извозник) уписује се назив извозника, пуна адреса и држава 

(name, full address, country - nom, adresse complète, pays);  

2) у рубрику 2 Nо (Бр.) уписује се стандардизовани серијски број, састављен на начин описан у 

тачки 3. овог упутства;  

3) у рубрику 3 Consignee - Destinataire (Прималац) уписује се назив примаоца, пуна адреса и 

држава (name, full address, country - nom, adresse complète, pays);  

4) у рубрику 4 Country of origin - Pays d'origine (Земља порекла) уписује се "Србија";  

5) у рубрику 5 Country of destination - Pays de destination (Земља у коју се упућује роба) уписује се 

назив државе чланице Европске уније у коју се упућује роба ради увозног царињења;  

6) у рубрику 6 Place and date of shipment - Means of transport - Lieu et date d'embarquement - Moyen 

de transport (Место и датум отпреме - Информације у вези с превозом) уписује се место и датум 

отпремања, начин транспорта робе, подаци о превозним средствима и пут којим ће роба бити 

транспортована у државу увоза;  

7) у рубрику 7 Supplementary details - Données supplémentaires (Додатне информације), уписују се 

подаци о извозној царинској декларацији по којој је извршено извозно царињење производа 

обухваћених уверењем о пореклу.  

Ако се уверење о пореклу издаје накнадно у ову рубрику уписује се: " Issued retrospectively " или " 

Delivrèe à posteriori " (Накнадно издато).  

Ако се издаје дупликат уверења о пореклу, уписује се: "Duplicate" или "Duplicata" (Дупликат). У 

овом случају у рубрику 2 уписује се стандардизовани серијски број оригиналног уверења о 

пореклу, а у рубрику 11 датум издавања оригиналног уверења о пореклу. Дупликат уверења може 

издати само царинска испостава која је издала и оригинал уверења о пореклу робе.  

Ову рубрику попуњава надлежна царинска испостава;  

8) у рубрику 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS - 

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES (Ознаке и 

бројеви - Број и врста колета - НАЗИВ РОБЕ) уписује се:  

(1) за "Ознаке и бројеви - Број и врста колета" - број колета и њихова врста, ознаке и 

идентификациони бројеви на колетима (пакетима);  

Ако је пакет упућен (адресиран) на примаоца, уписује се адреса примаоца, број пакета означен у 

фактури и опис пакета (кутија, бала, палета, бачви и др.). Ако пакети нису обележени, уписује се: 

"без ознака и бројева";  

(2) за "НАЗИВ РОБЕ" - опис производа на начин да надлежна царинарница може да идентификује 

производ, његово сврставање према Комбинованој номенклатури Европске уније и категорију 

производа као и да утврди његово порекло.  

Ако се за више врста робе тражи издавање уверења о пореклу, производи ће бити наведени по 

одговарајућим редним бројевима;  

9) у рубрику 9 Quantity - Quantité (Количина) уписује се нето маса (кг), а када се ради о категорији 

за коју је предвиђена другачија јединица мере, наводи се и количина у јединици мере предвиђене 

за ту категорију;  

10) у рубрику 10 FOB value - Valeur fob (FOB вредност) уписује се вредност робе на паритету FOB, 

у валути из уговора о купопродаји;  

11) у рубрику 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE 

COMPETENTE (ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА) уписују се место и датум издавања уверења 

о пореклу и печат царинске испоставе, као и потпис и факсимил овлашћеног царинског 

службеника (Signature, Stamp - cachet).  



У случају издавања дупликата уверења, уписује се датум издавања оригиналног уверења о пореклу 

робе.  

Ову рубрику попуњава надлежна царинска испостава;  

12) у рубрику 12 уписују се шифра и назив царинске испоставе, пуна адреса и земља (Србија);  

13) рубрике 13 и 14, које се налазе на полеђини уверења о пореклу, не попуњавају се и служе за 

накнадну проверу порекла робе.  

 

5. Неискоришћено место у рубрикама 8, 9 и 10 мора бити прецртано да би се спречило уношење 

допунских података.  

 

6. Ако се уверење издаје за тканине израђене на разбојима који се покрећу само руком или ногом, 

а које се традиционално израђују у народној радиности Србије, на уверење се ставља напомена: 

"Производи из тач. 1а) Анекса VI Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о 

трговини текстилним производима".  

 

7. Ако се уверење издаје за одевне предмете и остале артикле од текстила који се традиционално 

израђују у народној радиности Србије, и који се ручно израђују од горе поменутих тканина и 

искључиво ручно шију без помоћи било које машине, на уверење се ставља напомена: "Производи 

из тач. 1б) Анекса VI Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о трговини 

текстилним производима".  

 

8. Ако се уверење издаје за традиционалне ручно израђене фолклорне производе, који су на листи 

договореној између Србије и Европске заједнице (производи из тачке 1в) Анекса VI Споразума 

између Републике Србије и Европске заједнице о трговини текстилним производима), на уверењу 

се отискује печат са натписом "FOLKLORE".  

 

9. Образац уверења о пореклу попуњава се на енглеском или француском језику. Надлежна 

царинска испостава може да тражи превод.  

  



1.  Exporter (name, full 

address, country) 

Exportateur (nom, 

adresse complète, 

pays)  

  ORIGINAL  2.  No 

   

   

   

   

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL 

TEXTILE PRODUCTS, of the COTTAGE 

INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions  

regulating trade in textile products with the European Community 

________________________________________________________________________ 

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR METIERS A MAIN, aux PRODUITS 

TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE 

TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les  

conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.  3.  Consignee (name, full 

address, country) 

Destinataire (nom, 

adresse complète, 

pays)  

4.  Country of origin 

Pays d'origine  

5.  Country of destination  

Pays de destination  

6.  Place and date of 

shipment - Means of 

transport 

Lieu et date 

d'embarquement - 

Moyen de transport  

7.  Supplementary details 

Données supplémentaires  

8.  Marks and numbers - Number and kind of packages - 

DESCRIPTION OF GOODS 

Marques et numéros - Nombre et nature des colis - 
DESIGNATION DES MARCHANDISES  

   

   

   

   

   

9.  Quantity 

Quantité  

10. FOB  

value(1) 

Valeur fob(1) 

11.  CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE  

   I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage 

industry of the country shown in box No4: 

a) fabric woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) 

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without 

the aid of any machine (handicrafts) (2) 

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European 

Community and the country shown in box No 4. 

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la 

fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: 

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms)(2) 

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement á partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la 

main sans l'aide d'une machine (handicrafts)(2) 

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la 

Communauté  

  



   

12.  Competent authority (name, full address, 

country) 

Autorité compétente (nom, adresse complète, 

pays)  

At - A _______________, on - le _______________  

  (Signature)  (Stamp - Cachet)  
 

   

13.  Request for verification, to: 

Demande de contrõle, à envoyer à:  

14.  RESULT OF VERIFICATION 

RÈSULTAT DU CONTRÕLE  

  

   

Verification carried out shows that this certificate 
(1)

 

Le contrõle effectuè a permis de constater que le present  

certificat
(1)

 

was issued by the Customs Office indicated and that the  

information contained therein is accurate. a bien ètè dèlivrè 

par le bureau de douane indiquè et que les mentions qu'il 

contient sont exactes.  

  Verification of the authenticy and 

accuracy of this certificate is requested. 

Le contrõle de l'authenticitè et de la 

règularitè du prèsent certificat est sollicitè.  

Place - À __________ 

Date - le ___________  

Stamp  

Cachet  

____________________ 

          (Signature)  

  

does not meet the requirements as to authenticity and  

accuracy (see remarks appended). 

ne rèpond pas aux conditions d'authenticitè et de règularitè 

requises (voir les remarques ciannexèes).  

   

Place-À __________, date-le _______________  

Stamp  

Cachet  

____________________ 

          (Signature)  

________________ 
(1)

 Insert X in the appropriate box. 

Marquer d'un X la mention applicable.  

_______________ 
(1)

In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 
(2)

Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s) 

NOTES 

1.  Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars 

and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 
Customs authorities of the issuing country or territory. 

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications èventuelles qui y sont apportèes doivent ètre effectuèes en biffant 

les indications eronèeset en ajoutant, le cas èchèant, les indications voulues. Toute modification ainsi opèrèe doit ètre approuvèe par celui qui 
a ètabli le certificat et visèe par les autoritès douaniéres du pays ou territoire de dèlivrance.  

2.  No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line 

must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions 

impossible. 
Les articles indiquès sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit ètre prècèdè d'un numèro d'ordre. Immèdiatement 

au-dessous du dernier article doit ètre tracèe une ligne horizontale. Les espaces non utilisès doivent ètre bàtonnes de facon à rendre 

impossible toute adjonction ultèrieure.  

3.  Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 

Les marchandises sont dèsignèes selon les usages commerciaux avec les prècisions suffisantes pour en permettre l'identification.  



1.  Извозник (назив, пуна адреса, 

земља)  

   ЗАХТЕВ  2. Бр.  

  

УВЕРЕЊЕ за ТКАНИНЕ ИЗРАЂЕНЕ НА РУЧНИМ 

РАЗБОЈИМА, ПРОИЗВОДЕ ОД ТЕКСТИЛА РУЧНО 

ИЗРАЂЕНЕ У НАРОДНОЈ РАДИНОСТИ И 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ ФОЛКЛОРНЕ 

ПРОИЗВОДЕ ОД ТЕКСТИЛА у складу и под условима којима 

је регулисана трговина текстилним производима са Европском 

заједницом  

   

   

   

      

   

3.  

  

Прималац (назив, пуна 

адреса, земља)  

  

4.  Земља порекла  

   

5.  Земља у коју се упућује роба  

6.  Место и датум отпреме - 

Информације у вези с 

превозом  

   

   

   

   

   

7.  Додатне информације  

8.  

   

   

   

   

   

Ознаке и бројеви - Број и 

врста колета - НАЗИВ 

ПРОИЗВОДА  

    9.  Количина  10. FOB 

вредност 
(1)

 

_______________ 
(1)

У валути из купопродајног уговора  



 

ДЕКЛАРАЦИЈА ИЗВОЗНИКА  

Ја, доле потписани, извозник робе наведене у листи на захтеву,  

ИЗЈАВЉУЈЕМ да роба испуњава услове потребне за добијање приложеног уверења;  

НАВОДИМ околности на основу којих роба испуњава те услове:  

   

   

   

   

   

ПОДНОСИМ следећа доказна документа:
(1)

 

ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ     да, на захтев надлежних органа, поднесем сваки додатни доказни документ 

који ти органи сматрају потребним ради издавања приложеног уверења, као и 

да прихватим сваки евентуални преглед од стране поменутих органа мог 

књиговодства и услова у којима је горе наведена роба произведена.  

МОЛИМ  

   

   

   

   

издавање приложеног уверења за робу.  

У ______________________, На дан _____________________  

__________________________________________________  

(Потпис)                                             

   

________________  
(1)  На пример: документи о увозу, уверење о циркулацији робе, фактуре, декларације произвођача, 

итд. у вези са коришћеним производима или са производима који су поново извезени у истом 

стању.  

   

   

  



Прилог 13.  

FORM А 

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА УВЕРЕЊА О ДОМАЋЕМ ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ОБРАСЦУ FORM А 
 

1. Бланко сертификат о домаћем пореклу робе "FORM А" (у даљем тексту: "сертификат"), користи се ради потврде о 

домаћем пореклу робе у складу са правилима о пореклу и израђује се типографски на папиру са заштитном мрежом или 

заштитним пољем у боји.  

2. Сертификат мора бити попуњен на компјутеру или на писаћој машини.  

3. На сертификату се не могу вршити брисања или прецртавања унетих података.  

Измене унете у сертификат могу се извршити прецртавањем погрешних података и писањем правилних података преко 

њих. Та исправка мора се оверити печатом органа надлежног за његово издавање.  

4. У сертификату се мора навести регистарски број и попунити рубрике 1 и 5, а ако је у сертификату наведено више 

врста робе - и рубрике 7, 8, 9, 11 и 12.  

Неискоришћено место у рубрикама 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мора бити прецртано да би се спречило уношење допунских 

података.  

5. У рубрику, која се налази у горњем десном углу сертификата, уписује се регистарски број сертификата органа који га 

је издао. Регистарски број може се уписати и руком. У рубрику се уписује и назив државе у којој је сертификат издат.  

6. У рубрику 1 уписује се назив и адреса лица које робу извози.  

7. У рубрику 2 уписује се назив и адреса примаоца робе. Ако приликом издавања сертификата прималац робе није 

одређен, у рубрици се може навести: "то ордер" (по наредби) или назив државе.  

Ако у рубрици 2 није наведен назив државе онда се држава одредишта робе уписује у рубрику 12.  

У рубрици 2 може да се наведе само назив државе, или рубрика може да остане непопуњена, али уз обавезно 

попуњавање рубрике 12. Назив примаоца робе може да се допише после: "то ордер".  

8. У рубрику 3 уписују се подаци о кретању робе и транспортних средстава (уколико су познати).  

9. У рубрику 4 уписује се: "DUPLICATE" (дупликат), у случају губитка сертификата. Рок важења дупликата сертификата 

рачуна се од дана издавања оригинала сертификата.  

У рубрику 4 уписује се: "ISSUED RETROSPECTIVELY" (накнадно издат), у случају да је сертификат издат након 

испоруке робе.  

10. У рубрику 5 уписује се редни број робе у сертификату.  

У једном сертификату могу да се наведу подаци о више врста робе. Навођење робе, у том случају, врши се без прореда и 

наводи се редни број за сваку врсту робе.  

11. У рубрику 6 уписују се подаци о врсти и количини паковања.  

Попуњавање рубрике 6 није обавезно. У овом случају у рубрику се уписује текст: "no marks" (без обележја).  

12. У рубрику 7 уписује се тарифна ознака робе по Хармонизованом систему, назив и шифарска ознака робе, ринфуза и 

врста амбалаже (кутије, боце и сл.).  

Ако у рубрици 7 нема места за опис робе, могу се користити додатни листови оверени печатом надлежног органа који је 

издао сертификат (отисак печата у рубрици 11 мора бити исти као отисак печата на додатном листу), са навођењем 

регистарског броја сертификата.  

Ако се у рубрици 7 позива на спецификацију из уговора, копија спецификације мора да буде оверена печатом надлежног 

органа који је издао сертификат.  

13. У рубрику 8 уписује се критеријум порекла робе, и то:  

1) "P" - роба у потпуности произведена у држави извоза;  

2) "Y" - роба довољно обрађена или прерађена.  

У рубрику 8 уписују се вредности сировина, полупроизвода или готових производа, пореклом из друге државе, или 

непознатог порекла који су коришћени приликом производње робе, изражене у процентима на основу цене франко - 

фабрика произвођача извезене робе (на пример: "Y 15%"). Критеријум порекла робе мора бити назначен за сваку робу, 

наведену у рубрици 7.  

Ако су у сертификату наведене различите врсте робе, чији се део сврстава у један тарифни број (четвороцифрена 

тарифна ознака) Хармонизованог система, у рубрику 8 може се уписати једна словна ознака критеријума порекла робе за 

сву робу датог тарифног става Хармонизованог система.  

14. У рубрику 9 уписује се бруто маса робе или количина робе која мора да буде у складу са наводима из фактуре или 

профактуре.  

Ако је у сертификату наведено више врста робе, подаци о бруто тежини или други подаци о количини робе наводе се за 

сваку посебно наведену робу.  

15. У рубрику 10 уписују се број и датум фактуре или профактуре.  

У рубрици 10 може да се наведе једна фактура или профактура за сву робу из сертификата, или може да се наведе више 

фактура или профактура за посебно наведене робе.  

Рубрика 10 се не попуњава ако лице којем се издаје сертификат и које је наведено у рубрици нема податке о фактури или 

профактури у време њеног издавања.  

16. У рубрику 11 уписује се датум и место издавања сертификата и ставља печат надлежног царинског органа. Печат 

мора да има јасан отисак, на основу којег, по потреби, може да се изврши његова идентификација.  



1. Goods consigned from (Exporter's business name, adress, 

country)  

   

   

  Reference  No A                        000000  

   GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES  

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined declaration and certificate)  

FORM A  

Issued in  __________________________ 

   (country)  

See Notes overleaf  

2. Goods consigned to (Consignee's name, adress, country)  

   

   

4. For official use 

3. Means of transport and route (as far as known)    

       

5. Item 

number  

6. Marks and 

numbers of 

packages 

7. Number and kind of 

packages; description of 

goods  

   

  

   

 

 

   

8. Origin 

criterion 

(see 

Notes 

overleaf)  

9. Gross weight or other 

quantity  

10. Number and date of 

invoices  

11. Certification  

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the 
declaration by the exporter is correct.  

   

   

  

  

 

____________________________________ 

Place and date, signature and stamp of certifying authority  

12. Declaration by the exporter  

The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in  

_________________________________________ 
(country)  

and that they comply with the origin requirements specified for 

those goods in the Generalized System of Preferences for 
goods exported to  

_________________________________________ 

(importing country)  

__________________________________________ 

Place and date, signature of authorized signatory  

 



APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ORIGIN 

Form B 

The undersigned, being the exporter of the goods described overleaf, DECLARES that these 

goods were produced in ____________________________________ (country) 

_____________________________ 

SPECIFIES as follows the grounds on which the goods are claimed to comply with GSP origin requirements
1)

 

   

   

   

SUBMITS the following supporting documents
2)

 

   

   

   

UNDERTAKES to submit, at the request of the appropriate authorities of the exporting country, any additional 

supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing a certificate of origin, and 

undertakes, if required, to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes of manufacture of 

the above goods, carried out by the said authorities.  

REQUESTS the issue of a certificate of origin for these goods.  

   Place and date ____________________  

     ________________________________ 

   (signature of authorized signatory)  

   
1)

To be completed if materials or components originating in another country have been used in the manufacture of 

the goods in question. Indicate the materials or components used, their Harmonized System heading at the 4-digit 

level, their country of origin and, where appropriate, the manufacturing processes qualifying the goods as 

originating in the country of manufacture (application of the special conditions laid down in the List of working and 

processing operations), the goods produced and their Harmonized System heading at the 4-digit level. 

Where the origin criteria involve a percentage value, give information enabling this percentage to be verified - for 

example the value of imported materials and components and those of undetermined origin and the ex-factory price 

of the exported goods, where applicable. 
2) 

For example, import documents, invoices, etc., relating to the materials or components used.  

NOTES  

A. Procedure for claiming preference. A declaration on the certificate of origin form must be prepared by the 

exporter of the goods and submitted in duplicate, together with a GSP application form, to the certifying authority of 

the country of exportation which will, if satisfied, certify the top copy of the certificate of origin and return it to the 

exporter for transmission to the importer in the country of destination. The certifying authority will at the same time 

return to the exporter for his retention the duplicate copy of the certificate of origin, but will itself retain the GSP 

application form duly completed and signed by the exporter. 

B. Sanctions. Persons who furnish, or cause to be furnished, information which relates to origin or consignment, 

and which is untrue in a material particular are liable to legal penalties and to the suspension of facilities for their 

goods to obtain preference.  

 

 



 

 

 

 

Прилог 14.  

 

 

КРАТКОРОЧНА ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ СА ПОРЕКЛОМ  

Ја, доле потписани, изјављујем да је роба наведена на овом рачуну _______________ 
(1) 

произведена у Републици Србији и да задовољава правила о пореклу робе која важе у 

преференцијалној трговини са _______________ 
(2)

.  

Обавезујем се, уколико се то тражи, царинским органима дати на увид доказе који потврђују ову 

изјаву.  

_______________ 
(3) 

 _______________ 
(4) 

 

   _______________ 
(5) 

 

   _______________ 
(6) 

 

___________________  

(1)
Број и датум издавања рачуна. Ако је само део робе са рачуна обухваћен изјавом, ту робу треба 

посебно означити (нпр. звездицом*), а на изјави се треба позвати на посебну ознаку. Уколико се 

користи неки други комерцијални документ а не рачун, уместо речи "рачуну" ставити назив тог 

документа.  
(2)
Земља на коју се односе правила о преференцијалном пореклу  

(3)
Датум и место  

(4)
Назив привредног друштва  

(5)
Потпис  

(6)
Име и презиме особе која је потписала изјаву и функција у привредном друштву 
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ДУГОРОЧНА ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ СА ПОРЕКЛОМ  

Ја, доле потписани, изјављујем да је доле наведена роба  

_______________ 
(1) 

 _______________ 
(2) 

 

_______________  _______________  

_______________  _______________  

која се редовно испоручује привредном друштву _______________ 
(3)

 произведена у Републици 

Србији и да задовољава правила о пореклу робе која важе у трговини са _______________ 
(4)

.  

Ова изјава важи за све будуће испоруке ових производа отпремљених у временском периоду од 

_____ до _____ 
(5)

. Обавезујем се одмах обавестити _______________ 
(3)

уколико изјава престане да 

важи.  

Обавезујем се, уколико се то тражи, царинским органима дати на увид доказе који потврђују ову 

изјаву.  

_______________ 
(6)

 _______________ 
(7) 

 

   _______________ 
(8)

 

___________________  
(1)
Опис робе 

(2)
Трговачка ознака (број модела, тип, итд.) 

(3)
Назив привредног друштва коме се роба испоручује  

(4)
Земља на коју се односе правила о преференцијалном пореклу  

(5)
Временски период за који се издаје дугорочна изјава (не дуже од 12 месеци)  

(6)
Место и датум  

(7)
Потпис  

(8)
Име и презиме особе која је потписала изјаву и функција у привредном друштву 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ УЗ ЛИСТУ ОБРАДЕ И ПРЕРАДЕ  

Напомена 1:  

У Листи обраде или прераде утврђују се услови и правила које треба да испуне производи да би се 

сматрало да су били предмет довољне обраде или прераде.  

Напомена 2:  

2.1. У прве две колоне у Листи обраде или прераде даје се опис производа који се добија. У првој 

колони наводи се тарифни број или број главе из Хармонизованог система, док се у другој колони 

наводи наименовање робе које се у Хармонизованом систему користи за тај тарифни број или за ту 

главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне постоји правило које се наводи у колони 3 

или 4. Ако се, у појединим случајевима, испред тарифног броја у првој колони налази ознака: "еx", 

то значи да се правила из колоне 3 или 4 примењују само на део тог тарифног броја, како је 

наведено у колони 2.  

2.2. Ако се у колони 1 налази, груписано, више тарифних бројева или је наведен број једне главе, 

због чега је наименовање производа у колони 2 дато уопштено, правила из колоне 3 или 4 

примењују се на све производе који се, по Хармонизованом систему, сврставају у тарифне бројеве 

из те главе или у неки од груписаних тарифних бројева у колони 1.  

2.3. Ако је у Листи обраде или прераде наведено неколико различитих правила која се примењују 

на различите производе у оквиру једног тарифног броја, у свакој алинеји дато је наименовање дела 

тог тарифног броја на који се односе суседна правила у колони 3 или 4.  

2.4. Ако су, уз податке у прве две колоне, наведена правила и у колони 3 и у колони 4, извозник 

може да бира да ли ће да примени правило из колоне 3 или правило из колоне 4. Ако у колони 4 

није наведено правило за стицање статуса производа са пореклом, примениће се правило наведено 

у колони 3.  

Напомена 3:  

3.1. Одредбе које се односе на производе који су стекли статус производа са пореклом, а 

употребљавају се у процесу производње другог производа, примењују се, независно од тога да ли 

су производи стекли тај статус у фабрици где су употребљени или у другој фабрици у уговорној 

страни.  

Пример:  

Мотор из тарифног броја 84.07 за који, на основу наведеног правила, вредност материјала без 

порекла који могу да се уграде у њега, не сме да буде већа од 40% цене франко фабрика, 

производи се од "осталих легираних челика грубо обликованих ковањем" који се сврставају у 

тарифни број еx 72.24.  

Ако је откивак добијен ковањем у уговорној страни на инготу без порекла, у том случају он је већ 

стекао статус порекла на основу правила уз тарифни број еx 72.24 у Листи обраде или прераде. То 

значи да се приликом утврђивања вредности мотора може сматрати да је он са пореклом, 

независно од тога да ли је произведен у истој или у другој фабрици односне уговорне стране. У 

овом случају вредност ингота без порекла неће се узети у обзир када се додаје вредност 

употребљених материјала без порекла.  

3.2. У Листи обраде или прераде наводи се минималан степен обраде или прераде коју треба 

извршити. И са вишим степеном обраде или прераде се, такође, стиче статус производа са 

пореклом, док се са нижим степеном обраде или прераде не може стећи статус производа са 

пореклом. То значи да, ако се правилом предвиђа да, на одређеном нивоу производње, може да се 

употреби материјал без порекла, тај материјал може да се употреби у некој ранијој фази 

производње, док његова употреба у некој каснијој фази производње, није дозвољена.  

3.3. Независно од Напомене 3.2, када се у правилу употребљава израз "Производња од материјала 

из било ког тарифног броја", тада материјали из било ког тарифног броја (укључујући материјале 

истог наименовања и тарифног броја као и производ) могу бити употребљени, али уз одређена 

ограничења која такође могу бити садржана у правилу.  



Под појмом "Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући друге материјале 

из тарифног броја ... " или "Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући 

друге материјале из истог тарифног броја као и производ", сматра се да се могу употребљавати 

материјали из било ког тарифног броја осим оних истог наименовања као производ, као што је 

наведено у колони 2 у Листи обраде или прераде.  

3.4. Ако се у правилу из Листе обраде или прераде наводи да у производњи производа може да се 

употреби више од једног материјала, то значи да може да се употреби један или више материјала, с 

тим што није неопходно да се употребе сви материјали.  

Пример:  

У правилу које се односи на тканине из тар. бр. 52.08 до 52.12, наводи се да се могу употребити 

природна влакна, као и да се, поред осталих материјала, могу, такође, употребити и хемијски 

материјали. То не значи да се морају употребити оба материјала; може да се употреби један или 

други, или оба.  

3.5. Ако се у правилу из Листе обраде или прераде наводи да производ мора да се произведе од 

одређеног материјала, испуњење овог услова не значи да не могу да се употребе и други 

материјали који, због своје својствене природе, не могу да задовоље услове из правила. (Видети 

Напомену 6.2 која се односи на текстиле).  

Пример:  

Правилом које се односи на производе за исхрану из тар. бр. 19.04, којим се посебно искључује 

употреба житарица и њихових деривата, не спречава се употреба минералних соли, хемикалија и 

других адитива, који нису производи житарица. Ово се не примењује у случају производа који, 

иако не могу да се произведу од одређених материјала наведених у Листи обраде или прераде, 

могу да се произведу, у некој ранијој фази производње, од материјала исте природе.  

Пример:  

У случају одеће од нетканих материјала из еx Главе 62, ако се за ову врсту производа дозвољава 

употреба само предива без порекла, производња не може да се започне од неткане тканине - ни у 

случају да неткане тканине не могу нормално бити израђене од предива. У таквим случајевима, 

полазни материјал који би требало да се користи је онај материјал, који у фази обраде непосредно 

претходи предиву тј. који је у стадијуму влакна.  

3.6. Ако су у правилу из Листе обраде или прераде дате две процентуалне вредности за 

максималну вредност материјала без порекла који се могу користити, ти проценти се не могу 

сабирати. То значи да максимална вредност материјала без порекла који могу да се користе не сме 

да пређе највећи наведени проценат, а појединачни проценти не могу бити већи у односу на 

одређен материјал на који се односе.  

Напомена 4:  

4.1. Под појмом "природна влакна", из Листе обраде или прераде, подразумевају се влакна, осим 

вештачких или синтетичких, и то само у фазама пре предења, укључујући и отпатке и, ако није на 

други начин наведено, на влакна која нису влачена, чешљана или на други начин обрађена, али 

непредена.  

4.2. Под појмом "природна влакна" подразумевају се и коњска длака из тар. бр. 05.03, свила из тар. 

бр. 50.02 и 50.03, као и вунена влакна, фина или груба животињска длака из тар. бр. 51.01 до 51.05, 

памучна влакна из тар. бр. 52.01 до 52.03 и остала биљна влакна из тар. бр. 53.01 до 53.05.  

4.3. Под појмом "текстилна целулоза", "хемијски материјали" и "материјали за производњу 

хартије", из Листе обраде или прераде, подразумевају се материјали који се не сврставају у Главе 

50 до 63 који се могу употребити за производњу вештачких, синтетичких или папирних влакана 

или предива.  

4.4. Под појмом "вештачка или синтетичка влакна, сечена", из Листе обраде или прераде, 

подразумевају се каблови од синтетичких или вештачких филамената, сечена влакна или отпаци из 

тар. бр. 55.01 до 55.07.  

 

 



Напомена 5:  

5.1. Ако се за одређени производ из Листе обраде или прераде упућује на Напомену 5, услови 

наведени у колони 3 не примењују се на основне текстилне материјале који се користе у 

производњи тог производа и који заједно представљају 10% или мање од укупне масе свих 

употребљених основних текстилних материјала. (Видети Напомену 5.3. и 5.4.).  

5.2. Толеранција наведена у Напомени 5.1 може да се примени само на мешане производе који су 

израђени од два или више основна текстилна материјала.  

Основним текстилним материјалима сматрају се:  

- свила,  

- вуна,  

- груба животињска длака,  

- фина животињска длака,  

- коњска длака,  

- памук,  

- материјали за производњу хартије и хартија,  

- лан,  

- природна конопља,  

- јута и остала текстилна ликаста влакна,  

- сисал и остала текстилна влакна рода Агаве,  

- кокосово влакно, абака, рамија и остала биљна текстилна влакна,  

- синтетички филаменти,  

- вештачки филаменти,  

- проводљиви филаменти,  

- синтетичка влакна од полипропилена, сечена,  

- синтетичка влакна од полиестера, сечена,  

- синтетичка влакна од полиамида, сечена,  

- синтетичка влакна од полиакрилонитрила, сечена,  

- синтетичка влакна од полимида, сечена,  

- синтетичка влакна од политетрафлуоретилена, сечена,  

- синтетичка влакна од полифениленсулфида, сечена,  

- синтетичка влакна од поливинилхлорида, сечена,  

- остала синтетичка влакна, сечена,  

- вештачка влакна од вискозе, сечена,  

- остала вештачка влакна, сечена,  

- предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима полиетра, укључујући и 

обавијено или необавијено,  

- предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима полиестера, укључујући 

и обавијено или необавијено,  

- производи из тар. бр. 56.05 (метализовано предиво) са уграђеном траком која се састоји од језгра 

алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, укључујући и превучене прахом од 

алуминијума, ширине која не прелази 5 мм, услојено помоћу провидног или обојеног лепка између 

два слоја пластичног премаза,  

- остали производи из тар. бр. 56.05.  

Пример:  

Предиво из тар. бр. 52.05, израђено од памучних влакана из тар. бр. 52.03 и од синтетичких 

сечених влакана из тар. бр. 55.06, представља предиво од мешаних влакана. То значи да, 

синтетичка сечена влакна без порекла која не задовољавају услове правила о пореклу (према 

којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне целулозе) могу да се користе, под 

условом да њихова укупна маса није већа од 10% масе предива.  

Пример:  



Тканина од вуне из тар. бр. 51.12, израђена од вуненог предива из тар. бр. 51.07 и од синтетичког 

предива од сечених влакана из тар. бр. 55.09, представља мешану тканину. То значи да се 

синтетичко предиво које не задовољава услове правила о пореклу (према којима се захтева израда 

од хемијских материјала или текстилне целулозе) или вунено предиво које не задовољава услове 

правила о пореклу (која захтевају израду од природних влакана невлачених, нити чешљаних, нити 

на други начин припремљених за предење) или њихова комбинација, могу да користе под условом 

да њихова укупна маса није већа од 10% масе тканине.  

Пример:  

Тафтована текстилна тканина из тар. бр. 58.02, израђена од памучног предива из тар. бр. 52.05 и од 

памучне тканине из тар. бр. 52.10 представља мешани производ само ако та памучна тканина 

представља мешану тканину израђену од предива која се сврставају у два одвојена тарифна броја 

или ако су употребљена памучна предива и мешавина.  

Пример:  

Ако је тафтована текстилна тканина израђена од памучног предива из тар. бр. 52.05 и од 

синтетичке тканине из тар. бр. 54.07, онда су предива која се користе два одвојена основна 

текстилна материјала, па је самим тим и тафтована текстилна тканина мешани производ.  

5.3. У случају производа који садрже "предиво израђено од полиуретана раздвојено флексибилним 

сегментима полиетра, укључујући и обавијено или необавијено", дозвољено одступање је 20% у 

односу на ово предиво.  

5.4. У случају производа са уграђеном "траком, која се састоји од језгра од алуминијумске фолије 

или од језгра од пластичног премаза, укључујући и превучене прахом од алуминијума, ширине 

која не прелази 5 мм, услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног 

премаза", дозвољено одступање је 30% у односу на ову траку.  

Напомена 6:  

6.1. Када се у Листи обраде или прераде упућује на Напомену 6, текстилни материјали (са 

изузетком постава и међупостава), који не испуњавају услове из правила у колони 3 Листе обраде 

или прераде, а који се односе на готове предметне производе, могу се употребити, под условом да 

се сврставају у други тарифни број, а не у тарифни број у који се сврстава сам производ и да 

њихова вредност није већа од 8% цене производа франко фабрика.  

6.2. Независно од Напомене 6.3, у производњи производа од текстила могу слободно да се 

употребе материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63, независно да ли садрже или не садрже 

текстиле.  

Пример:  

Ако се правилом у Листи обраде или прераде предвиђа да се за одређен текстилни предмет (као 

што су панталоне) мора употребити предиво, тим се не забрањује употреба металних предмета, 

као што су дугмад, с обзиром да се дугмад не сврставају у Главе 50 до 63. Из истог разлога тим се 

не спречава да се употребе патент-затварачи, и поред тога што патент-затварачи нормално садрже 

текстиле.  

6.3. Кад се процентуално утврђују вредности употребљених материјала без порекла, узима се у 

обзир вредност материјала који се не сврставају у Главе 50 до 63.  

Напомена 7:  

7.1. У смислу тар. бр. еx 27.07, 27.13 до 27.15, еx 29.01, еx 29.02 и еx 34.03, под појмом 

"специфични процеси" подразумева се:  

а) вакуумска дестилација;  

б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесом;  

в) крекинг;  

г) давање других облика;  

д) екстракција помоћу селективних растваривача;  

ђ) процес који обухвата следеће радње: прерада са концентрисаном сумпорном киселином, 

олеумом или сумпорним анхидридом; неутрализација са алкалиним агенсима; деколоризација и 



пречишћавање са природно - активном земљом, активираном земљом, активираним угљеном или 

бокситом;  

е) полимеризација;  

ж) алкилација;  

з) изомеризација.  

7.2. У смислу тар. бр. 27.10, 27.11 и 27.12, под појмом "специфични процеси" подразумева се:  

а) вакуумска дестилација;  

б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесом;  

в) крекинг;  

г) давање другог облика;  

д) екстракција помоћу селективних растварача;  

ђ) процес који обухвата следеће радње: прерада са концентрисаном сумпорном киселином, 

олеумом или сумпорним анхидридом; неутрализација са алкалиним агенсима; деколоризација и 

пречишћавање са природно активном земљом, активираном земљом, активираним угљеном или 

бокситом;  

е) полимеризација;  

ж) алкилација;  

з) изомеризација;  

и) само у случају тешких уља која се сврставају у тар. бр. еx 27.10, десумпоризација са хидрогеном 

чији је резултат смањење најмање 85% садржаја сумпора код производа који се обрађују (АСТМ Д 

1266-59 Т метод);  

ј) само у случају производа који се сврставају у тар. бр. 27.10, депарафинизација неким другим 

процесом, а не филтрирањем;  

к) само у случају тешких уља из тар. бр. еx 27.10, третман са хидрогеном под притиском од преко 

20 бар и на температури изнад 250°Ц уз употребу неког другог катализатора, а не катализатора 

који изазива десумпоризацију, када хидроген представља активни елемент у хемијској реакцији. 

Даљи третман уља за подмазивање из тар. бр. еx 27.10 са хидрогеном (нпр.: хидрофиниш или 

деколоризација) нарочито ради побољшања боје и стабилности, неће се сматрати специфичним 

процесом;  

л) само у случају уља за гориво из тар. бр. еx 27.10, атмосферска дестилација, под условом да мање 

од 30% запремине ових производа, укључујући и губитке, дестилише на температури од 300°Ц по 

методу АСТМ Д 86;  

м) само у случају тешких уља, осим гасних уља и горива који се сврставају у тар. бр. еx 27.10, 

поступак помоћу високофреквентних електричних пражњења без искрења;  

н) само у случају сирових производа из тар. броја еx 27.12 (осим вазелина, озокерита, воска од 

лигнита или тресета, парафина који садрже по маси мање од 0,75% уља), уклањање уља 

фракционом кристализацијом.  

7.3. У смислу тар. бр. еx 27.07, 27.13 до 27.15, еx 29.01, еx 29.02 и еx 34.03, једноставне радње, као 

што су чишћење, претакање, отклањање соли, издвајање воде, филтрирање, бојадисање, стављање 

ознака, добијање сумпорног садржаја, као резултата мешања производа са разним сумпорним 

садржајима, односно било која комбинација ових или сличних радњи, не додељују статус порекла.  

  



Прилог 17.  

ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ 

ПОРЕКЛА КАКО БИ ПРЕРАЂЕНИ ПРОИЗВОД МОГАО ДА СТЕКНЕ СТАТУС 

ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ  

   

   

ХС тарифни 

број  
Наименовање  

Обрада или прерада извршена на материјалима 

без порекла, а која им даје статус производа са 

пореклом  

1  2  3 или  4  

Глава 1  Живе животиње  Све употребљене животиње из 

Главе 1 биће у потпуности 

добијене  

  

Глава 2  Месо и други кланични производи 

за јело  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Глава 1 и 2, у потпуности 

добијени  

  

Глава 3  Рибе, љускари, мекушци и остали 

водени бескичмењаци  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 3 у потпуности добијени  

  

еx Глава 4  Млеко и производи од млека; 

живинска и птичја јаја; природни 

мед; јестиви производи 

животињског порекла, 

непоменути, нити обухваћени на 

другом месту; осим:  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 4 у потпуности добијени  

  

04.03  Млаћеница, кисело млеко, кисела 

павлака, јогурт, кефир и остало 

ферментисано или закисељено 

млеко или павлака, концентровани, 

неконцентровани са садржајем 

додатог шећера или других 

материја за заслађивање, 

ароматизовани или са додатим 

воћем, језграстим воћем или 

какаом  

Производња код које: 

- су сви употребљени из Главе 4 

у потпуности добијени, 

- су сви употребљени воћни 

сокови (осим сока од ананаса, 

лимете или грејпфрута), из тар. 

бр. 20.09, са пореклом, и 

- вредност свих употребљених 

материјала из Главе 17 није већа 

од 30% цене производа франко 

фабрика  

  

еx Глава 5  

еx 05.02  

Производи животињског порекла, 

на другом месту непоменути, нити 

обухваћени; осим: 

Припремљене чекиње од питомих 

или дивљих свиња  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 5 у потпуности добијени 

Чишћење, дезинфекција, 

сортирање и исправљање чекиња 

и длака  

  

Глава 6  Живо дрвеће и друге биљке; 

луковице, корење и слично; сечено 

цвеће и украсно лишће  

Производња код које: 

- су сви употребљени материјали 

из Главе 6 у потпуности 

добијени, и  

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко фабрика  

  



Глава 7  Поврће, корење и кртоле за јело  Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 7 у потпуности добијени  

  

Глава 8  Воће за јело; коре агрума или диња 

и лубеница  

Производња код које:  

- је сво воће које се користи у 

потпуности добијено, и 

- вредност свих употребљених 

материјала из Главе 17 није већа 

од 30% цене производа франко 

фабрика  

  

Глава 9  Кафа, чај, мате чај и зачини; осим:  Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 9 у потпуности добијени  

  

09.01  Кафа, пржена или непржена са или 

без кофеина; љуспице и опне кафе; 

замене кафе које садрже кафу у 

било ком проценту  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја  

  

09.02  Чај, неароматизован или 

ароматизован  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја  

  

еx 09.10  Мешавине зачина  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја  

  

еx Глава 10  Житарице  Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 10 у потпуности добијени  

  

еx Глава 11     Производи млинске индустрије; 

слад; скроб, инулин; глутен од 

пшенице; осим:  

Производња код које су све 

употребљене житарице, јестиво 

поврће, корење и кртоле 

(гомоље) из тар. бр. 07.14 или 

воће у потпуности добијени  

  

еx 11.06  Брашно, гриз и прах, од сувог 

ољуштеног махунастог поврћа из 

тар. бр. 07.13  

Сушење и млевење махунастог 

поврћа из тар. бр. 07.08  

  

Глава 12  Уљано семење и плодови; разно 

зрневље, семе и плодови; 

индустријско и лековито биље; 

слама и сточна храна (кабаста)  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 12 у потпуности добијени  

  

13.01  Шелак: природне гуме, смоле 

гуме-смоле и уљане смоле (нпр.: 

балзами)  

Производња код које вредност 

употребљених материја из тар. 

бр. 13.01 није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

  

13.02  Биљни сокови и екстракти; 

пектинске материје, пектинати и 

пектати; агар-агар и остале слузи и 

згрушивачи, добијени од биљних 

производа, модификовани или 

немодификовани: 

- Слузи и згушњивачи, добијени из 

биљних производа, модификовани 

- Остало  

Производња од немодификоване 

слузи и средстава за згушњавање 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

  

Глава 14  Биљни материјали за плетарство; Производња код које су сви   



биљни производи на другом месту 

непоменути, нити обухваћени  

употребљени материјали из 

Главе 14 у потпуности добијени  

еx Глава 15  Масноће и уља животињског и 

биљног порекла и производи 

њиховог разлагања; прерађене 

јестиве масноће; воскови 

животињског и биљног порекла; 

осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

  

15.01  Свињска масноћа (укључујући 

јестиву маст) и живинска масноћа, 

осим оних из тар. бр. 02.09 и 15.03:  

    

- Масноће од костију или отпадака  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 02.03, 

02.06 или 02.07 или од костију из 

тар. бр. 05.06  

  

- Остало  Производња од меса или других 

јестивих кланичних производа 

од свињског меса из тар. бр. 

02.03 или 02.06 или од меса и 

јестивих отпадака од живине из 

тар. бр. 02.07  

  

15.02  Масноће од животиња врсте 

говеда, оваца и коза, осим оних из 

тар. бр. 15.03:  

   

- Масноће од костију или отпадака  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 02.01, 

02.02, 02.04 или 02.06 или од 

костију из тар. бр. 05.06  

  

- Остало  Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 2 у потпуности добијени  

  

15.04  Масти и уља као и њихове 

фракције, од риба или морских 

сисара, пречишћени или 

непречишћени, али хемијски 

немодификовани:  

    

- Чврсте фракције  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

15.04  

  

- Остало  Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Глава 2 и 3, у потпуности 

добијени  

  

еx 15.05  Пречишћени (рафинисани) 

ланолин  

Производња од сирове масноће 

од вуне из тар. бр. 15.05  

  

15.06  Остале масти или уља 

животињског порекла и њихове 

фракције, пречишћени или 

     



непречишћени, али хемијски 

немодификовани:  

- Чврсте фракције  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

15.06  

  

- Остало  Производња код које сви 

употребљени материјали из 

Главе 2 у потпуности добијени  

  

15.07 до 15.15  Уља биљног порекла и њихове 

фракције:  

- Сојино уље, уље од кикирикија, 

палмино уље, уље од кокосовог 

ораха (копре), уље од палминог 

језгра (коштице), уље од "бабасуа", 

тунгово уље, оитикика уље, восак 

смрече и јапански восак, фракције 

јојоба уља и уља за техничке и 

индустријске намене, осим за 

производњу хране за људску 

исхрану  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

  

- Чврсте фракције, осим оних од 

јојоба уља 

- Остало  

Производња од осталих 

материјала из тар. бр. 15.07 до 

15.15  

Производња код које су сви 

употребљени биљни материјали 

у потпуности добијени  

  

15.16  Масти и уља животињског или 

биљног порекла и њихове 

фракције, делимично или потпуно 

хидрогенизовани, 

интерестерификовани, 

реестерификовани или 

елеидинизовани, рафинисани или 

нерафинисани, али даље 

неприпремљени  

Производња код које су:  

- сви употребљени материјали из 

Главе 2 у потпуности добијени, и  

- сви употребљени биљни 

материјали у потпуности 

добијени. Међутим, могу да се 

употребе материјали из тар. бр. 

15.07, 15.08, 15.11 и 15.13  

  

15.17  Маргарин, мешавине и препарати 

од масти или уља животињског 

или биљног порекла или од 

фракција различитих масти или 

уља из ове главе, подобни за јело, 

осим јестивих масти или уља и 

њихових фракција из тар. бр. 15.16  

Производња код које су:  

- сви употребљени материјали из 

Глава 2 и 4 у потпуности 

добијени, и 

- сви употребљени биљни 

материјали у потпуности 

добијени. Међутим, могу да се 

употребе и материјали из тар. бр. 

15.07, 15.08, 15.11 и 15.13  

 

Глава 16  Прерађевине од меса, риба, 

љускара, мекушаца или осталих 

водених бескичмењака  

Производња од животиња из 

Главе 1. Сви употребљени 

материјали из Главе 3 морају да 

буду у потпуности добијени  

 

еx Глава 17  Шећер и производи од шећера; 

осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

 



материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

еx 17.01  Шећер од шећерне трске и 

шећерне репе и хемијски чиста 

сахароза, у чврстом стању, са 

додатим средствима за 

амортизацију или материјама за 

бојење  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко фабрика  

 

17.02  Остали шећери, укључујући 

хемијски чисту лактозу, малтозу, 

гликозу и фруктозу у чврстом 

стању; шећерни сирупи без 

додатих средстава за 

ароматизацију или материја за 

бојење; вештачки мед и мешавине 

вештачког и природног меда; 

карамел:  

    

- Хемијски чиста малтоза или 

фруктоза  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

17.02  

 

- Остали шећери у чврстом облику, 

са додатком средстава за 

ароматизацију или материја за 

бојење  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко фабрика  

 

- Остало  Производња код које су сви 

употребљени материјали са 

пореклом  

 

еx 17.03  Меласе добијене приликом 

екстракције или рафинисања 

шећера, са додатком средстава за 

ароматизацију или материја за 

бојење  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко фабрика  

 

17.04  Производи од шећера (укључујући 

белу чоколаду), без какаа  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

 

Глава 18  Какао и производи од какаа  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

  



19.01  Екстракт слада; прехрамбени 

производи од брашна, јечма, гриза, 

скроба и екстракта слада без 

додатка какаа или са додатком 

какаа у праху у количини мањој од 

40% по маси какаа, рачунато на 

потпуно одмашћену основу, на 

другом месту непоменути нити 

укључени; прехрамбени производи 

од робе из тар. бр. 04.01. до 04.04 

без додатка какаа праха или са 

садржајем какаа мањим од 5% по 

маси, рачунато на потпуно 

одмашћену основу, на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени:  

    

- Екстракт слада  Производња од житарица из 

Главе 10  

 

- Остало  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

сваке од Глава 4 и 17 није већа 

од 30% цене производа франко 

фабрика  

 

19.02  Тестенине, куване или некуване 

или пуњене (месом или другим 

материјалима) или на други начин 

припремљене, као што су шпагети, 

макарони, резанци, лазање, њоки, 

равијоли, канелони; кус-кус, 

припремљени или 

неприпремљени:  

  

- Са садржајем 20% или мање по 

маси меса, изнутрица, рибе, 

љускара или мекушаца  

Производња код које су све 

употребљене житарице и њени 

деривати (осим тврде пшенице и 

њених деривата) у потпуности 

добијени  

 

- Са садржајем више од 20% по 

маси меса, изнутрица, рибе, 

љускара или мекушаца  

Производња код које су: 

- све употребљене житарице и 

њени деривати (осим тврде 

пшенице и њених деривата) у 

потпуности добијени, и  

- сви употребљени материјали из 

Глава 2 и 3 у потпуности 

добијени  

 

19.03  Тапиока и замене тапиоке 

припремљени од скроба у облику 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од скроба 

 



љуспица, зрнаца, перли и сличних 

облика  

од кромпира из тар. бр. 11.08  

19.04  Производи за исхрану добијени 

бубрењем или пржењем житарица 

или производа од житарица (нпр.: 

кукурузне пахуљице); житарице 

(осим кукуруза), у зрну или у 

облику пахуљица или на други 

начин обрађеног зрна (осим 

брашна, јечма и гриза), претходно 

куване или на други начин 

припремљене, на другом месту 

непоменуте, нити обухваћене  

Производња:  

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из тар. 

бр. 18.06,  

- код које су све употребљене 

житарице и брашно (осим тврде 

пшенице и њених деривата и 

кукуруза врсте Зеа индурата 

маизе) у потпуности добијени, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

 

19.05  Хлеб, пецива, колачи, бисквити и 

остали пекарски производи са 

додатком какаа или без додатка 

какаа; нафора, капсуле за 

фармацеутске производе, обланде, 

пиринчана хартија и слични 

производи  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из Главе 11  

 

еx Глава 20  Производи од поврћа, воћа или од 

осталих делова биља; осим  

Производња код које је сво 

употребљено воће или поврће у 

потпуности добијено  

  

еx 20.01  Јам, слатки кромпир и слични 

јестиви делови биља са садржајем 

најмање 5% по маси скроба, 

припремљени или конзервирани у 

сирћетној киселини  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

еx 20.04 и еx 

20.05  

Кромпир у облику брашна, гриза, 

љуспи, припремљен или 

конзервисан на други начин, осим 

у сирћету или сирћетној киселини  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

20.06  Поврће, воће, језграсто воће, коре 

од воћа и остали делови биља, 

конзервисани у шећеру 

(кандирани)  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко фабрика  

 

20.07  Џемови, воћни желеи, мармеладе, 

воћни пиреи и воћне пасте 

добијени кувањем, са додавањем 

или без додавања шећера или 

других средстава за заслађивање  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производа, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

 

еx 20.08  - Језграсто воће, без додатка 

шећера или алкохола  

Производња код које је вредност 

свог употребљеног језграстог 

воћа са пореклом и зрна уљарица 

из тар. бр. 08.01, 08.02 и 12.02 до 

 



12.07, већа од 60% цене 

производа франко фабрика  

- Путер од кикирија; мешавине од 

житарица; палмина језгра; кукуруз  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

- Остало, осим воћа и језграстог 

воћа куваног на други начин, осим 

у води или на пари, без додатка 

шећера, смрзнуто  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

 

20.09  Воћни сокови (укључујући ширу 

од грожђа) и сокови од поврћа, 

неферментисани и без додатка 

алкохола, са додатком или без 

додатка шећера или осталих 

средстава за заслађивање  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

 

еx Глава 21  Разни производи за исхрану; осим:  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

21.01  Екстракти, есенције и концентрати 

кафе, чаја, мате чаја или препарата 

на бази тих производа или на бази 

кафе, чаја или мате чаја; пржена 

цикорија и остале пржене замене 

кафе и екстракти, есенције и 

концентрати тих производа  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које је цикорија која се 

употребљава у потпуности 

добијена  

 

21.03  Препарати за сосове и 

припремљени сосови; мешани 

зачини и мешана зачинска 

средства; брашно од слачице и 

припремљена слачица (сенф)  

  

- Препарати за сосове и 

припремљени сосови; мешани 

зачини и мешана зачинска 

средства  

- Брашно од слачице и 

припремљена слачица  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, може да се употребе 

брашно или гриз од слачице или 

припремљена слачица  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја  

 

еx 21.04  Супе и чорбе и препарати за те Производња од материјала из  



производе  било ког тарифног броја, осим од 

припремљеног или 

конзервисаног поврћа из тар. бр. 

20.02 до 20.05  

21.06  Прехрамбени производи на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени  

Производња:  

- од материјала било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност 

употребљених материјала из 

сваке од Глава 4 и 17 није већа 

од 30% цене производа франко 

фабрика  

 

еx Глава 22  Пића, алкохоли и сирће; осим:  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које су сво употребљено 

грожђе или материјали добијени 

од грожђа, у потпуности 

добијени  

  

22.02  Вода, укључујући минералну воду 

и газирану воду, са додатком 

шећера или других средстава за 

заслађивање или ароматизацију и 

остала безалкохолна пића, осим 

сокова од воћа и поврћа који се 

сврставају у тар. бр. 20.09  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ,  

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% цене 

производа франко фабрика, и  

- код које су сви употребљени 

воћни сокови (осим сокова од 

ананаса, лимете или грејпфрута) 

са пореклом  

 

22.07  Неденатурисан етил-алкохол 

алкохолне јачине 80% запремине 

или јачи; етил-алкохоли и остали 

алкохоли, денатурисани, било које 

јачине  

Производња:  

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из тар. 

бр. 22.07 или 22.08,  

- код које су сво употребљено 

грожђе или било који материјали 

добијени од грожђа, у 

потпуности добијени или, ако су 

сви остали употребљени 

материјали са пореклом, може да 

се употреби арак до 5% 

запремине  

 

22.08  Неденатурисан етил-алкохол 

алкохолне јачине мање од 80% 

запр.; ракије, ликери и остала 

Производња:  

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим материјала из тар. бр. 

 



алкохолна пића  22.07 или 22.08,  

- код које су сво употребљено 

грожђе или било који материјали 

добијени од грожђа, у 

потпуности добијени или, ако су 

сви остали употребљени 

материјали са пореклом, може да 

се употреби арак до 5% 

запремине  

еx Глава 23  Остаци и отпаци прехрамбене 

индустрије; припремљена храна за 

животиње; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 23.01  Брашно, прах и пелете од риба или 

љускара, мекушаца или осталих 

водених бескичмењака, неподобни 

за људску исхрану  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Глава 2 и 3 у потпуности 

добијени  

 

еx 23.03  Остаци од производње скроба од 

кукуруза (искључујући 

концентрисана мочила) са 

садржајем беланчевина преко 40% 

но маси, рачунато на суви 

производ  

Производња код које је сав 

употребљен кукуруз у 

потпуности добијен  

 

еx 23.06  Уљане погаче и остали чврсти 

остаци добијени екстракцијом 

маслиновог уља са садржајем више 

од 3% маслиновог уља  

Производња код које су све 

употребљене маслине у 

потпуности добијене  

 

23.09  Производи који се употребљавају 

за исхрану животиња  

Производња код које су:  

- све употребљене житарице, 

шећер или меласа, месо или 

млеко у потпуности добијени 

- сви употребљени материјали из 

Главе 3 у потпуности добијени  

 

еx Глава 24  Дуван и производи замене дувана; 

осим:  

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 24 у потпуности добијени  

  

24.02  Цигаре, цигарилоси и цигарете, од 

дувана или замене дувана  

Производња код које је најмање 

70%, по маси, употребљеног 

непрерађеног дувана или 

дуванских отпадака из тар. бр. 

24.01 већ стекло порекло  

 

еx 24.03  Дуван за пушење  Производња код које је најмање 

70%, по маси, употребљеног 

непрерађеног дувана или 

дуванских отпадака из тар. бр. 

24.01 већ стекло порекло  

 

еx Глава 25  Со; сумпор; земља; камен; гипс; 

креч и цемент; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  



еx 25.04  Природни кристални графит са 

обогаћеним садржајем угљеника, 

пречишћен и млевен  

Обогаћивање садржаја угљеника, 

пречишћавање и млевење 

сировог кристалног графита  

 

еx 25.15  Мермер, само сечен тестером или 

на други начин, у блокове или 

плоче правоугаоног облика 

(укључујући и квадратног), 

дебљине до 25 цм  

Резање мермера дебљине преко 

25 цм, тестером или на други 

начин (чак и ако је већ исечен)  

 

еx 25.16  Гранит, порфир, базалт, пешчар и 

остали камен за споменике, 

грађевинарство и друго, сечен 

тестером или на други начин у 

блокове или плоче правоугаоног 

облика (укључујући и квадратног) 

дебљине до 25 цм тестером или на 

други начин у блокове или плоче 

правоугаоног облика (укључујући 

и квадратног) дебљине до 25 цм  

Резање камена, дебљине преко 

25 цм, тестером или на други 

начин (чак и ако је већ исечен)  

 

еx 25.18  Доломит, печен  Печење непеченог доломита   

еx 25.19  Уситњен природни магнезијум-

карбонат (магнезит) у херметички 

запечаћеним контејнерима и 

магнезијум-оксид, чист или 

нечист, осим топљеног 

магнезијум-оксида или 

синтермагнезита  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, дозвољена је употреба 

природног магнезијум-карбоната 

(магнезита)  

 

еx 25.20  Гипс посебно припремљен за 

зубарство  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 25.24  Природна азбестна влакна  Производња од минерала азбеста 

(азбестног концентрата)  

 

еx 25.25  Лискун у праху  Млевење лискуна или отпадака 

од лискуна  

 

еx 25.30  Земљане боје, печене или у праху  Печење или млевење земљаних 

боја  

 

Глава 26  Руде, згуре и пепели  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx Глава 27  Минерална горива, минерална уља 

и производи њихове дестилације; 

битуменозне материје; минерални 

воскови, осим:  

Производња од материјала из 

било код тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 27.07  Уља, код којих маса ароматских 

састојака прелази масу 

неароматских састојака, слична 

минералним уљима добијеним 

дестилацијом катрана каменог 

угља на високој температури, од 

којих више од 65% запр. 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или 

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

 



дестилише на температури од 

250°Ц (укључујући мешавине 

есенције нафте и бензола), 

намењена за употребу као 

погонско гориво или гориво за 

загревање  

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

еx 27.09  Сирова уља добијена од 

битуменозних минерала  

Сува дестилација битуменозних 

материјала  

 

27.10  Уља добијена од нафте и уља 

добијена од битуменозних 

минерала, осим сирових; 

производи на другом месту 

непоменути или обухваћени, који 

садрже по маси 70% или више уља 

од нафте или уља добијених од 

битуменозних минерала, ако 

представљају основне састојке тих 

производа; отпадна уља  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(2)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

 

27.11  Нафтни гасови и остали гасовити 

угљоводоници  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(2)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

 

27.12  Вазелин; парафин, 

микрокристални восак од нафте, 

пресовани парафини, озокерит, 

восак од мрког угља или лигнита, 

восак од тресета, остали 

минерални воскови и слични 

производи добијени синтезом или 

другим поступцима, обојени или 

необојени  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

 



у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

27.13  Нафтни кокс, битумен од нафте и 

остали остаци из нафте или из уља 

од битуменозних минерала  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

 

27.14  Битумен и асфалт, природни; 

битуменозни и уљни шкриљци и 

тер-песак; асфалтити и асфалтне 

стене  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

 

27.15  Битуменске мешавине на бази 

природног асфалта, природног 

битумена, битумена од нафте, 

минералног катрана или 

минералне катранске смоле (нпр.: 

битумен кит, "цут-бацк")  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

 

еx Глава 28  Неоргански хемијски производи; 

органска и неорганска једињења 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

Производња 

код које 



племенитих метала, метала ретких 

земљи, радиоактивних елемената 

или изотопа; осим:  

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр., под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика  

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 28.05  "Мисцх-метал"  Производња електролитичким 

или термалним поступком, код 

које вредност употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко фабрика  

 

еx 28.11  Сумпор-триоксид  Производња од сумпор-диоксида  Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 28.33  Сулфат алуминијума  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 28.40  Натријум-перборат  Производња од дисодиум-

тетраборат пентахидрата  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 29  Органски хемијски производи; 

осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у које се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр., под условом да 

њихова вредност није већа од 

20% цене производа франко 

фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 29.01  Ациклични угљоводоници за 

употребу као погонско гориво или 

гориво за загревање  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или  

 



Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

еx 29.02  Циклани и циклени (осим азулена), 

бензол, толуол, ксилоли, за 

употребу као погонско гориво или 

гориво за загревање  

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1) 

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. бр., 

у који се сврстава сам производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

 

еx 29.05  Алкохолати метала од алкохола из 

овог тар. бр. и од етил-алкохола  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

29.05. Међутим, могу да се 

употребе алкохолати метала из 

овог тар. бр., под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

29.15  Засићене ацикличне 

монокарбонске киселине и њихови 

анхидриди, халогениди, пероксиди 

и перкиселине; њихови халогени, 

сулфо-, нитро- и нитрозо деривати  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 29.15 и 

29.16 не сме да буде већа од 20% 

цене производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 29.32  - Унутрашњи етри и њихови 

халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо 

деривати  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 29.09 не 

сме да буде већа од 20% цене 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 



производа франко фабрика  није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- Циклични ацетали и унутрашњи 

хеми-ацетали и њихови халогени, 

сулфо-, нитро-, нитрозо деривати  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр.  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

29.33  Хетероциклична једињења само са 

хетероатомом или хетероатомима 

азота  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 29.32 и 

29.33 не сме да буде већа од 20% 

цене производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

29.34  Нуклеинске киселине и њихове 

соли, хемијски дефинисане или 

недефинисане; остала 

хетероциклична једињења  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 29.32, 

29.33 и 29.34 не сме да буде већа 

од 20% цене производа франко 

фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 29.39  Концентрати од сламки мака са 

садржајем не мање од 50%, по 

маси, алкалоида  

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

еx Глава 30  Фармацеутски производи; осим:  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе и 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр., у који се сврстава 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика  

  

30.02  Људска крв; животињска крв   



припремљена за употребу у 

терапеутске, профилактичке или 

дијагностичке сврхе; антисерум и 

остале фракције крви и 

модификовани имунолошки 

производи, било да су добијени 

путем биотехнолошких процеса 

или не; вакцине, токсини, културе 

микроорганизама (осим квасца) и 

слични производи:  

- Производи који се састоје од два 

или више састојака, који су 

помешани за употребу у 

терапеутске или профилактичке 

сврхе, или непомешани производи 

за ове сврхе, припремљени у 

одмерене дозе, или у облике или 

паковања за малопродају  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

30.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

 

- Остало  

- - људска крв  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

30.02. Међутим, могу да се 

употребе, материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

 

- - животињска крв припремљена 

за терапеутске или профилактичке 

сврхе  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

30.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

 

- - фракције крви, осим 

антисерума, хемоглобина и крвних 

глобулина и серумских глобулина  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

30.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

 

- - хемоглобин, крвни глобулини и 

серумски глобулини  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

30.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

 



наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

- - остало  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

30.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

 

30.03 и 30.04  Лекови (изузев производа из тар. 

бр. 30.02, 30.05 или 30.06):  

- Добијени од амикацина из тар. 

бр. 29.41  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе и 

материјали из тар. бр. 30.03 и 

30.04, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

20% цене производа франко 

фабрика  

 

 - Остало  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали из тар. бр. 30.03 и 

30.04, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

20% цене производа франко 

фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% од цене производа 

франко фабрика  

 

еx 30.06  Фармацеутски отпаци како се 

наводе у Напомени 4 (к) уз ову 

главу  

Порекло производа код овог 

сврставања неће се променити  

 

еx Глава 31  Ђубрива; осим:  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр, као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  



еx 31. 05  Минерална или хемијска ђубрива 

која садрже два или три ђубрива 

елемента 

- азот, фосфор и калијум, остала 

ђубрива; производи из ове главе у 

облику таблета или сличних 

облика или у паковањима до 10 кг 

бруто масе, осим:  

- натријум-нитрата  

- калцијум-цијанамида  

- калијум-сулфата  

- мегнезијум-калијум сулфата  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 32  Екстракти за штављење или 

бојење; танини и њихови 

деривати; боје, пигменти и остале 

материје за бојење; припремљена 

премазна средства и лакови; 

китови и друге заптивне масе, 

штампарске боје и мастила; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 32.01  Таини и њихове соли, етри, естри и 

остали деривати  

Производња од екстракта за 

штављење, биљног порекла  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

32.05  Лак-боје; препарати предвиђени 

напоменом 3. уз ову главу, на бази 

лак-боја 
(3)

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим из тар. бр. 

32.03, 32.04 и 32.05. Међутим, 

могу да се употребе и материјали 

из тар. бр. 32.05, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 33  Етерична уља и резиноиди; 

парфимеријски, козметички или 

тоалетни производи; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 



исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

33.01  Етерична уља (без терпена или са 

терпенима), укључујући тзв. 

"цонцретес" и "абсолуте"; 

резиноиди, екстраховане уљане 

смоле, концентрати етеричних уља 

у мастима, неетерским уљима, 

восковима или слично, добијени 

поступком екстракције етеричних 

уља помоћу масти или 

мацерацијом; споредни терпенски 

производи добијени 

детерпенацијом етеричних уља; 

водени дестилати и водени 

раствори етеричних уља  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од материјала различите "групе" 
(4) 

овог тар. бр. Међутим, могу да 

се употребе материјали из исте 

групе као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 34  Сапун, органска површински 

активна средства, препарати за 

прање, препарати за подмазивање, 

вештачки воскови, припремљени 

воскови, препарати за полирање и 

чишћење, свеће и слични 

производи, пасте за моделирање, 

"зубарски воскови" и зубарски 

препарати на бази гипса; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 34.03  Препарати за подмазивање који 

садрже мање од 70% по маси уља 

од нафте или уља добијена од 

битуменозних минерала  

Поступак рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса 
(1)

 

или  

Други поступци код којих се сви 

употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе и материјали 

који се сврставају у исти тар. бр. 

у који се сврстава производ, под 

условом да њихова вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

34.04  Вештачки воскови и припремљени 

воскови:  

- На бази парафина, нафтних 

воскова, воскова добијених од 

битуменозних минерала, 

пресованог парафина или 

парафина са одстрањеним уљем  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

   



вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

- Остало  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од:  

- хидрогенизованих уља из тар. 

бр. 15.16, која имају својства 

воска,  

- масних киселина, које нису 

дефинисане или индустријски 

масних алкохола, који немају 

својства воскова, из тар. бр. 

38.23, и  

- материјала из тар. бр. 34.04  

Међутим, ови материјали могу 

да се употребе, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

- материјала из тар. бр. 34.04 

Међутим, ови материјали могу 

да се употребе, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 35  Беланчевинасте материје; 

модификовани скробови; лепкови; 

ензими; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

35.05  Декстрини и остали модификовани 

скробови (нпр. прежелатинизовани 

и естерификовани скробови); 

лепкови на бази скробова или на 

бази декстрина или осталих 

модификованих скробова:  

  

- Скробни етри и естри  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

35.05  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- Остало  Производња од материјала из Производња 



било ког тар. броја, осим 

материјала из тар. бр. 11.08  

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 35.07  Припремљени ензими на другом 

месту непоменути нити 

обухваћени  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

Глава 36  Експлозиви; пиротехнички 

производи; шибице; пирофорне 

легуре; запаљиви препарати  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 37  Производи за фотографске и 

кинематографске сврхе; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

37.01  Фотографске плоче и план-

филмови, осетљиви на светлост, 

неосветљени, од било ког 

материјала осим од хартије, 

картона или текстила; план-

филмови за тренутну (брзу) 

фотографију, осетљиви на 

светлост, неосветљени, у касетама 

или без касета:  

  

- План-филмови за тренутну (брзу) 

фотографију у боји, у касетама  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 37.01 или 

37.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у тар. бр. 37.02, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 30% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 



фабрика  

- Остало  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 37.01 или 

37.02. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у тар. бр. 37.01 и 

37.02, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

20% цене производа франко 

фабрика  

Производња 

код које 

вредност 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

37.02  Фотографски филмови у ролнама 

осетљиви на светлост, 

неосветљени, од било ког 

материјала осим од хартије, 

картона или текстила; филмови у 

ролнама за тренутне (брзе) 

фотографије, осетљиви на 

светлост, неосветљени  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 37.01 и 37.02  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

37.04  Фотографске плоче, филмови, 

хартије, картон и текстил 

осветљени али неразвијени  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 37.01 до 37.04  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 38  Разни производи хемијске 

индустрије; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 38.01  - Колоидни графит у раствору уља 

и полуколоидни графит; 

угљеничне пасте за електроде  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

- Графит у облику пасте, где 

мешавина графита и минералних 

уља учествује са више од 30% по 

маси  

Производња код које вредност 

употребљених материјала из тар. 

бр. 34.03 није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 



40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 38.03  Тал-уље, рафинисано  Рафинисање сировог тал-уља  Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 38.05  Сулфатно терпентинско уље, 

пречишћено  

Пречишћавање дестилацијом 

или рафинисањем сировог 

сулфатног терпентинског уља  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 38.06  Смолниестри  Производња од смолних 

киселина  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 38.07  Катран од дрвета (смола од 

катрана од дрвета)  

Дестилација катрана од дрвета  Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

38.08  Инсектициди, родентициди, 

фунгициди, хербициди, средства 

против клијања, средства за 

регулацију раста биљака, 

дезинфектанти и слични 

производи припремљени у облике 

или паковања за продају на мало 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 



или као препарати или производи 

(нпр.: сумпорисане траке, фитиљи, 

свеће и хартија за убијање мува)  

38.09  Средства за дораду, носачи боја, 

односно средства за убрзање 

бојења или фиксирање материја за 

бојење и остали производи и 

препарати (нпр.: средства за 

апретуру и нагризање) који се 

употребљавају у индустрији 

текстила, хартије, коже и сличним 

индустријама, на другом месту 

непоменути, нити обухваћени  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.10  Препарати за декапирање 

металних површина; топитељи и 

други помоћни препарати за 

лемљење и заваривање; прашкови 

и пасте за лемљење и заваривање 

који се састоје од метала и других 

материјала; препарати који се 

употребљавају као језгро или 

облоге за електроде или шипке за 

заваривање  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.11  Препарати против детонације, 

препарати за спречавање 

оксидације, за спречавање 

таложења смоле, побољшивачи 

вискозитета, препарати за 

спречавање корозије и остали 

припремљени адитиви за 

минерална уља (укључујући 

бензин) или за друге течности које 

се употребљавају за исте сврхе као 

минерална уља:  

  

- Припремљени адитиви за уља за 

подмазивање, који садрже нафтна 

уља или уља добијена од 

битуминозних минерала  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 38.11 није већа од 50% 

цене производа франко фабрика  

 

- Остало  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.12  Припремљени убрзивачи 

вулканизације; сложени 

пластификатори за гуму и 

пластичне масе, на другом месту 

непоменути, нити обухваћени; 

препарати за спречавање 

оксидације и остали сложени 

стабилизатори за гуму или 

пластичне масе  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 



38.13  Препарати и пуњења за апарате за 

гашење пожара; напуњене гранате 

за гашење пожара  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.14  Сложени органски раствори и 

разређивачи, на другом месту 

непоменути, нити обухваћени; 

припремљена средства за скидање 

премазаних средстава или лакова  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.18  Хемијски елементи допирани за 

употребу у електроници у облику 

дискова, плочица или сличних 

облика; хемијска једињења 

допирана за употребу у 

електроници  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.19  Течности за хидрауличне кочнице 

и остале припремљене течности за 

хидрауличну трансмисију, које не 

садрже или садрже мање од 70% 

по маси нафтног уља или уља 

добијена од битуменозних 

минерала  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.20  Препарати против смрзавања и 

припремљене течности за 

одлеђивање  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.22  Дијагностички или лабораторијски 

реагенси на подлози, припремљени 

дијагностички или лабораторијски 

реагенси, без обзира да ли су на 

подлози или не, осим оних из тар. 

бр. 30.02 или 30.06; сертификовани 

референтни материјали испитани 

материјали  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

38.23  Индустријске монокарбонске 

масне киселине; кисела уља од 

рафинације; индустријски масни 

алкохоли:  

  

- Индустријске монокарбонске 

масне киселине, кисела уља од 

рафинације  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

- Индустријски масни алкохоли  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од материјала који се сврставају 

у тар. бр. 38.23  

 

38.24  Припремљена везивна средства за 

ливачке калупе или ливачка језгра, 

хемијски производи и препарати 

хемијске индустрије или сродних 

индустрија (укључујући и оне који 

  



се састоје од мешавина природних 

производа), на другом месту 

непоменути, нити обухваћени  

- Следећи производи из овог тар. 

бр.:  

- - припремљена везивна средства 

за ливачке калупе или ливачка 

језгра на бази природних смолних 

производа  

- - нафтенске киселине, њихове 

соли нерастворљиве у води и 

њихови естри  

- - сорбитол, осим сорбитола из 

тар. бр. 20.05  

- - нафтни сулфонати, искључујући 

нафте сулфоната алкалних метала, 

амонијума или етаноламина; 

тиофеноване сулфонске киселине 

из уља која су добијена од 

битуменозних минерала и њихове 

соли  

- - измењивачи јона  

- - апсорпциона средства за вакуум 

цеви  

- - алкални оксид гвожђа за 

пречишћавање гаса  

- - текући амонијум гас и 

употребљен оксид добијен 

пречишћавањем гаса од угља  

- - сулфонафтенске киселине, 

њихове соли нерастворљиве у води 

и њихови естри  

- - Фузелово и Дипелово уље  

- - мешавине соли које садрже 

различите анионе  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ.  

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- - пасте за копирање на бази 

желатина, укључујући и на 

подлози од хартије или текстила  

  

- Остало  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

39.01 до 39.15  Пластичне масе у примарним 

облицима, отпаци, струготина и 

остаци од пластичних маса; осим 

оних из тар. бр. еx 39.07 и 39.12, за 

који важе доле наведена правила:  

    

- Производи адиционе 

хомополимеризације, где само 

један мономер учествује са више 

од 99% по маси у укупном 

Производња код које:  

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко фабрика, 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 



садржају полимера  и  

- у оквиру горе наведеног 

ограничења, вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 39 није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 
(5) 

 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- Остало  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко фабрика 
(5)

 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 39.07  - Кополимер, од поликарбоната и 

акрилонитрил-бутадиен- 

стиролног кополимера (АБС)  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. као и производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 
(5)

 

 

- Полиестер  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко фабрика 

и/или производња од 

поликарбоната тетраброма 

(бисфенол А)  

 

39.12  Целулоза и њени хемијски 

деривати на другом месту 

непоменути, нити обухваћени, у 

примарним облицима  

Производња код које вредност 

свих материјала, који се 

сврставају у исти тар. бр. у који 

се сврстава производ, није већа 

од 20% цене производа франко 

фабрика  

 

39.16 до 39.21  Полупроизводи и производи од 

пластичних маса; осим производа 

из тар. бр. еx 39.16, еx 39.17, еx 

39.20 и еx 39.21, за које важе доле 

наведена правила:  

  

- Пљоснати производи, на други 

начин обрађени, а не само 

површински обрађени или само 

сечени у друге облике осим у 

правоугаоне (укључујући и 

квадратне); остали производи, на 

други начин обрађени, а не само 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 50% 

цене производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 



површински обрађени  производа 

франко 

фабрика  

- Производи адиционе 

хомополимеризације, где само 

један мономер учествује са више 

од 99% по маси у укупном 

садржају полимера  

Производња код које:  

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко фабрика, 

и  

- у оквиру горе наведеног 

ограничења, вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 39 није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 
(5)

 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- Остало  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко фабрика 
(5)

 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 39.16 и еx 

39.17  

Профилни облици и цеви  Производња код које:  

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко фабрика, 

и 

- у оквиру горе наведеног 

ограничења, вредност свих 

употребљених материјала из 

истог тар. бр. у који се сврстава 

производ, није већа од 20% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 39.20  - Листови или филмови јономера  Производња од термпластичне 

делимичне соли која је 

кополимер етилена и метакрилне 

киселине, делимично 

неутрализована јонима метала, 

углавном цинка и натријума  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

 - Листови од регенерисане 

целулозе, полиамида или 

полиетилена  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у исти тар. бр. 

у који се сврстава производ, није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 39.21  Фолије од пластичних маса, Производња од високо Производња 



метализиране  транспарентне полиестерске 

фолије, дебљине мање од 23 

микрона
(6)

  

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

39.22 до 39.26  Производи од пластичних маса  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

еx Глава 40  Каучук и производи од каучука и 

гуме; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 40.01  Ламиниране плоче од креп гуме за 

ципеле  

Ламинирање листова природног 

каучука  

 

40.05  Мешавине каучука, 

невулканизоване, у примарним 

облицима или у облику плоча, 

листова или трака  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала, 

осим природног каучука, није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

40.12  Протектиране или употребљаване 

спољне пнеуматске гуме; пуне 

гуме и гуме са ваздушним 

коморама, протектори (газећи слој) 

и заштитни улошци (појасеви), од 

гуме:  

- Протектиране гуме, пуне гуме и 

гуме са ваздушним коморама, од 

гуме 

- Остало  

Протектирање употребљених 

гума  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим из тар. бр. 

40.11 и 40.12  

 

еx 40.17  Производи од тврде гуме  Производња од тврде гуме   

еx Глава 41  Сирова крупна и ситна кожа са 

длаком или без длаке (осим крзна) 

и штављена кожа, осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 41.02  Сирова овчија или јагњећа кожа, 

без вуне  

Стругање овчијих и јагњећих 

кожа са вуном  

 

41.04 до 41.06  Штављена или "цруст" кожа, без 

вуне или длаке, сечена или 

несечена, али даље 

неприпремљена  

Поновно штављење коже, или  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

41.07, 41.12 и 

41.13  

Кожа даље обрађена после 

штављења или чишћења 

укључујући сушену кожу, без 

вуне, сечену или несечену, осим 

коже и тар. бр. 41.14  

Производ од материјала из било 

ког тар. бр. осим из тар. бр. 41.04 

до 41.13  

 



еx 41.14  Лакована кожа и лакована 

слојевита кожа; метализована кожа  

Производња од материјала из 

тарифних бројева 41.04 до 41.07 

под условом да њихова вредност 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

Глава 42  Производи од коже, седларски и 

сарачки производи; предмети за 

путовања, ручне торбе и слични 

контејнери; производи од 

животињских црева (осим од 

свиленог кетгута)  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx Глава 43  Природно и вештачко крзно; 

производи од крзна; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

еx 43.02  Штављена или обрађена крзна, 

састављена:  

- Плоче, крстови и слични облици 

- Остало  

Бељење или бојење, са резањем 

или састављањем од 

несастављених, штављених или 

обрађених крзна  

Производња од несастављених, 

штављених или обрађених крзна  

 

43.03  Одећа, прибор за одећу и остали 

производи од крзна  

Производња од несастављених, 

штављених или обрађених крзна 

из тар. бр. 43.02  

  

еx Глава 44  Дрво и производи од дрвета, 

дрвени угаљ; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 44.03  Дрво, грубо обрађено учетворено  Производња од трупаца са кором 

или без коре или само отесано  

 

еx 44.07  Дрво обрађено по дужини, 

резањем, глодањем или сечењем 

или љуштењем, дебљине преко 6 

мм, рендисано, брушено или 

спојено на крајевима  

Рендисање, брушење или 

спајање на крајевима  

 

еx 44.08  Листови фурнира (укључујући 

добијене резањем дрвета) и 

листови за шперплоче, дебљине до 

6 мм, спојени, и остало дрво дужно 

резано, сечено на ножу или 

љуштено, дебљине до 6 мм 

рендисано, брушено или спојено 

на крајевима  

Спајање, рендисање, брушење, 

спајање на крајевима  

 

еx 44.09  Дрво, профилисано по дужини 

било које ивице или лица, 

укључујући брушено или прстасто 

(зупчасто) спојено 

- Брушено или спојено на 

крајевима 

- Обликоване лајсне и венци  

Брушење или спајање на 

крајевима  

Прерада у облик лајсни или 

венаца  

 

еx 44.10 до еx Лајсне и венци од дрвета за Прерада у облик лајсни или  



44.13  предмете домаћинства, оквире за 

унутрашњу декорацију  

венаца  

еx 44.15  Сандуци, кутије, гајбе, добоши и 

слична амбалажа за паковање, од 

дрвета  

Производња од дасака које нису 

исечене на одређену величину  

 

еx 44.16  Бурад, бачве, каце, чаброви и 

други бачварски производи и 

њихови делови, од дрвета  

Производња од дуга, даље 

необрађених, осим сечених 

тестером на две главне 

површине  

 

еx 44.18  - Грађевинска столарија и остали 

производи за грађевинарство, од 

дрвета  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ.  

Међутим, могу се употребити 

плоче са саћем, шиндра резана 

или цепана  

 

- Лајсне и венци  Прерада у облик лајсни или 

венаца  

 

еx 44.21  Дрвца за шибице; дрвени 

ексерчићи и клинчићи за обућу  

Производња од дрвета из било 

ког тар. бр. осим од дрвене жице 

из тар. бр. 44.09  

 

еx Глава 45  Плута и производи од плуте; осим  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

45.03  Производи од природне плуте  Производња од плуте из тар. бр. 

45.01  

 

Глава 46  Производи од сламе и еспарта или 

од осталих материјала за 

плетарију; корпарски и плетарски 

производи  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

Глава 47  Дрвна целулоза или целулоза од 

осталих влакнастих целулозних 

материјала; хартија или картон за 

поновну прераду (отпаци и остаци)  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx Глава 48  Хартија и картон; производи од 

хартијине масе, хартије или од 

картона; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

 

еx 48.11  Хартија и картон, шпартани, са 

линијама или коцкама  

Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47  

 

48.16  Карбон хартија, самокопирајућа 

хартија и остале хартије за 

копирање или преношење (осим 

оних из тар. бр. 48.09), матрице за 

умножавање и офсет плоче од 

хартије, у кутијама или без кутија  

Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47  

 

48.17  Коверти, писма-коверти, 

дописнице и карте за дописивање 

(без слике) од хартије или картона; 

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

 



сетови за дописивање у кутијама, 

кесицама, нотесима и сличним 

паковањима од хартије или 

картона  

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

еx 48.18  Тоалетна хартија  Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47  

 

еx 48.19  Кутије, вреће и остали контејнери 

за паковање од хартије, картона, 

целулозне вате и листова или трака 

од целулозних влакана  

Производња: 

- од материјала из било код 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 48.20  Блокови листова за писање  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 48.23  Остала хартија, картон, целулозна 

вата и листови и траке од 

целулозних влакана, сечени у 

одређене величине или облике  

Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47  

 

еx Глава 49  Штампане књиге: новине, слике и 

остали производи графичке 

индустрије, рукописи, куцани 

текстови и планови; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

49.09  Поштанске разгледнице, честитке 

и карте које имају личне поруке, 

штампане, илустроване или 

неилустроване, са ковертима или 

без коверата, или украса  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 49.09 или 49.11  

 

49.10  Календари свих врста, штампани, 

укључујући календар блокове: 

- Календари тзв. вечити са 

замењивим блоковима 

монтираним на подлози или 

постољу од другог материјала 

осим од хартије или картона  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

   - Остало  Производња од материјала који 

се не сврставају у тар. бр. 49.09 

или 49.11  

   

еx Глава 50  Свила; осим:  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  



еx 50.03  Отпаци од свиле (укључујући 

чауре неподесне за одмотавање, 

отпатке предива и рашчупане 

текстилне материјале), влачени 

или чешљани (чауре неподесне за 

одмотавање, отпатке предива и 

рашчупане текстилне материјале), 

влачени или чешљани  

Влачење или чешљање отпадака 

од свиле  

 

50.04 до еx 

50.06  

Свилено предиво и предива од 

отпадака свиле  

Производња од: 
(7)

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или чешљаних 

или на други начин 

припремљених за предење, 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити другачије 

припремљена за предење,  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе,  

или 

- материјала за израду хартије  

 

50.07  Тканине од свиле или од отпадака 

од свиле:  

    

 - Са утканим (уграђеним) гуменим 

нитима  

- Остало  

Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

Производња од 
(7)

 

- предива од кокоса,  

- природних влакана,  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење,  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- хартије, 

или  

 

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

 



нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

   

еx Глава 51  Вуна, фина или груба животињска 

длака; предиво и тканине од 

коњске длаке; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

51.06 до 51.10  Предино од вуне, фине или грубе 

животињске или коњске длаке:  

Производња од: 
(7)

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или чешљаних 

или на други начин 

припремљених за предење, 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе,  

или 

- материјала за израду хартије  

 

51.11 до 51.13  Тканине од вуне, фине или грубе 

животињске или коњске длаке:  

Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

   

   - Са утканим (уграђеним) гуменим 

нитима  

- Остало  

Производња од 
(7)

 

- предива од кокоса  

- природних влакана  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- хартије  

или  

 

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

 



фабрика  

еx Глава 52  Памук; осим:  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

52.04 до 52.07  Предиво и конац од памука  Производња од: 
(7)

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или чешљаних 

или на други начин 

припремљених за предење, 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење 

хемијских материјала или 

текстилне целулозе,  

или 

- материјала за израду хартије  

 

52.08 до 52.12  Тканине од памука:  Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

   

   - Са утканим (уграђеним) гуменим 

нитима  

- Остало  

Производња од 
(7)

 

- предива од кокоса  

- природних влакана  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- хартије  

или  

 

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

еx Глава 53  Остала биљна текстилна влакна; 

предива од хартије и тканине од 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

  



предива од хартије  од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

53.06 до 53.08  Предиво од осталих биљних 

текстилних влакана; предиво од 

хартије  

Производња од: 
(7)

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или чешљаних 

или на други начин 

припремљених за предење  

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе,  

или  

- материјала за израду хартије  

 

53.09 до 53.11  Тканине од осталих биљних 

текстилних влакана; тканине од 

предива од хартије  

Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

   

   - Са утканим (уграђеним) гуменим 

нитима  

- Остало  

Производња од: 
(7)

 

- предива од кокоса  

- јута предива  

- природних влакана  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- хартије 

или  

 

    Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића) под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

54.01 до 54.06  Предиво, монофиламенти и конац 

од вештачких или синтетичких 

филамената  

Производња од: 
(7)

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или чешљаних 

  



или на други начин 

припремљених за предење  

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити другачије 

припремљена за предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- материјала за израду хартије  

54.07 и 54.08  Тканине од предива вештачких 

или синтетичких филамената  

Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

Производња од: 
(7)

 

   

   - Са утканим (уграђеним) гуменим 

нитима  

- Остало  

- предива од кокоса  

- природних влакана  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- хартије  

или  

 

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање, 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

55.01 до 55.07    Вештачка или синтетичка сечена 

влакна  

Производња од хемијских 

материјала или текстилне 

целулозе  

  

55.08 до 55.11  Предиво и конац за шивење од 

вештачких или синтетичких 

влакана, сечених (штапел)  

Производња од: 
(7)

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или чешљаних 

или на други начин 

припремљених за предење  

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

 



припремљена за предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- материјала за израду хартије  

55.12 до 55.16  Тканине од вештачких или 

синтетичких сечених влакана:  

Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

Производња од: 
(7)

 

   

   - Са утканим (уграђеним) гуменим 

нитима  

- Остало  

- предива од кокоса 

- природних влакана 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење,  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или 

- хартије 

или  

 

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

еx Глава 56  Вата, филц и неткани материјал: 

специјална предива; канапи, ужад, 

конопци и каблови и производи од 

њих; осим:  

Производња од: 
(7)

 

- предива од кокосовог влакна,  

- природних влакана,  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- материјала за производњу 

хартије  

  

56.02  Филц, укључујући импрегнисан, 

превучен, или ламиниран: 

- Иглани филц  

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана, или  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

Међутим, може да се употреби и 

следеће:  

- полипропиленски филамент из 

тар. бр. 54.02,  

- полипропиленска сечена 

 



влакна из тар. бр. 55.03 или 

55.06 или  

- каблови од полипропиленских 

филамената из тар. бр. 55.01 код 

којих је, у свим случајевима, 

садржај сваког филамента или 

влакна мањи од 9 децитекса, под 

условом да њихова вредност 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 - Остало  Производња од: 
(7)

 

- природних влакана  

- сечених влакана добијених од 

казеина, или  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

 

56.04  Нити и корд од гуме, прекривени 

текстилним материјалом; 

текстилно предиво, траке и слично 

из тар. бр. 54.04 или 54.05, 

импрегнисани, превучени, 

обложени гумом или пластичном 

масом:  

  

 - Нити и корд од гуме, прекривени 

текстилним материјалом;  

- Остало  

Производња од гумених нити и 

корда који нису прекривени 

текстилним материјалом  

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- материјала за производњу 

хартије  

 

56.05  Метализирано предиво, 

укључујући обавијено предиво, 

које се састоји од текстилног 

предива, трака или сличних 

облика из тар. бр. 54.04 или 54.05, 

комбинованих са металом у 

облику нити, трака или праха или 

прекривених металом  

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана,  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана, невлачених 

нити чешљаних, нити на други 

начин припремљених за предење 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

- материјала за производњу 

хартије  

 

56.06  Обавијено предиво, обавијене 

траке и слични облици из тар. бр. 

54.04 или 54.05, осим обавијених 

производа из тар бр. 56.05, и 

обавијеног предива од коњске 

Производња од: 
(7) 

 

- природних влакана,  

- синтетичких или вештачких 

влакана невлачених нити 

чешљаних, нити на други начин 

 



длаке (из гриве и репа); жанила 

предиво (укључујући флоковано 

жанила предиво); ефектно 

(замкасто) предиво  

припремљених за предење,  

- хемијских материјала или 

текстилне пулпе  

- материјала за израду хартије  

Глава 57  Теписи и остали текстилни подни 

покривачи: 

- Од игланог филца  

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана, или  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

Међутим, могуће је користити:  

- полипропиленски филамент из 

тар. бр. 54.02  

- полипропиленска влакна из 

тар. бр. 55.03 или 55.06, или - 

каблове од полипропиленских 

филамената из тар. бр. 55.01, код 

којих је, у свим случајевима, 

садржај сваког филамента или 

влакна мањи од 9 децитекса, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 40% цене 

производа франко фабрика  

Као подлога, може да се 

употреби тканина од јуте  

  

 - Од осталог филца  Производња од: 
(7)

 

- природних влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

 

 - Од осталих текстилних 

материјала  

Производња од: 
(7)

 

- предива од кокосовог влакна  

- синтетичког или вештачког 

филамент предива,  

- природних влакана, или  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење тканине од јуте се смеју 

користити као подлога  

 

еx Глава 58  Специјалне тканине; тафтоване 

текстилне тканине; чипке; 

таписерије; позамантерија; вез; 

осим: 

- Комбиновани, са гуменим 

нитима 

- Остало  

Производња од једножичног 

предива 
(7)

 

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана,  

- синтетичких или вештачких 

влакана сечених, која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или 

  



- хемијских материјала или 

текстилне целулозе,  

или  

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

58.05  Таписерије ручно ткане (врста: 

гоблена, фландријске бове, обисон 

и сличне) и таписерије иглом 

рађене (нпр.: ситним бодом и 

унакрсним бодом), укључујући и 

конфекциониране  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

58.10  Вез у метражи, у тракама или 

мотивима  

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

59.01  Текстилне тканине превучене 

лепком или скробним материјама, 

које се употребљавају за спољно 

повезивање књига и слично; 

тканине за копирање, канафас 

припремљен за сликање: круте 

тканине (буграм) и сличне 

тканине које се користе за израду 

шешира  

Производња од предива    

59.02  Корд тканине за спољне 

пнеуматске гуме од предива од 

најлона или других полиамида, 

полиестера и вискозног рајона, 

велике јачине: 

- Са садржајем до 90% по маси 

текстилних материјала 

Производња од предива  

Производња од хемијских 

материјала или текстилне 

целулозе  

 



- Остало  

59.03  Текстилне тканине импрегнисане, 

премазане, превучене или 

прекривене или ламиниране 

пластичним масама, осим оних из 

тар. бр. 59.02  

Производња од предива 

или  

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

59.04  Линолеум, укључујући сечен у 

облике; подни покривачи на 

текстилној подлози, премазаној, 

превученој или прекривеној, 

укључујући и сечене у облике  

Производња од предива 
(7)

  

59.05  Зидни тапети од текстила: 

- Импрегнирани, премазани, 

прекривени или ламинирани 

гумом, пластичним или другим 

материјалима 

- Остало  

Производња од предива 

Производња од: 
(7)

 

- предива од кокосовог влакна  

- природних влакана  

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

или  

 

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност коришћене 

нештампане тканине није већа 

 



од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

59.06  Каучуковане или гумиране 

текстилне тканине, осим оних из 

тар. бр. 59.02;  

- Плетени или кукичани текстилни 

материјали  

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

 

   - Остале тканине израђене од 

предива од синтетичких 

филамената, које садржи више од 

90% текстилних материјала по 

маси  

Производња од хемијских 

материјала  

   

   - Остало  Производња од предива     

59.07  Текстилне тканине на други начин 

импрегнисане, премазане, 

превучене или прекривене; платна 

сликана за позоришне кулисе, 

тканине за атељеа и сличне сврхе  

Производња од предива 

или 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада на отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност коришћене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа франко 

фабрика  

 

59.08  Фитиљи од текстила, ткани, 

оплетени или плетени, за лампе, 

пећи, упаљаче, свеће и слично; 

чарапице за гасно осветљење и 

цевасто плетене тканине за 

чарапице, импрегнисане или 

неимпрегнисане:  

- Чарапице за гасно осветљење, 

импрегнисане  

- Остало  

Производња од цевасто плетене 

тканине за гасно осветљење  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

59.09 до 59.11  Текстилни производи за 

индустријску употребу  

- Дискови или прстенови за 

полирање, осим од филца из тар. 

бр. 59.11  

Производња од предива или 

отпадака од тканина или крпа из 

тар. бр. 63.10  

Производња од: 
(7) 

 

- предива од кокосовог влакна 

 



- Тканине, које се најчешће 

употребљавају у производњи 

хартије или за друге техничке 

сврхе, постављене или не, 

импрегнисане, односно превучене 

или не, цевасте или бесконачне са 

једножичном или вишежичном 

основом и/или потком, или равно 

ткане са вишеструком основом 

и/или потком из тар. бр. 59.11  

- следећих материјала:  

- предива од 

политетрафлуороетилена, 
(8)

 

- предива, вишежичног, од 

полиамида, превученог, 

импрегнисаног или покривеног 

фенолном смолом,  

- предива од синтетичких 

текстилних влакана 

ароматизованих полиамида, која 

су добијена поликондензацијом 

м-фениленедиамина и изофталне 

киселине,  

- монофила 

политетрафлуоретилена, 
(8)

 

- предива од синтетичких 

текстилних влакана од поли-п-

фенилен терефталамида,  

- предива од стакленог влакна 

превученог фенолном смолом и 

обавијеног предивом од акрила, 
(8)

 
- кополиестер монофиламената 

од полиестера и смоле 

терефталне киселине и 1,4 

циклохексанедиетанола и 

изофталне киселине 

- природних влакана 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

   - Остало  Производња од: 
(7)

 

- предива од кокосовог влакна  

- природних влакана 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

   

Глава 60  Плетени или кукичани материјали  Производња од: 
(7)

 

- природних влакана 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

  



други начин припремљена за 

предење, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

Глава 61  Одећа и прибор за одећу, плетени 

или кукичани:  

Производња из предива 
(7) (9)

  

- Добијени шивењем или на други 

начин састављањем два или више 

комада плетеног или кукичаног 

материјала који је искројен у 

потребном облику или директно 

добијен у одговарајућем облику 

- Остало  

Производња од: 
(7)

 

- природних влакана 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

еx Глава 62  Одећа и прибор за одећу, 

неплетени и некукичани; осим:  

Производња од предива 
(7) (9) 

  

еx 62.02,  

еx 62.04,  

еx 62.06,  

еx 62.09 и  

еx 62.11  

Одећа за жене, девојчице и бебе и 

готов прибор за одећу, везени  

Производња из предива 
(9)

 

или 

Производња од невезених 

тканина, под условом да укупна 

вредност употребљених 

невезених тканина није већа од 

40% цене производа франко 

фабрика 
(9)

 

   

еx 62. 10 и еx 

62.16  

Ватроотпорна опрема од 

материјала превучених фолијом 

полиестера на коју је нанет слој 

алуминијумског праха  

Производња од предива 
(9)

 

или  

Производња од непремазаних 

или непревучених материјала 

под условом да укупна вредност 

употребљених непремазаних или 

непревучених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 
(9)

  

 

62.13 и 62.14  Марамице, марамице за џеп, 

шалови, ешарпе, мараме, шамије, 

зарови, велови, копрене и слични 

производи  

Производња од небељеног 

једножичног предива 
(7) (9)

 

или  

 

   - Везени  Производња од невезених 

материјала, под условом да 

укупна вредност употребљених 

невезених материјала није већа 

од 40% цене производа франко 

фабрика 
(9)

 

   

   - Остало:  Производња од небељеног 

једножичног предива 
(7) (9)

 

или  

   

  Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

 



операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да укупна 

вредност коришћене 

нештампане тканине из тар. бр. 

62.13 и 62.14 није већа од 47,5% 

цене производа франко фабрика  

62.17  Остали готов прибор за одећу; 

делови одеће или прибора за 

одећу, осим оних из тар. бр. 62.12:  

Производња од предива 
(9)

 

или  

 

   - Везени  Производња од невезених 

материјала, под условом да 

укупна вредност употребљених 

невезених материјала није већа 

од 40% цене производа франко 

фабрика 
(9)

 

   

   - Ватроотпорна опрема од 

материјала превучених фолијом 

полиестера на коју је нанет слој 

алуминијумског праха  

Производња од предива 
(9)

 

или  

 

   - Постава за крагне, манжетне, 

скројена  

Производња од непремазаних 

или непревучених материјала, 

под условом да укупна вредност 

употребљених непремазаних или 

непресвучених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 
(9)

 

   

   - Остало  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња од предива 
(9)

 

   

еx Глава 63  Остали готови производи од 

текстила; сетови; изношена 

дотрајала одећа и дотрајали 

производи од текстила; крпе; осим  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

63.01 до 63.04  Ћебад, покривачи, постељно 

рубље, итд; завесе итд; остали 

      



производи за унутрашње 

опремање:  

   - Од филца, од нетканих 

материјала  

Производња од материјала: 
(7)

 

- природних влакана, или 

хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

   

   - Остали: 

- - везени  

Производња од небељеног 

једножичног предива 
(9) (10)

 

или  

   

    Производња од невезених 

материјала (осим плетених или 

кукичаних), под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

 - - остало  Производња од небељеног 

једножичног предива 
(9) (10)

 

 

63.05  Вреће и врећице за паковање робе  Производња од 
(7)

: 

- природних влакана  

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити на 

други начин припремљена за 

предење, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

 

63.06  Цераде, платнени кровови и 

спољне платнене ролетне (тенде; 

шатори; једра (за пловила, даске за 

једрење или сувоземна возила); 

производи за камповање:  

Производња од: 
(7) (9)

 

- природних влакана, или 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

 

   - Од нетканих материјала 

- Остало  

Производња од небељеног 

једножичног предива 
(7) (9)

 

   

63.07  Остали готови производи, 

укључујући модне кројеве за 

одећу  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

63.08  Сетови који се састоје од комада 

тканине и предива, с прибором 

или без прибора, за израду 

простирки, таписерија, везених 

столњака и салвета или сличних 

производа од текстила, 

припремљени у паковањима за 

продају на мало  

Сваки производ у сету мора да 

задовољава правило које би се 

на њега применило и да није у 

сету. Међутим, у сету могу да 

буду производи без порекла, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 15% цене 

сета франко фабрика  

 

еx Глава 64  Обућа, камашне и слични 

производи, делови тих производа; 

осим:  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. осим од 

спојених горњишта 

причвршћених на унутрашње 

  



ђонове или на друге компоненте 

ђона из тар. бр. 64.06  

64.06  Делови обуће (укључујући 

горњишта која су спојена или 

неспојена са унутрашњим 

ђоновима); изменљиви улошци за 

обућу, умеци за пете и слични 

производи; камашне, увијаче и 

слични производи и њихови 

делови  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx Глава 65  Шешири, капе и остале покривке 

за главу и њихови делови  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

65.03  Шешири и друге покривке за 

главу, од филца, израђени од 

туљака, конуса и других 

производа из тар. бр. 65.01, 

укључујући и постављене или 

украшене  

Производња од предива или од 

текстилних влакана 
(9)

 

 

65.05  Шешири и друге покривке за 

главу, плетени или кукичани, или 

израђени до чипке, филца или 

осталих текстилних метражних 

материјала (осим од трака), 

укључујући постављене или 

украшене; мреже за косу од било 

ког материјала, укључујући 

постављене или украшене  

Производња од предива или од 

текстилних влакана 
(9)

 

 

еx Глава 66  Кишобрани, сунцобрани, штапови, 

штапови-столице, бичеви, корбачи 

и њихови делови; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

66.01  Кишобрани и сунцобрани 

(укључујући и штапове-

кишобране, вртне кишобране и 

сличне кишобране)  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

Глава 67  Перје и паперје, препарирано и 

производи израђени од перја и 

паперја; вештачко цвеће; 

производи од људске косе  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx Глава 68  Производи од камена, гипса, 

цемента, бетона, азбеста, лискуна 

и сличних материјала; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx 68.03  Производи од шкриљца или од 

агломерисаног шкриљца  

Производња од обрађеног 

шкриљца  

 

еx 68.12  Производи од азбеста; производи 

од мешавина на бази азбеста или 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр.  

 



мешавина на бази азбеста и 

магнезијум-карбоната  

еx 68.14  Производи од лискуна, 

укључујући и од агломерисаног 

или реконституисаног лискуна на 

подлози од хартије, картона или 

осталих материјала  

Производња од обрађеног 

лискуна (укључујући и од 

агломерисаног или 

реконституисаног лискуна)  

 

Глава 69  Керамички производи  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx Глава 70  Стакло и производи од стакла; 

осим  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx 70.03 еx 

70.04 и еx 70.05  

Стакло са нерефлектујућим слојем  Производња од материјала из 

тар. бр. 70.01  

 

70.06  Стакло из тар. бр. 70.03, 70.04 или 

70.05, савијено, са обрађеним 

ивицама, гранирано, брушено, 

емајлирано или на други начин 

обрађено, неуоквирено, нити 

спојено са другим материјалима:  

  

 - Подлоге стаклених плоча, 

превучене диелектричним танким 

слојем и степена 

полупроводљивости у складу са 

стандардима СЕМИИ 
(11)

 

- Остало  

Производња од подлога 

стаклених плоча из тар. бр. 

70.06, непревучених  

Производња од материјала из 

тар. бр. 70.01  

 

70.07  Сигурносно стакло, од каљеног 

или слојевитог стакла  

Производња од материјала из 

тар. бр. 70.01  

 

70.08  Вишезидни панел елементи за 

изолацију, од стакла  

Производња од материјала из 

тар. бр. 70.01  

 

70.09  Огледала од стакла, урамљена или 

неурамљена, укључујући и 

ретровизоре  

Производња од материјала из 

тар. бр. 70.01  

 

70.10  Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, 

ампуле и остали контејнери од 

стакла, за транспорт или паковање 

робе; тегле од стакла за 

конзервисање; чепови, поклопци и 

остали затварачи, од стакла  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ, 

или  

 

      Брушење стаклених производа, 

под условом да укупна вредност 

употребљених стаклених 

небрушених производа није већа 

од 50% цене производа франко 

фабрика  

   

70.13  Производи од стакла који се Производња од материјала из  



употребљавају за столом, у 

кухињи, за тоалетне сврхе, у 

канцеларијама, за унутрашњу 

декорацију и сличне сврхе (осим 

оних из тар. бр. 70.10 или 70.18)  

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ,  

или  

      Брушење стаклених производа, 

под условом да укупна вредност 

употребљених небрушених 

стаклених производа није већа 

од 50% цене производа франко 

фабрика 

или  

   

      Украшавање руком (са 

изузетком сито штампе) ручно 

дуваних стаклених производа, 

под условом да укупна вредност 

ручно дуваних стаклених 

производа није већа од 50% цене 

производа франко фабрика  

   

еx 70.19  Предмети од стаклених влакана 

(осим предива)  

Производња од:  

- необојених снопова стаклених 

влакана, ровинга, предива и 

сечених нити, или од  

- стаклене вуне  

 

еx Глава 71  Природни или култивисани 

бисери, драго или полудраго 

камење, племенити метали, 

метали платирани племенитим 

металима и производи од њих; 

имитације накита; метални новац, 

осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 71.01  Природни или култивисани 

бисери, сортирани, привремено 

нанизани ради лакшег транспорта  

Производња код које укупна 

вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко фабрика  

 

еx 71.02, еx 

71.03 и еx 71.04  

Обрађено драго или полудраго 

камење (природно, синтетичко 

или реконституисано)  

Производња од необрађеног 

драгог или полудрагог камења  

 

71.06, 71.08 и 

71.10  

Племенити метали: 

- Необрађени  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. осим од 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 71.06, 71.08 или 71.10,  

или 

Електролитичка, термичка или 

хемијска сепарација племенитих 

метала из тар. бр. 71.06, 71.08 и 

71.10  

или  

   

   - У облику полупроизвода или у 

облику праха  

Легирање племенитих метала из 

тар. бр. 71.06, 71.08 или 71.10, 

   



међусобно или са простим 

металима 

Производња од племенитих 

метала, необрађених  

еx 71.07, еx 

71.09 и еx 71.11  

Метали платирани племенитим 

металима, у облику полупроизвода  

Производња од метала 

платираних племенитим 

металима, необрађених  

 

71.16  Предмети од природних или 

култивисаних бисера, драгог или 

полудрагог камења (природног, 

синтетичког или 

реконституисаног)  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

71.17  Имитације накита  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ,  

или  

 

      Производња од делова простих 

метала непревучених нити 

прекривених племенитнм 

металима, под условом да 

укупна вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

   

еx Глава 72  Гвожђе и челик; осим:  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

72.07  Полупроизводи од гвожђа или 

нелегираног челика  

Производња од материјала из 

тар. бр. 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 

и 72.05  

 

72.08 до 72.16  Пљоснати ваљани производи, 

жица и шипке, профили од гвожђа 

или нелегираног челика  

Производња од ингота или 

других примарних облика из 

тар. бр. 72.06  

   

72.17  Хладно добијена жица од гвожђа 

или нелегираног челика  

Производња од полупроизвода 

из тар. бр. 72.07  

 

еx 72.18, 72.19 

до 72.22  

Полупроизводи, пљоснати ваљани 

производи, шипке и профили од 

нерђајућих челика  

Производња од ингота или 

других примарних облика из 

тар. бр. 72.18  

 

72.23  Хладно добијена жица од 

нерђајућег челика  

Производња од полупроизвода 

из тар. бр. 72.18  

 

еx 72.24, 72.25 

до 72.28  

Полупроизводи, пљоснати ваљани 

производи, топловаљана жица и 

шипка у лабаво намотаним 

котуровима; шипке и профили од 

осталих легираних челика; шупље 

шипке за бургије од легираног или 

нелегираног челика  

Производња од ингота или 

других примарних облика из 

тар. бр. 72.06, 72.18 и 72.24  

 



72.29  Хладно добијена жица од осталих 

легираних челика  

Производња од полупроизвода 

из тар. бр. 72.24  

 

еx Глава 73  Производи од гвожђа и челика, 

осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 73.01  Талпе  Производња од материјала из 

тар. бр. 72.06  

 

73.02  Делови за изградњу железничких 

и трамвајских колосека, од гвожђа 

или челика: шине, шине-вођице и 

назубљене шине, скретнички 

језичци, срцишта, потезне мотке и 

други делови скретница, прагови, 

везице, шинске столице, клинови 

шинских столица, подложне 

плочице, причвршћене плочице, 

дистантне шипке и мотке, други 

делови специјално конструисани 

за постављање, спајање или 

причвршћивање шина  

Производња од материјала из 

тар. бр. 72.06  

 

73.04, 73.05 и 

73.06  

Цеви и шупљи профили, од 

гвожђа (осим од ливеног гвожђа 

или челика)  

Производња од материјала из 

тар. бр. 72.06, 72.07, 72.18 или 

72.24  

 

еx 73.07  Прибор за цеви од нерђајућег 

челика (ИСО бр. Х5ЦрНиМо 

1712), који се састоји од неколико 

делова  

Извртање, бушење, 

проширивање, нарезивање, 

чишћење пешчаним млазом 

кованих грубо уобличених 

("бланкс") производа за 

профиле, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

35% цене производа франко 

фабрика  

 

73.08  Конструкције (осим монтажних 

зграда из тар. бр. 94.06) и делови 

конструкција (нпр.: мостови и 

секције мостова, врата за бране, 

торњеви, решеткасти стубови, 

кровови, кровни костури, врата и 

прозори и оквири за њих, прагови 

за врата, ролон, ограде и стубови), 

од гвожђа или челика; лимови, 

шипке, профили, цеви и слично, 

припремљени за употребу у 

конструкцијама, од гвожђа или 

челика  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, заварени углови, 

калупи и профили из тар. бр. 

73.01, не смеју да се користе  

 

еx 73.15  Ланци против клизања  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тр. бр. 73.15 није већа од 50% 

цене производа франко фабрика  

 



еx Глава 74  Бакар и производи од бакра; осим  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

  

74.01  Бакренац, цемент бакар 

(преципитат бакра)  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

74.02  Нерафинисани бакар, бакарне 

аноде за електролитичку 

рафинацију  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

74.03  Рафинисани бакар и легуре бакра, 

сирови:  

- Рафинисани бакар  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

   - Легуре бакра и рафинисани бакар 

са садржајем других елемената  

Производња од рафинисаног 

бакра, сировог или од отпадака и 

остатака од бакра  

   

74.04  Остаци и отпаци, од бакра  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

74.05  Предлегуре бакра  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx Глава 75  Никл и производи од никла; осим:  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

  

75.01 до 75.03  Никлов каменац, синтеровани 

оксиди никла и други 

међупроизводи металургије никла, 

сирови никл; отпаци и остаци од 

никла  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx Глава 76  Алуминијум и производи од 

алуминијума; осим:  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

  



материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

76.01  Алуминијум, сирови  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

или  

Производња термичким или 

електролитичким поступком од 

нелегираног алуминијума или од 

отпадака и остатака од 

алуминијума  

 

76.02  Отпаци и остаци од алуминијума  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx 76.16  Производи од алуминијума осим 

газе, тканина, решетки, мрежа, 

ограда или заклона, материјала за 

ојачавање и сличних материјала 

(укључујући и бескрајне траке), од 

алуминијумске жице и решетки од 

развученог метала од алуминијума  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

газа, тканине, решетке, мреже, 

ограде или заклони, материјали 

за ојачавање и слични 

материјали (укључујући и 

бескрајне траке), од 

алумнимјумске жице или 

решетки од развученог метала 

од алуминијума, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

Глава 77  Резервисана за могућу каснију 

употребу у ХС  

   

еx Глава 78  Олово и производи од олова; 

осим:  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

  



- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

78.01  Сирово олово:  

- Рафинисано олово 

- Остало  

Производња од "меканог олова" 

(буљон олова) или од "радног 

олова"  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, не могу да се користе 

отпаци и остаци из тар. бр. 78.02  

 

78.02  Отпаци и остаци, од олова  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx Глава 79  Цинк и производи од цинка; осим:  Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

  

79.01  Цинк, сирови  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, не могу се користити 

отпаци и остаци из тар. бр. 79.02  

 

79.02  Отпаци и остаци, од цинка  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

еx Глава 80  Калај и производи од калаја; осим:  Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

  

80.01  Калај, сирови  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, не могу да се користе 

 



отпаци и остаци из тар. бр. 80.02  

80.02 и 80.07  Отпаци и остаци, од калаја; остали 

производи од калаја  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

 

Глава 81  Остали прости метали, кермети; 

производи од њих:  

- Остали прости метали, сирови; 

производи од њих 

 

- Остали  

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из истог тар. бр. у који се 

сврстава сам производ није већа 

од 50% цене производа франко 

фабрика  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx Глава 82  Алати, ножарски производи, 

кашике и виљушке, од простих 

метала; њихови делови од простих 

метала; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

82.06  Алати, из два или више од тар. бр. 

82.02 до 82.05, у сетовима за 

продају на мало  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 82.02 до 82.05. Међутим, 

алати из тар. бр. 82.02 до 82.05 

могу да буду компоненте сета, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 15% цене 

сета франко фабрика  

 

82.07  Измењиви алат за ручне алатке, са 

или без механичког погона, или за 

машине алатљике (нпр. за 

пресовање, ковање, утискивање, 

просецање, нарезивање и 

урезивање навоја, бушење, 

проширивање отвора, стругање, 

провлачење, глодање), укључујући 

матрице за извлачење или 

екструдирање метала, и алат за 

бушење стена и земље  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

82.08  Ножеви и сечива, за машине или 

механичке справе  

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 82.11  Ножеви са сечивом, назубљеним Производња од материјала из  



или не (укључујући вртне ножеве), 

осим ножева из тар. бр. 82.08  

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

сечива и дршке за ножарске 

производе од простих метала  

82.14  Остали ножарски производи (на 

пример машине за шишање, 

месарске или кухињске сатаре и 

месарске секире, ножеви за 

сецкање меса, ножеви за папир); 

сетови и справе за маникир и 

педикир (укључујући и турпије за 

нокте)  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе и 

дршке за ножарске производе од 

простих метала  

 

82.15  Кашике, виљушке, кутлаче, 

кашике за пену, лопатице за 

сервирање колача, ножеви за рибу, 

ножеви за маслац, штипаљке за 

шећер и слични кухињски и стони 

прибор  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе и 

дршке од простих метала  

 

еx Глава 83  Разни производи од простих 

метала; осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

  

еx 83.02  Остали окови, прибор и слични 

производи за грађевине, и 

аутоматски затварачи врата  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе и 

други материјали из тар. бр. 

83.02, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

20% цене производа франко 

фабрика  

   

еx 83.06  Статуете и други украси од 

простих метала  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се користе и 

други материјали из тар. бр. 

83.06, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

30% цене производа франко 

фабрика  

 

еx Глава 84  Нуклеарни реактори, котлови, 

машине и механички уређаји; 

њихови делови; осим:  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 



употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 84.01  Нуклеарни горивни елементи  Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ 
(12)

 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.02  Котлови за производњу водене и 

друге паре (осим котлова за 

централно грејање који могу да 

произведу пару ниског притиска); 

котлови за прегрејану воду  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.03 и еx 84.04  Котлови за централно грејање, 

осим котлова из тар. бр. 84.02 и 

помоћни уређаји за котлове за 

централно грејање  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 84.03 и 84.04  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.06  Турбине на водену и другу пару  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.07  Клипни мотори са унутрашњим 

сагоревањем на паљење помоћу 

свећице, са наизменичним или 

обртним кретањем клипа  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.08  Клипни мотори са унутрашњим 

сагоревањем, на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел 

мотори)  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.09  Делови погодни искључиво или 

углавном за моторе из тар. бр. 

84.07 или 84.08  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 



84.11  Турбомлазни мотори, 

турбопропелерни мотори и остале 

гасне турбине  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 30% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.12  Остале погонске машине и мотори  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производња франко фабрика  

 

еx 84.13  Пумпе за потискивање, са 

ротационим кретањем  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 84.14  Индустријски вентилатори, 

дуваљке и слично  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.15  Уређаји за климатизацију, који се 

састоје од вентилатора на моторни 

погон и елемената 

за мењање температуре и 

влажности ваздуха, укључујући 

машине у којима се влажност не 

може посебно регулисати  

Производња код које вредност 

свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.18  Фрижидери, замрзивачи и остали 

уређаји за хлађење или 

замрзавање, електрични или 

остали; топлотне пумпе, осим 

уређаја за климатизацију ваздуха 

из тар. броја 84.15  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, 

- код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 



- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од укупне 

вредности употребљених 

материјала са пореклом  

фабрика  

еx 84.19  Машине и уређаји за индустрију 

дрвета, хартијине масе, и картона  

Преизводња:  

- код које вредности свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих материјала, који се 

сврставају у исти тар. бр., у који 

се сврстава сам производ, није 

већа од 25% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.20  Календари и остале машине за 

ваљање, осим за метале или 

стакло, и ваљци за њих  

Производња: 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног органичења, вредност 

свих материјала, који се 

сврставају у исти тар. бр., у који 

се сврстава сам производ, није 

већа од 25% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.23  Ваге (осим вага осетљивости до 5 

центиграма), укључујући и 

машине за бројање и контролу, 

које раде на бази мерења масе; 

тегови за ваге свих врста  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.25 до 84.28  Машине и апарати за дизање, 

манипулацију, утовар или истовар  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

84.31, није већа од 10% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  



84.29  Булдожери, англдозери, машине за 

равнање (гредери), скрепери, 

багери, утоваривачи са лопатом, 

машине за набијање и друмски 

ваљци, самоходни:  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- Друмски ваљци 

- Остали  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

84.31, није већа од 10% цене 

производа франко фабрика  

84.30  Остале машине за равнање, 

стругање, копање, набијање, 

вађење или бушење земље, 

минерала или руда; макаре и 

машине за вађење шипова; снежни 

плугови и дуваљке за снег  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

84.31, није већа од 10% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 84.31  Делови погодни за употребу 

искључиво или углавном са 

друмским ваљцима  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.39  Машине за производњу целулозе 

од влакнастих целулозних 

материјала или за производњу или 

довршавање хартија или картона  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих материјала, који се 

сврставају у исти тар. бр., у који 

се сврстава сам производ, није 

већа од 25% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.41  Остале машине за прераду 

хартијине масе, хартије или 

картона, укључујући и машине за 

сечење свих врста  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 



свих материјала, који се 

сврставају у исти тар. бр., у који 

се сврстава сам производ, није 

већа од 25% цене производа 

франко фабрика  

производа 

франко 

фабрика  

84.44 до 84.47  Машине из ових тар. бр. за 

употребу у текстилној индустрији  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 84.48  Помоћне машине за употребу са 

машинама из тр. бр. 84.44 и 84.45  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.52  Машине за шивење, осим машина 

за прошивање књига из тар. бр. 

84.40; намештај, сталци и 

поклопци предвиђени за машине 

за шивење; игле за машине за 

шивење:  

  

 - Машине за шивење (само са 

веражним бодом) са главом масе 

до 16 кг, без мотора, или до 17 кг, 

са мотором  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика,  

- код које вредност свих 

материјала без порекла, који су 

употребљени у састављању 

главе (без мотора), није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом, и  

- код које су механизми за 

затезање конца, кукичање и цик-

цак рад, који се користе, са 

пореклом  

 

 - Остало  Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.56 до 84.66  Машине алатљике, њихови делови 

и прибор, из тар. бр. 84.56 до 84.66  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.69 до 84.72  Канцеларијске машине (нпр. 

писаће машине, машине за 

рачунање, машине за аутоматску 

обраду података, машине за 

умножавање, машине за спајање)  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.80  Калупнице за ливнице метала; 

моделне плоче, ливачки модели; 

калупи за метал (осим калупа за 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене производа 

 



инготе), металне карбиде, стакло, 

минералне материјале, гуму и 

пластичне масе  

франко фабрика  

84.82  Куглични или котрљајни лежајеви  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

84.84  Заптивачи од металних листова 

комбиновани са другим 

материјалом или од два или више 

слојева метала; сетови заптивача, 

различити по саставу материјала, у 

кесама, омотима или сличним 

паковањима; механички заптивачи  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

84.85  Делови машина без електричних 

прикључака, изолатора, калема, 

контаката или других електричних 

делова, непоменути, нити 

обухваћени на другом месту у овој 

глави  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

еx Глава 85  Електричне машине и опрема и 

њихови делови; апарати за 

снимање и репродукцију звука, 

апарати за снимање и 

репродукцију телевизијске слике и 

звука и делови и прибор за те 

производе; осим:  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.01  Електромотори и електрични 

генератори (осим генераторских 

агрегата)  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 85.03, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.02  Електрични генераторски агрегати 

и ротациони конвертори 

(претварачи)  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

Производња 

код које 

вредност свих 



већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 85.01 и 85.03, није 

већа од 10% цене производа 

франко фабрика  

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 85.04  Јединице за напајање машина за 

аутоматску обраду података  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

еx 85.18  Микрофони и њихови стативи; 

звучници, укључујући и звучнике 

у звучним кутијама; 

аудиофреквентни електрични 

појачивачи; електрични комплети 

за појачавање звука  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.19  Грамофони, са и без сопственог 

појачивача, касетофони и други 

апарати за репродукцију звука, 

који немају уграђен уређај за 

снимање звука  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.20  Магнетофони и остали апарати за 

снимање звука укључујући и 

апарате са уграђеним уређајима за 

репродукцију звука  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.21  Апарати за снимање и 

репродукцију слике, са или без 

уграђеног видео тјунера  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 



свих употребљених материјала 

са пореклом  

франко 

фабрика  

85.22  Делови и прибор који се 

употребљавају искључиво или 

углавном са апаратима из тар. бр. 

85.19 до 85.21  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

85.23  Припремљене неснимљене 

подлоге за снимање звука или 

слична снимања других феномена, 

осим производа из Главе 37  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

85.24  Плоче, траке и остале подлоге са 

снимљеним звуком и другим 

сличним феноменима, укључујући 

матрице и галванске отиске за 

производњу плоча, осим 

производа из Главе 37:  

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

- Матрице и галвански отисци за 

производњу плоча 

- Остало  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

85.23. није већа од 10% цене 

производа франко фабрика  

85.25  Предајници за радио-телефонију, 

радио-телеграфију, радио-

дифузију или телевизију, 

укључујући оне са уграђеним 

радио-пријемником или апаратом 

за снимање или репродукцију 

звука: телевизијске камере; видео 

камере за снимање непокретних 

слика и остале видео камере са 

рекордерима; дигиталне камере  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.26  Радари, уређаји за 

радионавигацију и уређаји за 

радиодаљинско управљање  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика,  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.27  Пријемници за радио-телефонију, 

радио-телеграфију и радио-

дифузију, укључујући и 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

Производња 

код које 

вредност свих 



пријемнике комбиноване у истом 

кућишту са апаратом за снимање 

или репродукцију звука или са 

часовником  

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.28  Телевизијски пријемници, са или 

без уграђених радио-пријемника 

или апарата за снимање и 

репродукцију звука или слике; 

видео монитори и видео 

пројектори  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.29  Делови погодни за употребу 

искључиво или углавном са 

апаратима из тар. бр. 85.25 до 

85.28:  

- Погодни за употребу, искључиво 

или углавном са апаратима за 

снимање или репродукцију слике  

- Остало  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.35 и 85.36  Електрични апарати за 

укључивање и искључивање или 

заштиту електричних струјних 

кола, или за прикључивања за или 

у електричним струјним колима  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

85.38, није већа од 10% цене 

производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.37  Табле, плоче, пултови, столови, 

ормани и остале основе, 

опремљени са два или више 

апарата из тар. бр. 85.35 или 85.36, 

за електрично управљање или 

развођење електричне струје, 

укључујући и оне са уграђеним 

инструментима и апаратима из 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 



Главе 90 и апаратима за 

нумеричко управљање, осим 

комутационих апарата из тар. бр. 

85.17  

који се сврставају у тар. бр. 

85.38, није већа од 10% цене 

производа франко фабрика  

франко 

фабрика  

еx 85.41  Диоде, транзистори и остали 

слични полупроводнички 

елементи, осим дискова (плочица) 

још неисечених у микроплочице 

(чипова)  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

85.42  Електронска интегрисана кола и 

микросклопови  

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

85.41 и 85.42, није већа од 10% 

цене производа франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

 - Монолитна интегрисана кола  Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

85.41 и 85.42, није већа од 10% 

цене производа франко фабрика  

или  

Поступак дифузије код ког се 

интегрисана кола формирају на 

подлози полупроводника 

селективним увођењем 

одговарајуће примесе (допанта), 

без обзира да ли су састављена 

или несастављена, односно 

тестирана у некој другој земљи, 

а не у земљи једне од страна 

уговорница  

 

 - Остала  Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених; материјала није 

 



већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

85.41 и 85.42, није већа од 10% 

цене производа франко фабрика  

85.44  Изолована жица (укључујући 

емајлирану и анодизирану жицу), 

каблови (укључујући коаксијалне 

каблове) и остали изоловани 

електрични проводници са или без 

конектора; каблови од оптичких 

влакана израђени од појединачно 

оплаштених влакана, комбиновани 

или не са електричним 

проводницима, са или без 

конектора  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

85.45  Угљене електроде, угљене 

четкице, угаљ за сијалице, угаљ за 

батерије и други производи од 

графита или другог угљена, са или 

без метала, за електричне сврхе  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

85.46  Електрични изолатори од било ког 

материјала  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

85.47  Изолациони делови за електричне 

машине, уређаје или опрему, 

израђени у потпуности од 

изолационог материјала или само 

са мањим компонентама од метала 

(нпр.: чауре са навојем) уграђеним 

за време пресовања искључиво 

ради спајања, осим изолатора из 

тар. бр. 85.46; цеви за електричне 

проводнике и спојнице за њих, од 

простих метала обложене 

изолационим материјалом  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

85.48  Остаци и отпаци од примарних 

ћелија, примарних батерија и 

електричних акумулатора; 

истрошене примарне ћелије, 

истрошене примарне батерије и 

истрошени електрични 

акумулатори; електрични делови 

машина и апарата непоменути 

нити обухваћени на другом месту 

у овој глави  

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 



еx Глава 86  Шинска возила и њихови делови: 

железнички и трамвајски 

колосечни склопови и прибор и 

њихови делови; механичка и 

електромеханичка сигнална 

опрема за саобраћај свих врста; 

осим:  

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

  

86.08  Железнички и трамвајски шински 

склопови и прибор; механичка 

(укључујући и електромеханичку) 

опрема за сигнализацију, 

сигурност, контролу или 

командовање саобраћајем на 

железничким и трамвајским 

пругама, друмовима, унутрашњим 

воденим путевима, 

паркиралиштима, лучким 

инсталацијама или аеродромима; 

њихови делови  

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 87  Возила, осим железничких или 

трамвајских шинских возила и 

њихови делови и прибор; осим:  

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

  

87.09  Самоходна радна колица 

(аутокаре), без уређаја за дизање 

или манипулацију, која се користе 

у фабрикама, складиштима, 

лукама или на аеродромима, за 

превоз робе на кратким 

растојањима: вучна возила која се 

користе на перонима железничких 

станица; делови наведених возила  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

87.10  Тенкови и друга оклопна борбена 

моторна возила, опремљена или не 

наоружањем и њихови делови  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

87.11  Мотоцикли (укључујући и 

мопеде), бицикли и слична возила 

са помоћним мотором, са бочном 

приколицом или без бочне 

приколице; бочне приколице: 

- Са клипним мотором (осим 

ротационих клипних мотора), 

  



запремине цилиндра:  

 - - До 50 цм
3
 Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика,  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

20% цене 

производа 

франко 

фабрика  

 - - Преко 50 цм
3
 Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

 - - Остало  Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика,  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала, 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 87.12  Бицикли без котрљајућих лежајева  Производња од материјала који 

се не сврставају у тар. бр. 87.14  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

87.15  Дечја колица и њихови делови  Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредности свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 



фабрика  

87.16  Приколице и полуприколице; 

остала возила, несамоходна; 

њихови делови  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx Глава 88  Ваздухоплови, космичке летилице 

и њихови делови, осим:  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 88.04  Ротошути  Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

88.04  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

88.05  Опрема за лансирање 

ваздухоплова; палубни 

заустављачи авиона и слична 

опрема; земаљски тренажери 

летења; делови наведених 

производа  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

Глава 89  Бродови, чамци и пловеће 

конструкције  

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, није дозвољена 

употреба бродских корита из 

тар. бр. 89.06  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 



фабрика  

еx Глава 90  Оптички, фотографски, 

кинематографски, мерни, 

контролни, прецизни, медицински 

и хируршки инструменти и 

апарати; њихови делови и прибор; 

осим:  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

90.01  Оптичка влакна и снопови 

оптичких влакана, каблови од 

оптичких влакана, осим оних из 

тар. бр. 85.44, листови и плоче од 

поларизујућег материјала; сочива 

(укључујући и контактна сочива), 

призме, огледала и остали оптички 

елементи, од било ког материјала, 

немонтирани, осим таквих 

оптички необрађених елемената 

од стакла  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.02  Сочива, призме, огледала и други 

оптички елементи од било ког 

материјала, монтирани, који су 

делови или прибор инструмената 

или апарата, осим таквих 

елемената од стакла, оптички 

необрађених  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.04  Наочаре и слични производи, 

корективни, заштитни и остали  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

еx 90.05  Дурбини (са једним или два 

објектива), оптички телескопи и 

њихова постоља, осим 

астрономских рефракционих 

телескопа и њихова постоља  

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 90.06  Фотографски апарати (осим 

филмских камера); фотографски 

флеш апарати и флеш сијалице, 

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

Производња 

код које 

вредност свих 



осим флеш сијалица са 

електричним паљењем  

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ,  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

90.07  Филмске камере и пројектори, 

укључујући и са уграђеним 

апаратима за снимање или 

репродукцију звука  

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ,  

- код које вредност свих 

употребљних материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

90.11  Оптички микроскопи, укључујући 

и оне за микрофотографију, 

микрокинематографију и 

микропројекцију  

Производња: 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ,  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% цене 

производа 

франко 

фабрика  

еx 90.14  Остали навигациони инструменти 

и апарати  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

90.15  Геодетски (укључујући 

фотограметријске), хидрографски, 

океанографски, ходролошки, 

метеоролошки и геофизички 

инструменти и апарати, осим 

компаса: даљиномери  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

 

90.16  Ваге осетљивости до 5 центиграма Производња код које вредност  



укључујући са теговима  свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

90.17  Инструменти и апарати за цртање, 

обележавање или математичко 

рачунање (нпр. апарати за цртање, 

пантографи, угломери, прибор за 

цртање у сету, логаритмари и 

калкулатори у облику округле 

плоче); инструменти за мерење 

дужине, који се држе у руци (нпр.: 

мерне шипке у траке, 

микрометарска мерила, мерила са 

нонијусом) непоменути, нити 

обухваћени на другом месту у овој 

глави  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.18  Инструменти и апарати за 

медицину, хирургију, зубарство и 

ветерину, укључујући 

сцинтиграфске и друге 

електромедицинске апарате и 

апарате за испитивање вида:  

- Зубарске столице, са уграђеним 

зубарским уређајима или 

зубарским пљуваоницама 

- Остало  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. укључујући и 

од осталих материјала из тар. бр. 

90.18  

Производња:  

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из 

тарифног броја у који се 

сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% цене 

производа 

франко 

фабрика  

Производња 

код које 

вредност 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

90.19  Апарати за механотерапију; 

апарати за масажу; апарати за 

психолошка тестирања; апарати за 

озонотерапију, оксигенотерапију, 

аеросол терапију, вештачко 

дисање и остали терапеутски 

апарати за дисање  

Производња:  

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из 

тарифног броја у који се 

сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

90.20  Остали апарати за дисање и гас 

маске, осим заштитних маски без 

механичких делова и изменљивих 

филтера  

Производња код које:  

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из 

тарифног броја у који се 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 



сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика  

материјала 

није већа од 

25% цене 

производа 

франко 

фабрика  

90.24  Машине и апарати за испитивање 

тврдоће, чврстоће на кидање или 

сабијање, еластичности или 

осталих механичких својстава 

(нпр. метала, дрвета, текстила, 

хартије, пластичних маса)  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.25  Хидрометри и слични плутајући 

инструменти, термометри, 

пирометри, барометри, 

хидрометри и психрометри, 

укључујући комбинације ових 

инструмената, са или без 

могућности регистровања  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.26  Инструменти и апарати за мерење 

или контролу протока, нивоа, 

притиска или других 

променљивих величина течности 

или гасова (нпр.: мерачи протока, 

показивачи нивоа, манометри, 

мерачи количине топлоте), осим 

инструмената и апарата из тар. бр. 

90.14, 90.15, 90.28 или 90.32  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.27  Инструменти и апарати за физичке 

и хемијске анализе (нпр.: 

полариметри, рефрактометри, 

спектрометри, апарати за анализу 

гаса или дима), инструменти и 

апарати за мерење и контролу 

вискозитета, порозности, 

експанзије површинског напона и 

слично; инструменти и апарати за 

калориметријска, акустична и 

фотометријска мерења или 

контролу (укључујући и 

експозиметре); микротоми  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.28  Мерачи потрошње или 

производње гасова, течности или 

електрицитета, укључујући и 

мераче за њихово баждарење: 

- Делови и прибор  

- Остали  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% 

производа 

франко 



- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

фабрика  

90.29  Бројачи обртаја, бројачи 

производње, таксиметри, бројачи 

километара, бројачи корака и 

слично; показивачи брзине и 

тахометри, осим оних који се 

сврставају у тар. бр. 90.14 или 

90.15; стробоскопи  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.30  Осцилоскопи, спектрални 

анализатори и остали инструменти 

и апарати за мерење и контролу 

електричних величина, 

искључујући мераче из тар. бр. 

90.28; инструменти и апарати за 

мерење или откривање алфа, бета, 

гама, рендгенских, космичких или 

других јонизујућих зрачења  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.31  Инструменти, апарати и машине 

за мерење или контролу, 

непоменути, нити обухваћени на 

другом месту у овој глави; 

пројектори профила  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.32  Инструменти и апарати за 

аутоматску регулацију или 

управљање  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

90.33  Делови и прибор (непоменути, 

нити обухваћени на другом месту 

у овој глави) за машине, уређаје, 

инструменте или апарате из Главе 

90  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

 

еx Глава 91  Часовници и њихови делови; 

осим:  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

  

91.05  Остали часовници  Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом  

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% 

производа 

франко 

фабрика  

91.09 Остали механизми за часовнике, Производња:  Производња 



комплетни и састављени - код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% 

производа 

франко 

фабрика 

91.10 Комплетни механизми за 

часовнике (личне или друге), 

несастављени или делимично 

састављени (механизми у 

сетовима); некомплетни 

механизми за часовнике (личне и 

друге), састављени; груби 

механизми за часовнике (личне 

или друге) 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 

91.14. није већа од 10% цене 

производа франко фабрика 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% 

производа 

франко 

фабрика  

91.11 Кутије за личне часовнике и 

делови кутија 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% 

производа 

франко 

фабрика 

91.12 Кутије за кућне, канцеларијске и 

сличне часовнике и кутије сличне 

врсте за остале производе из ове 

Главе, и делови кутија 

Производња:  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од вредности 

свих употребљених материјала 

са пореклом 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

30% 

производа 

франко 

фабрика 

91.13 Каишеви и наруквице за ручне 

часовнике и делови за каишеве и 

наруквице: 

- Од простих метала, укључујући 

позлаћене или посребрене или 

превучене или платиране 

племенитим металима 

- Остали 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% производа 

франко фабрика  

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% производа 

франко фабрика 

 

Глава 92 Музички инструменти; делови и 

прибор тих производа 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

  



није већа од 40% производа 

франко фабрика 

Глава 93 Оружје и муниција; њихови 

делови и прибор 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% производа 

франко фабрика 

 

еx Глава 94 Намештај, постељина, мадраци, 

носачи мадраца, јастуци и слични 

пуњени производи; лампе и друга 

светлећа тела, на другом месту 

непоменути или укључени; 

осветљени знаци, осветљене 

плочице са именима и слично; 

монтажне зграде; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% 

производа 

франко 

фабрика 

еx 94.01 и еx 

94.03 

Намештај од простих метала, са 

уграђеном ненапуњеном 

памучном тканином масе 300 г/м
2
 

или мање 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ 

или  

Производња од памучне 

тканине, која је већ 

конфекционирана за употребу са 

производима из тар. бр. 94.01 

или 94.03, под условом да: 

- вредност тканине није већа од 

25% цене производа франко 

фабрика, 

- су сви други употребљени 

материјали са пореклом и да се 

сврставају у неки други тар. бр., 

а не у тар. бр. 94.01 или 94.03 

Производња 

код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала 

није већа од 

40% 

производа 

франко 

фабрика 

94.05 Лампе, и друга светлећа тела, 

укључујући рефлекторе и њихове 

делове, на другом месту 

непоменути, нити обухваћени; 

осветљени знаци, осветљене 

плочице са именима и слично, са 

стално фиксираним светлосним 

извором, и њихови делови на 

другом месту непоменути, нити 

обухваћени 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% производа 

франко фабрика 

 

94.06 Монтажне зграде Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% производа 

франко фабрика 

   

еx Глава 95 Играчке, реквизити за друштвене 

игре и спорт; њихови делови и 

прибор; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

   



у који се сврстава сам производ 

95.03 

Остале играчке; умањени модели 

и слични модели за игру, 

укључујући са погоном, слагалице 

(загонетке) свих врста 

Производња:  

- од материјала из било код 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

   

еx 95.06 
Палице за голф и остала опрема за 

голф 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ. 

Међутим, могу да се употребе 

грубо обликовани блокови за 

израду глава палица за голф 

   

еx Глава 96 Разни производи; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ 

   

еx 96.01 и еx 

96.02 

Производи од материјала за 

резбарење, животињског, биљног 

или минералног порекла 

Производња од "обрађених" 

материјала за резбарење из истог 

тар. бр. 
 

еx 96.03 

Метле и четке (осим метли и 

метлица од прућа, са или без 

дршке и четки од длаке куна и 

веверица), механичке направе за 

чишћење пода које се држе у руци, 

без мотора, улошци и ваљци за 

бојење, брисачи за подове и 

пајалице 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% производа 

франко фабрика 

 

96.05 

Путни сетови (несесери) за личну 

тоалету, шивење или чишћење 

ципела или одела 

Сваки производ у сету мора да 

задовољи правило које би се на 

њега примењивало да се не 

налази у сету. Међутим, у сету 

могу да се налазе и производи 

без порекла, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 15% цене сета франко 

фабрика 

 

96.06 

Дугмад, дрикери, дугмад за 

пресвлачење и остали делови тих 

производа; недовршена дугмад 

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 



96.08 

Хемијске оловке; фломастери и 

маркери са врхом од филца или 

другог порозног материјала; 

наливпера и слична пера; пера за 

копирање; патент оловке; држаље 

за пера, држаље за оловке и 

сличне држаље; делови 

(укључујући капе и клипсове) 

наведених производа, осим оних 

из тар. бр. 96.09 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

из тарифног броја у који се 

сврстава сам производ. 

Међутим, могу се употребити 

пера и њихови врхови који се 

сврставају у исти тарифни број 

као и сам производ 

 

96.12 

Траке за писаће машине и сличне 

траке, натопљене штампарском 

бојом или на други начин 

припремљене за давање отисака, 

укључујући и на калемима или у 

патронама; јастучићи за жигове, 

натопљени или ненатопљени, са 

или без кутије 

Производња:  

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у 

који се сврстава сам производ, и 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 96.13 Упаљачи са пиезо паљењем 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 96.13 није већа од 

30% цене производа франко 

фабрика 

 

еx 96.14 Луле за пушење и главе лула 
Производња од грубо обрађених 

блокова  

Глава 97 
Предмети уметности, колекција и 

старина 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам производ 

   

ЛИСТА ФУСНОТА 

(1)
За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.1 и 7.3. 

(2) 
За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2. 

(3)
У напомени 3 уз Главу 32 наводи се да су то препарати који се употребљавају за бојење било ког 

материјала или се употребљавају као састојци у производњи препарата за бојење, под условом да 

се не сврставају у неки други тар. бр. у Глави 32. 
(4)
под појмом "група" подразумева се било који део тарифног броја који је од осталог дела одвојен 

тачком и запетом (;). 
(5)
У случају производа који се састоје од материјала који се сврставају у тар. бр. 39.01 до 39.06 и 

од материјала који се сврставају у тар. бр. 39.07 до 39.11 ово ограничење се примењује на групу 

материјала који по маси преовлађују у том производу. 
(6)
Следеће фолије сматраће се високо транспарентним: фолије чија је оптичка пропусност, ако се 

мери према АSTM D 1003-16 Гарднер Хаземетер (тј. Хазефактор), мања од 2%. 
(7)
За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних 

материјала, погледати Уводну напомену 5. 
(8)
Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи 

папира. 
(9)
Погледати Уводну напомену 6. 



(10)
За плетене и кукичане производе, нееластичне, нити гумиране, добијене шивењем или спајањем 

комада од плетених или кукичаних материјала (сечени или кукичани непосредно у облике), 

погледати Уводну напомену 6. 
(11)
СЕМИИ - институт за полупроводничку опрему и материјале. 

(12)
Ово правило примењује се до 31. децембра 2005. године. 

  



Прилог 18. 

 

УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ ЕУР.1 И ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОРЕКЛУ 

РОБЕ ЕУР.1 
Упутство за штампање 

1. Сваки формулар ће бити 210 x 297 мм; може се допустити одступање од минус 5 мм или плус 8 мм по 

дужини. Мора се користити бели папир, прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 

г/м
2
. На позадини ће бити отиснут зелени "гуилоцхе" узорак, што омогућује да било какво кривотворење 

механичким или хемијским средствима буде уочљиво. 

2. Образац уверења може штампати само штампарија коју одреди директор Управе царина, а сваки 

формулар мора садржати белешку о таквом овлашћењу. Сваки формулар мора имати одштампан назив и 

адресу штампарије или знак по коме штампарија може бити препозната. Такође ће имати серијски број, 

штампан или не, на основу ког се може препознати. 

Начин попуњавања 

3. Рубрике обрасца уверења ЕУР.1 попуњавају се на следећи начин: 

1) у рубрику 1 Еxporter (Извозник) уписује се назив извозника, адреса и држава (Name, full adress, country); 

2) у рубрику 2 Certificate used in preferential trade between (Уверење се користи у преференцијалној размени 

између) уписује се: "Србија" и назив државе, групе држава или територија; 

3) у рубрику 3 Consignee (Прималац), уписује се назив примаоца робе, његова адреса и држава (Name, full 

adress, country) (Оptinal). Попуњавање ове рубрике није обавезно; 

4) у рубрику 4 Country, group of countries or territory, in which the products are considered as Originationg 

(Држава, група држава или територија чији се производи сматрају производима који испуњавају 

критеријуме о пореклу) уписује се: "Србија"; 

5) у рубрику 5 Country, group of countries or territory of destination (Држава, група држава или територија у 

коју се роба упућује) уписује се: "Држава, група држава или територија"; 

6) у рубрику 6 Transport details (Optional)-(Информација у вези са превозом), уписује се начин транспорта 

робе и пут којим ће роба бити транспортована у државу увоза. Попуњавање ове рубрике није обавезно; 

7) у рубрику 7 Remarks (Напомена), ако се уверење издаје накнадно уписује се: "Накнадно издато", или ако 

се издаје дупликат уверења ЕУР.1, уписује се: "Дупликат". У овом случају у рубрику се уписује серијски 

број, службени број и датум издавања оригиналног уверења ЕУР.1. Ову рубрику попуњава надлежна 

царинарница; 

8) у рубрику 8 Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Description of goods (Редни 

број, ознаке, бројеви и врста колета, назив производа) уписује се: 

(1) за "редни број" - редни бројеви робе, ако се за више врста робе тражи издавање уверења ЕУР.1; 

(2) за "ознаке, бројеви и врсте колета" - ознака и идентификациони бројеви на колетима (пакетима). 

Ако је пакет упућен (адресиран) на примаоца, уписује се адреса примаоца, број пакета означен у фактури и 

опис пакета (кутија, бала, палета, бачви и др.). Ако пакети нису обележени, уписује се: "без ознака и 

бројева"; 

(3) за "назив производа" - опис производа на начин да надлежна царинарница може да идентификује 

производ и утврди његово порекло; 

9) у рубрику 9 Gross mass (kg) or other measure (litres, m
3
 etc) (Бруто маса (кг) или друге јединице мера (1, м

3
 

итд.), уписује се бруто маса робе или бруто количина у другим јединицама мере које су наведене у фактури; 

10) у рубрику 10 Invoices (Optional) (Фактуре), уписују се бројеви и датуми свих фактура за робу за коју се 

тражи издавање уверења ЕUR.1. Попуњавање ове рубрике није обавезно; 

11) у рубрику 11 CUSTOMS ENDORSEMENT (Овера царинског органа) уписује се број који надлежна 

царинарница додељује, датум и место издавања уверења ЕUR.1 и њен печат (Declaration certified; Еxport 

document; Form; Nо; Customs office; Issuing country of territory; Date; Signature) којим се уверење оверава; 

12) у рубрику 12 DECLARATION BY THE EXPORTER (Декларација извозника) уписује се место и датум 

када је затражено издавање Уверења ЕУР.1 и потпис (I, the undersigned, declare that the goods described above 

meet the conditions required for the issue of this certificate; Place and date; Signature) извозника оверен печатом; 

13) рубрике 13 и 14, које се налазе на полеђини уверења EUR.1, не попуњавају се и служе за накнадну 

проверу порекла робе. 

4. Образац уверења EUR.1 попуњава се на српском језику, на једном од светских језика или на језику државе 

увознице, у ком случају надлежна царинарница може да тражи превод. 



MOVEMENT CERTIFICATE  

1. Exporter (Name, full address, country) EUR.1            No    A   000000  

See notes overleaf before completing this form. 

2. Certificate used in preferential trade between 

_______________________________________ 

and 

_______________________________________ 

(Insert appropriate countries, group of countries or 

territories) 

3. Consignee (Name, full adress, 

country)(Optional) 

4. Country, group of 

countries or territory in 

which the products are 

considered as originating 

5. Country, group of 

countries or territory of 

destination 

6. Transport details (Optional) 7. Remarks 

 

 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of 

packages
(1)

; Description of goods  

9. Gross mass (kg) or 

other measure (litres, m
3
, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Invoice 
(Optional) 

 

___________________ 

(1)
If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate 

  



11. CUSTOMS ENDORSEMENT 

Declaration certified 

Export document
(2) 

Form __________ No _____________ 

Customs office: ___________________ 

Issuing country or territory __________ 

________________________________        Stamp 

Place __________, date ___________ 

________________________________ 

                           (Signature) 

   

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 

I, the undersigned, declare that the goods described 

above meet the conditions required for the issue of 

this certificate. 

   

Place __________, date ___________ 

________________________________ 

                           (Signature) 

   

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION 

Verification carried out shows that this certificate
(1)

 

     was issued by the Customs Office indicated and 

that the information contained therein is accurate. 

    does not meet the requirements as to authenticity 

and accuracy (see remarks appended). 

________________________________________ 

(Place and date) 

   

Stamp 

_____________________ 

         (Signature) 

_____________ 
(1)

 Insert X in the appropriate box. 

Verification of the authenticy and accuracy of this 

certificate is requested. 

Place and date __________________________ 

Stamp 

   

   

_____________________ 

         (Signature) 

_____________________ 
(2)

Complete only where the regulations of the exporting country require 

NOTES 

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting 

the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person 

who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 

number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through 

in such a manner as to make any later additions impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 

identified. 



APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 

1. Exporter (Name, full address, country) EUR.1            No    A   000000 

See notes overleaf before completing this form. 

2. Application for a certificate used in preferential 

trade between 

_______________________________________ 

and 

_______________________________________ 

(Insert appropriate countries, group of countries or 

territories) 

3. Consignee (Name, full adress, 

country)(Optional) 

4. Country, group 

of countries or 

territory in which 

the products are 

considered as 

originating 

5. Country, group of countries 

or territory of destination 

6. Transport details (Optional) 7. Remarks 

 

 

 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of 

packages
(1)

; Descrption of goods 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gross mass 

(kg) or other 

measure (litres, 

m
3
, etc.) 

10. Invoice 
(Optional) 

  

  

  

  

  

  

(1)
If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate 

 



DECLARATION BY THE EXPORTER 

 

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 

conditions: 

   

   

   

   

   

      

SUBMIT the following supporting documents
(1)

: 

   

   

   

   

   

   

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which 

these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and 

undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the 

processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities; 

      

REQUEST the issue of the attached certificate for these good 

   

   

      

   (Place and date) 

      

   (Signature) 

_________________ 
(1)

For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., 

referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.  

 

   

  



 

Прилог 19. 

ИЗЈАВА НА ФАКТУРИ 

 

Изјава на фактури, чији текст је наведен у наставку, мора бити израђена у складу са напоменама. 

Међутим, није потребно утиснути број напомене. 

Верзија на српском језику: 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ___ 
(1)

 изјављује да су, 

осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ___ 
(2)

 преференцијалног порекла. 

или 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ___ 
(1)

 изјављује да су, 

осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ___ 
(2)

 преференцијалног порекла. 

Верзија на енглеском језику: 

Тхат еxпортер оф тхе продуцтс цоверед бy тхис доцумент (цустомс аутхоризатион Но ___ 
(1)

 

децларес тхат, еxцепт wхере отхерwисе цлеарлy индицатед, тхесе продуцтс аре оф ___ 
(2)

 

преферентиал оригин. 

  

___________________________ 
(3)

 

(Место и датум) 

___________________________ 
(4)

 

(Потпис извозника, додатно мора 

бити читко наведено име лица 

које је изјаву потписало) 

__________________________ 
(1)
Када је изјава на фактури дата од стране овлашћеног извозника у складу са чланом 91. ове 

уредбе, овде се мора уписати број овлашћења. Када изјава на фактури није дата од стране 

овлашћеног извозника, речи у загради се испуштају или се тај простор оставља празан. 
(2)
Наводи се порекло производа. 

(3)
Ови наводи се могу испустити ако је податак садржан у самом документу. 

(4)
У случајевима када се не захтева потпис извозника, изузеће потписа се такође односи на 

навођење имена потписника.  

   

  



 

Прилог 20. 

НАПОМЕНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ВРЕДНОСТИ 

Члановима 39. до 45. Царинског закона прописан је начин утврђивања царинске вредности увезене 

робе. Методе вредновања утврђене су по редоследу примене. Примарни метод царинског 

вредновања дефинисан је чланом 39. Царинског закона и увезену робу треба вредновати у складу 

са одредбама тог члана увек када су испуњени услови прописани у њему. 

Ако се царинска вредност не може утврдити према одредбама члана 39. Царинског закона, 

одредиће се применом следећих чланова док се не дође до члана према коме се може одредити 

царинска вредност. Осим у случајевима предвиђеним у члану 42. Царинског закона, само ако се 

царинска вредност не може одредити према одредбама одређеног члана, могу се применити 

одредбе члана који непосредно следи. 

Ако увозник не захтева да се измени редослед примене чл. 43. и 44. Царинског закона, поступиће 

се по нормалном редоследу. Ако увозник то захтева, али се покаже да је немогуће утврдити 

царинску вредност према одредбама члана 44. Царинског закона, царинска вредност одредиће се 

према одредбама члана 43. Царинског закона, уколико се тако може одредити. 

Ако се царинска вредност не може утврдити према одредбама чл. 39. до 44. Царинског закона, 

одредиће се према одредбама члана 45. Царинског закона. 

Прва колона  Друга колона  

Одредбе Царинског закона 

на које се односе напомене  
Напомене  

Члан 39. став 1. тачка 1) 

алинеја 3  

Пример таквих ограничења је случај када продавац захтева од 

купца аутомобила да их не продаје нити излаже пре одређеног 

датума који представља почетак године извесног модела.  

Члан 39. став 1. тачка 2)  Неки примери овога би били: 

(1) продавац утврђује цену увезене робе под условом да купац купи 

и другу робу у одређеним количинама; 

(2) цена увезене робе зависи од цене или цена по којима купац 

увезене робе продаје другу робу продавцу увезене робе; 

(3) цена се утврђује на основу начина плаћања који није у вези с 

увезеном робом, на пример, када је увезена роба полупроизвод који 

продавац обезбеђује под условом да прими одређену количину 

готове робе. 

Међутим, услови или ограничења повезани са производњом или 

пласманом увезене робе не повлаче одбацивање трансакцијске 

вредности. На пример, чињеница да купац обезбеђује продавцу 

инжењеринг и планове урађене у земљи увоза не повлачи 

одбацивање трансакцијске вредности за сврхе примене члана 39. 

став 1.  

Члан 39. став 2.  Ставом 2. тач. 1), 2) и 3) прописани су различити начини 

утврђивања прихватљивости трансакцијске вредности. 

Став 2. тачка 1) предвиђа да ће се, у случајевима када су купац и 

продавац у међусобној вези, испитати околности купопродаје, а 

трансакцијска вредност ће се прихватити као царинска вредност 



под условом да та повезаност није утицала на цену. Неће се вршити 

испитивање околности у свим случајевима у којима су купац и 

продавац међусобно повезани. Такво испитивање биће потребно 

само када постоји сумња у погледу прихватљивости цена. Ако 

царински орган нема никаквих сумњи у погледу прихватљивости 

цене, треба да је прихвати без тражења даљих података од 

декларанта. На пример, царински орган је можда већ раније 

испитао тај однос, или можда већ располаже детаљним подацима о 

купцу и продавцу и већ се уверио на основу таквих испитивања или 

података да њихова повезаност није утицала на цену. 

Ако царински орган не може да прихвати трансакцијску вредност 

без даљег испитивања, треба да омогући декларанту да обезбеди 

детаљније податке који буду потребни царинском органу да испита 

околности купопродаје. У том контексту царински орган мора да 

буде спреман да испита релевантне аспекте трансакције, 

укључујући начин на који купац и продавац организују своје 

трговинске односе и начин на који је постигнута цена о којој је реч, 

да би утврдио да ли је њихова повезаност утицала на цену. Ако 

може да се покаже да купац и продавац, иако су узајамно повезани 

у смислу члана 102. ове уредбе, купују и продају један од другог 

као да нису повезани, то би значило да њихов однос није утицао на 

цену. На пример, ако је цена одређена у складу са нормалном 

праксом одређивања цена у индустрији о којој је реч или начином 

на који продавац одређује цене за продају купцима с којима није 

повезан, то значи да њихова повезаност није утицала на цену. И још 

један пример: тамо где се покаже да је цена довољна да обезбеди 

покриће трошкова плус такву добит која је типична за укупну добит 

фирме остварену током типичног временског периода (на пример, 

на годишњој основи) у купопродаји робе исте врсте или групе, то 

значи да није било утицаја на цену. 

Став 2. тач. 2) и 3) пружа могућност декларанту да покаже да је 

трансакцијска вредност приближно једнака вредности која служи 

као критеријум, а коју је претходно прихватио царински орган и 

стога је прихватљива према одредбама члана 39. Царинског закона. 

Кад се задовољи критеријум према ставу 2. тач. 2) и 3), нема 

потребе да се испитује питање утицаја сходно ставу 2. тачка 1). Ако 

царински орган већ располаже подацима на основу којих се без 

даљих детаљних испитивања може уверити да је задовољен један 

од критеријума датих у ставу 2. тач. 2) и 3), онда нема разлога да 

захтева од увозника да покаже да се критеријум може задовољити.  

Члан 39. став 2. тач. 2) и 3)  Приликом одређивања да ли је нека вредност "приближно једнака" 

некој другој вредности, треба узети у обзир низ фактора. Ти 

фактори обухватају природу увезене робе, природу саме 

индустрије, годишње доба у ком се роба увози, као и да ли је 

разлика у вредности од комерцијалног значаја. Пошто се ти 

фактори могу разликовати од случаја до случаја, било би немогуће 

применити јединствени стандард за сваки појединачни случај, као 

на пример фиксни проценат. На пример, мала разлика у вредности 

код једног типа робе могла би да буде неприхватљива, док би 

велика разлика код неког другог типа робе могла да буде 



прихватљива у одређивању да ли је трансакцијска вредност 

приближно једнака вредностима које служе као критеријуми дати у 

члану 39. став 2. тач. 2) и 3).  

Члан 39. став 3.  Као пример посредног плаћања могла би се навести ситуација у 

којој купац подмири део или у целини дуг продавца.  

Члан 40. 

Члан 41.  

Приликом примене ових чланова, царински орган ће, кад год је то 

могуће, користити, по потреби, продају истоветне или сличне робе, 

на истом комерцијалном нивоу и у приближно истој количини као и 

роба која се вреднује. Кад нема такве продаје, може се користити 

продаја истоветне или сличне робе, по потреби, која се врши под 

једним од следећа три услова: 

(1) продаја на истом комерцијалном нивоу али у различитим 

количинама; 

(2) продаја на различитом комерцијалном нивоу али у приближно 

истим количинама или 

(3) продаја на различитом комерцијалном нивоу и у различитим 

количинама.  

Кад се пронађе продаја која потпада под било који од претходна 

три услова, извршиће се усклађивање, према случају: 

(1) само за количинске факторе; 

(2) само за факторе комерцијалног нивоа; или 

(3) и за факторе комерцијалног нивоа и за количинске факторе. 

Услов за усклађивање услед различитих комерцијалних нивоа или 

различитих количина јесте да такво усклађивање, без обзира на то 

да ли води повећању или смањењу вредности, може да се врши 

само на основу доказа који јасно показују оправданост и тачност 

усклађивања, на пример важећих ценовника који садрже цене које 

се односе на различите нивое или различите количине. На пример, 

ако се увезена роба која се вреднује састоји од пошиљке од 10 

јединица, а једина истоветна или слична увезена роба, по потреби, 

за коју постоји трансакцијска вредност је из продаје у којој је било 

500 јединица, а при томе је познато да продавац даје попуст на 

количину, потребно усклађивање се може постићи на основу 

ценовника продавца и коришћењем цене која се може применити на 

продају 10 јединица. То не значи да је обавезно да је продаја 

извршена у количинама од 10, ако је утврђено да је ценовник бона 

фиде у продајама других количина. Међутим, у одсуству једне 

такве објективне мере није погодно да се царинске вредности 

одређују према одредбама чл. 40. и 41.  

Члан 40. став 2. 

Члан 41. став 2.  

Израз "односно" подразумева флексибилност у коришћењу 

купопродаја и у потребном усклађивању у било ком од три 

наведена услова из става 1 напомене уз чл. 40. и 41.  

Члан 43. став 1. тачка 1)  Треба напоменути да "добит и општи трошкови" који се помињу у 

члану 43. став 1. тачка 1), треба да се узму као целина. Износ за 

потребе овог умањења треба да се утврди на основу података које 

обезбеди декларант, осим ако се износ који је он навео не слаже с 

оним који су добијени на основу продаје увезене робе исте врсте 

или групе у Републици Србији. Кад се износ који даје декларант не 



слаже са тим износима, износ за добит и опште трошкове може се 

заснивати на релевантним подацима из других извора, а не на 

онима које је дао декларант. 

Дажбине које се плаћају у Републици Србији приликом продаје 

робе, а које се не одбијају према одредбама члана 43. став 1. тачка 

3), одбиће се према одредбама члана 43. став 1. тачка 1).  

При одређивању уобичајене провизије или уобичајеног увећања 

ради остваривања добити и општих трошкова према одредбама 

члана 43. став 1. тачка 1), питање да ли је одређена роба исте "врсте 

или групе" као нека друга роба мора се утврдити од случаја до 

случаја, с обзиром на дате околности. Треба испитати продају, у 

Републици Србији, најуже групе или асортимана увезене робе исте 

врсте или групе која обухвата робу која се вреднује и за коју се 

могу обезбедити потребни подаци. За сврхе члана 43. став 1. тачка 

1), "робе исте врсте или групе" обухвата како робу увезену из исте 

земље као и роба која се вреднује тако и робу увезену из других 

земаља.  

Члан 43. став 3.  Кад се примењује метод из члана 43. став 3., одбици за вредност 

која је додата у даљој преради засниваће се на објективним и 

мерљивим подацима који се односе на трошкове таквог рада. 

Основу за те калкулације представљале би прихваћене 

индустријске формуле, рецептуре, методи изградње и друга 

индустријска пракса те гране. 

Метод процене предвиђен у члану 43. став 3. нормално се не би 

примењивао када роба изгуби свој идентитет због даље обраде или 

прераде. Међутим, има и таквих случајева у којима се за увезену 

робу која изгуби свој идентитет може тачно и без већих тешкоћа 

одредити вредност додата обрадом или прерадом. С друге стране, 

има и случајева у којима увезена роба задржава свој идентитет али 

чини тако мали део робе која се продаје у земљи увоза да не би 

било оправдано да се примењује овај метод вредновања. С обзиром 

на горе изнето, свака ситуација те врсте мора се размотрити од 

случаја до случаја.  

Члан 44.  По правилу, царинска вредност се одређује према одредбама овог 

члана, на основу података којима се у том тренутку располаже у 

Републици Србији. Међутим, да би се утврдила обрачуната 

вредност, може бити потребно да се испитају трошкови производње 

робе која се вреднује, као и други подаци који се морају добавити 

из других земаља, изван Републике Србије. Осим тога, у већини 

случајева произвођач робе неће потпадати под надлежност органа 

Републике Србије. Примена метода обрачунате вредности углавном 

ће бити ограничена на оне случајеве у којима су купац и продавац 

узајамно повезани, а произвођач је спреман да органима Републике 

Србије поднесе потребне калкулације и пружи олакшице за било 

коју евентуално накнадно потребну проверу. 

"Вредност" и "трошкови" који се помињу у члану 44. став 1. тачка 

1) одредиће се на основу података који се односе на производњу 

робе која се вреднује, обезбеђених од произвођача или у његово 

име. Подаци ће се заснивати на комерцијалном књиговодству 

произвођача, под условом да је такво књиговодство у сагласности 



са општеприхваћеним рачуноводственим принципима који се 

примењују у земљи у којој се роба производи. 

"Вредност" и "трошкови" обухватаће трошкове елемената 

дефинисаних у члану 46. став 1. тачка 1) алинеје 2. и 3. као и 

вредност која је на одговарајући начин распоређена сходно 

одредбама одговарајуће напомене уз члан 46. било ког елемента 

наведеног у члану 46. став 1. тачка 2) који је купац непосредно или 

посредно испоручио за употребу у вези с производњом увезене 

робе. Вредност елемената наведених у члану 46. став 1. тачка 2) 

алинеја 4., који су извршени у Републици Србији, обухватиће се 

само у оној мери у којој се такви елементи наплаћују од 

произвођача. 

"Износ добити и општих трошкова" који се помиње у члану 44. став 

1. тачка 2) одређиваће се на основу података обезбеђених од 

произвођача или у његово име, осим у случају кад се износи које је 

он навео не слажу са онима које се обично јављају у продаји робе 

исте врсте или групе, као што је роба која се вреднује, а коју 

производе произвођачи у земљи извоза за извоз у Републику 

Србију. 

Подразумева се да се никакви трошкови или вредност елемената о 

којима се говори у овом члану неће рачунати два пута приликом 

одређивања обрачунате вредности. 

Треба напоменути да се, у овом контексту, "износ добити и општих 

трошкова" мора узимати као целина. Према томе, ако је у било ком 

појединачном случају износ добити произвођача низак, а општи 

трошкови су му високи, његова добит и општи трошкови узети 

заједно могу ипак да се слажу с онима који се обично јављају при 

продаји робе исте врсте или групе. Таква ситуација може да 

настане, на пример, ако се производ лансира у Републици Србији, а 

произвођач не прихвати никакву добит или прихвати малу добит да 

би неутралисао високе опште трошкове у вези с лансирањем. Кад 

произвођач може да покаже да, због посебних трговинских 

околности, продајом увезене робе остварује малу добит, треба узети 

у обзир његову стварну добит под условом да он располаже 

веродостојним трговинским разлозима којима то може да оправда, 

као и да је његова политика цена резултат уобичајене политике 

цена у тој грани производње. Таква ситуација може да настане, на 

пример, кад су произвођачи принуђени да привремено снизе цене 

због непредвиђеног пада потражње, или кад продају робу да попуне 

асортиман робе која се производи у земљи увоза, а прихвате ниску 

добит да би одржали конкурентност. Кад износи продавца за добит 

и опште трошкове нису у складу с онима које се обично јављају при 

продаји робе исте врсте или групе као роба која се вреднује, а коју 

производе произвођачи у земљи извоза за извоз у земљу увоза, 

износ за добит и опште трошкове може да се заснива на 

одговарајућим подацима из других извора, изван оквира које је дао 

произвођач робе или који су дати у његово име. 

Одређивање да ли је нека роба "исте врсте или групе" као нека 

друга роба мора се вршити од случаја до случаја, узимајући у обзир 

и дате околности. У утврђивању уобичајене добити и општих 



трошкова према одредбама члана 44., треба испитати продаје 

најуже групе или асортимана робе за извоз у земљу увозницу, којим 

је обухваћена и роба која се вреднује, а за коју се могу обезбедити 

потребни подаци. За сврхе члана 44. "роба исте врсте или групе" 

мора да буде из исте земље као и роба која се вреднује.  

Члан 45. став 1.  Неки примери разумних одступања били би следећи: 

(1) Истоветна роба - захтев да истоветна роба треба да буде 

извезена у исто или приближно исто време као и роба која се 

вреднује, може се тумачити еластичније; истоветна увезена роба, 

произведена у другој земљи изван земље извознице робе која се 

вреднује, могла би да послужи као основа за царинско вредновање; 

могу се користити и царинске вредности истоветне увезене робе 

које су већ одређене чл. 43. и 44. 

(2) Слична роба - захтев да слична роба треба да буде извезена у 

исто или приближно исто време као и роба која се вреднује, може 

се тумачити еластичније; слична увезена роба произведена у другој 

земљи изван земље извознице робе која се вреднује могла би да 

послужи као основа за царинско вредновање; могу се користити и 

царинске вредности сличне увезене робе које су одређене чл. 43. и 

44. 

(3) Метод дедукције - захтев да се роба продаје у "истом стању у 

каквом је увезена" у члану 43. став 1. може се тумачити 

еластичније; рок од "деведесет дана" може се примењивати 

еластичније.  

Члан 46. став 1. тачка 2) 

алинеја 2  

Два фактора утичу на распоређивање елемената дефинисаних у 

члану 46. став 1. тачка 2) алинеја 2 на увезену робу - вредност самог 

елемента и начин на који се та вредност приписује увезеној роби. 

Распоређивање тих елемената треба да се врши на разуман начин, 

сходно околностима и у складу с општеприхваћеним принципима 

обрачуна. 

Што се тиче вредности елемената, ако увозник уз одређене 

трошкове прибави елемент од неког продавца с којим није повезан, 

ти трошкови представљају вредност елемента. Ако је произвођач 

елемента сам увозник или неко лице које је с њим повезано, 

трошкови производње елемента би били његова вредност. Ако је 

увозник већ раније користио тај елемент, без обзира на то да ли га 

је увозник добавио или произвео, првобитни трошкови набавке или 

производње елемента, водећи рачуна о коришћењу, морали би да се 

смање да би се добила вредност елемента. 

Кад се једном одреди вредност елемената, потребно је распоредити 

ту вредност на увезену робу. Постоје разне могућности. На пример, 

вредност се може доделити првој пошиљци ако увозник жели да 

одједном плати дажбине на целокупну вредност. Као други пример, 

увозник може да захтева да се вредност распореди на један део 

јединица произведених до времена прве испоруке. Или још један 

пример: он може да захтева да се та вредност распореди на целу 

предвиђену производњу ако постоје уговори или чврсте обавезе за 

ту производњу. Метод распоређивања ће зависити од 

документације коју поднесе увозник. 

Пример за илустрацију напред наведеног: неки увозник обезбеђује 



произвођачу калуп који ће се користити у производњи увезене робе 

и уговори с њим да купи 10.000 јединица. До рока приспећа прве 

испоруке од 1.000 јединица, произвођач је већ произвео 4.000 

јединица. Увозник може да захтева да царински орган распореди 

вредност калупа на 1.000 јединица, 4.000 јединица или 10.000 

јединица.  

Члан 46. став 1. тачка 2) 

алинеја 4  

Додаци за елементе дефинисане у члану 46. став 1. тачка 2) алинеја 

4, треба да се заснивају на објективним и мерљивим подацима. Да 

би се тешкоће одређивања вредности које треба додати свеле на 

минимум и за декларанта и за царинског органа, треба, колико год 

је могуће, користити у том моменту доступне податке из система 

пословне евиденције купца. 

За оне елементе које обезбеди купац, а које је купац купио или 

изнајмио, додатак би представљао трошак куповине или најамнине. 

За оне елементе који су јавно власништво, осим за трошкове 

набављања њихове копије, неће се ништа додавати. 

Једноставност одређивања вредности које треба додати зависиће од 

структуре и система управљања конкретне фирме, као и од 

књиговодствених метода које она примењује. 

На пример, могуће је да фирма која увози разне производе из више 

земаља, води књиговодствену евиденцију свог центра за 

обликовање изван земље увоза, на начин којим се прецизно 

показују трошкови везани за одређени производ. У таквим 

случајевима може се вршити непосредно усклађивање, према 

одредбама члана 46. 

У другом случају фирма може да сноси трошкове овог центра за 

обликовање који се налази изван земље увознице као општи 

трошак, без распоређивања на поједине производе. Тада се, у 

односу на увезену робу, може извршити одговарајуће усклађивање 

према одредбама члана 46. распоређивањем укупних трошкова 

центра за обликовање на целокупну производњу која има користи 

од центра за обликовање и додавањем тако распоређених трошкова 

на јединицу увоза. 

Разлике у наведеним околностима, наравно, захтеваће да се узму у 

обзир разни фактори приликом одређивања правилног метода 

распоређивања трошкова. 

У случајевима кад у производњи елемента о коме је реч у 

одређеном периоду учествује неколико земаља, усклађивање треба 

да се ограничи на стварно додату вредност том елементу изван 

Републике Србије.  

Члан 46. став 1. тачка 3)  Накнаде за коришћење ауторског права и лиценцне накнаде из 

члана 46. став 1. тачка 3), могу да обухватају, поред осталог исплате 

за патенте, заштитне знакове и ауторска права.  

Члан 46. став 2.  Кад нема објективних и мерљивих података у погледу елемената 

које треба додати према одредбама члана 46., не може се одредити 

трансакцијска вредност према одредбама члана 39. Као илустрација 

тога, на пример, накнада за коришћење ауторског права се плаћа на 

основу цене у продаји једног литра неког производа у земљи 

увозници који је увезен на кило, а после увоза претворен у раствор. 

Ако се накнада за коришћење ауторског права заснива делимично 



на увезеној роби, а делимично на другим факторима који немају 

никакве везе с увезеном робом (на пример када се увезена роба 

меша са домаћим састојцима и не може се више одвојено 

препознати, или кад се накнада за коришћење ауторског права не 

може разграничити од специјалних финансијских аранжмана 

између купца и продавца) не би било исправно покушати да се 

изврши додавање за накнаду за коришћење ауторског права. 

Међутим, ако се износ ове накнаде за коришћење ауторског права 

заснива само на увезеној роби и може се лако измерити, могуће је 

извршити додавање на цену која је стварно плаћена или треба да се 

плати.  

Прва колона  Друга колона  

Одредбе ове уредбе на које 

се односе напомене  
Напомене  

Члан 102. став 1. тачка 5)  Сматра се да једно лице контролише друго, када је ово прво, правно 

или оперативно, у положају да ограничава или усмерава пословање 

другог лица.  

Члан 111. став 1. На пример, роба се продаје према ценовнику којим се предвиђају 

повољне јединичне цене за куповину већих количина. 

Продајна 

количина 

Јединична 

цена 

Број 

продаја 

Укупна количина 

продата по свакој од 

цена 

1 до 10 

јединица 

100 10 продаја по 5 

јединица, 

5 продаја по 3 

јединице 

65 

11 до 25 

јединица 

95 5 продаја по 11 

јединица 

55 

преко 25 

јединица 

90 једна продаја од 

30 јединица, 

једна продаја од 

50 јединица  

80 

 

   Највећи број јединица продат по једној цени јесте 80; према томе, 

јединична цена која се односи на највећи број јединица је 90. 

Још један пример за случајеве када се врше две продаје. У првој се 

продаје 500 јединица по цени од 95 новчаних јединица за сваку. У 

другој продаји продаје се 400 јединица по цени од 90 новчаних 

јединица за сваку. У овом примеру највећи број јединица продатих 

по одређеној цени је 500; према томе, јединична цена која се односи 

највећи број јединица је 95. 

Трећи пример се односи на ситуацију у којој се продају разне 

количине по разним ценама. 

   а) Продаје 

Продајна количина Јединична цена 

40 јединица 

30 јединица 

100 

90 



15 јединица 

50 јединица 

25 јединица 

35 јединица 

5 јединица 

100 

95 

105 

90 

100 
 

   б) Укупно 

Укупно продата количина Јединична цена 

65 

50 

60 

25 

90 

95 

100 

105 

У овом примеру, највећи број јединица продатих по одређеној цени 

је 65; према томе, јединична цена за највећи број јединица је 90. 

   

 

Прилог 21. 

 

ПРИМЕНА ОПШТЕПРИХВАЋЕНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРИНЦИПА 

"Општеприхваћени рачуноводствени принципи" односе се на признату општу сагласност или 

пропис надлежних органа у једној земљи у одређено време о томе која се економска средства и 

обавезе региструју као актива и пасива, које измене у активи и пасиви треба да се региструју, како 

актива и пасива и промене у њима треба да се мере, које информације се могу дати и на који начин 

и који финансијски искази треба да се припреме. Ови стандарди могу представљати широке 

смернице опште примене, као и детаљни опис праксе и процедура. 

Ради примене одредби које се односе на утврђивање царинске вредности, царински орган 

користиће информације припремљене на начин који је у складу са општеприхваћеним 

рачуноводственим принципима у земљи, а који је погодан с обзиром на одређени члан. На пример, 

одређивање уобичајене добити и општих трошкова према одредбама члана 43. Царинског закона, 

вршило би се уз помоћ информација припремљених на начин који је у складу са 

општеприхваћеним рачуноводственим принципима у земљи увозници. С друге стране, одређивање 

уобичајене добити и општих трошкова према одредбама члана 44. Царинског закона, вршило би се 

уз помоћ информација припремљених на начин који је у складу с општеприхваћеним 

рачуноводственим принципима у земљи производње. Још један пример: одређивање неког 

елемента од предвиђених у члану 46. став 1. тачка 2. алинеја 2. Царинског закона предузетих у 

земљи увоза вршило би се уз помоћ информације на начин који је у складу с општеприхваћеним 

рачуноводственим принципима те земље. 

   

  



Прилог 22. 

 

НАЛЕПНИЦА ЗА ПРЕДАТИ ПРТЉАГ У ДОМАЋЕМ АЕРОДРОМУ 

1. Налепница из члана 157. ове уредбе мора бити направљена тако да се не може поновно 

употребити. 

2. Без обзира на изглед узорка приказаног у овом Прилогу, на налепници мора, на месту на којем 

је у овом конкретном примеру насликан знак аеродрома и натпис аеродрома бити наведено правно 

лице које је у одређеном аеродрому преузело предати пртљаг на превоз у своје име или у име 

превозника. 

Модели  

  

   

 

 

  

 

   

  



Прилог 23. 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА РЕГИСТРОВАНИ ПРТЉАГ 

   

а) Изјављујем да доле означени пртљаг садржи предмете за личну употребу, које путници редовно 

употребљавају за време својих путовања као: одело, рубље, тоалетне предмете, књиге, спортске 

реквизите, изузев фотографске или кинематографске камере и радиодифузне и телевизијске 

пријемнике.  

б) Изјављујем да овај пртљаг не садржи: 

   - животне намирнице, дуван, алкохолна пића, оружје, муницију, опојне дроге или валуту, 

   - робу, намењену отуђивању уз надокнаду или бесплатно,  

   - предмете купљене или добијене ван земље мог сталног боравка и који нису били пријављени 

царинарници ове земље (ово ограничење примјењује се само приликом повратка у земљу 

сталног боравка). 

ц) Овлашћујем железничку службу да изврши све царинске формалности. 

д)  Познато ми је да ће се у случају нетачне изјаве спровести против мене кривични поступак. 

   

Одредишна земља ______________________    Одредишно место ______________________    

   

Број комада пртљага       Број лица која прате путника          

ШТАМПАНИМ ВЕЛИКИМ СЛОВИМА 

ПРЕЗИМЕ    ИМЕ 

__________________________    __________________________  

         

Адреса: 

Улица _________________________ 

Место ________________________ 

Земља ________________________ 

   

Печат отпремне станице 

с назначеним датумом 

   

  Потпис путника   

           

      Пртљаг         

       

Бр. 

        

   

Прилог 24. 

 

ЛИСТА УОБИЧАЈЕНИХ ОБЛИКА РУКОВАЊА У ЦАРИНСКОМ СКЛАДИШТУ И 

СЛОБОДНОЈ ЗОНИ 

Осим ако није на други начин утврђено, ниједан од следећих облика руковања, не сме да доведе до 

промене осмоцифрене тарифне ознаке Царинске тарифе у који је дотична роба сврстана.  



Уобичајени, доле наведени, облици руковања не дозвољавају се ако би, по мишљењу царинских 

органа, таква радња могла да повећа ризик од преваре:  

1. вентилација, простирање, сушење, уклањање прашине, једноставне радње чишћења, поправак 

паковања, елементарне поправке оштећења која су настала у току превоза или складиштења све 

док су то само једноставне радње, стављање и уклањање заштитног слоја за превоз; 

2. реконструкција роба након превоза; 

3. инвентарисање, узимање узорака, сортирање, просејавање, механичко филтрирање и вагање 

робе; 

4. уклањање оштећених или заражених компоненти; 

5. конзервација путем пастеризације, стерилизације, зрачења или додавањем конзерванса; 

6. заштита против паразита; 

7. заштита против рђе; 

8. заштита: 

- једноставним подизањем температуре, без даљег третмана или процеса дестилације; 

- једноставним снижавањем температуре; 

чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке Царинске тарифе. 

9. Електростатичка заштита, исправљање или пеглање текстила; 

10. Заштита се састоји од: 

- уклањања петељки и/или коштица воћа, сечења и ломљења сушеног воћа или поврћа, 

рехидрације воћа, или 

- дехидрације воћа чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке Царинске тарифе; 

11. десалинизација, чишћење и спајање сирових кожа; 

12. додавање робе или додавање или замена допунских компоненти, све док су ти додаци или 

замене релативно ограничени или намењени да би се обезбедило уклапање у техничке стандарде и 

не мењају природу нити побољшавају учинак првобитне робе, чак и ако то доводи до промене 

осмоцифрене ЦТ шифре за додату или замењену робу; 

13. разблаживање или концентрисање течности, без даљег процеса третирања или дестилације, чак 

и ако то доводи до промене осмоцифрене ЦТ шифре; 

14. мешање истих врста робе, различитог квалитета, како би се добио подједнак квалитет или 

квалитет који захтева купац, без промене природе робе; 



15. дељење или сечење робе, ако су укључене само једноставне радње; 

16. паковање, распакивање, промена амбалаже, пресипање и једноставно смештање премештање у 

кутије, чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке Царинске тарифе, 

причвршћивање, уклањање или измена ознака, пломби, етикета, налепница са ценом и других 

сличних знакова за разликовање; 

17. тестирање, подешавање, регулисање и покретање у рад машина, апарата и возила, посебно у 

циљу контролисања испуњавања техничких стандарда, ако су у питању само једноставне радње; 

18. прилагођавање профила цеви како би се роба припремила за одређена тржишта; 

19. било који облик руковања, осим горе наведених, чија је намера да се побољша изглед или 

тржишни квалитет увезене робе или да се она припреми за дистрибуцију или препродају, под 

условом да се тим радњама не мења природа или побољшава учинак оригиналне робе. Када 

настану трошкови због уобичајеног руковања, такви трошкови или пораст вредности не узимају се 

у обзир код обрачунавања увозне царине, ако је декларант обезбедио задовољавајући доказ за те 

трошкове. Међутим, приликом обрачуна увозних дажбина у обзир се узима царинска вредност, 

природа и порекло робе која није из Републике Србије, а која се користи у тим радњама. 

   

Прилог 25. 

 

ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ У ОКВИРУ ПОСТУПАКА ПРЕРАДЕ ПОД ЦАРИНСКОМ 

КОНТРОЛОМ 

Сматра се да су испуњени услови за следеће врсте робе и радње: 

   Колона 1 Колона 2 

Редни 

број 
Роба Прерада 

1 Било која врста робе Прерада узорака који су пријављени као такви или 

у сетовима  

2 Било која врста робе Смањење остатака и отпадака или уништење 

3 Било која врста робе Денатурисање 

4 Било која врста робе Обнављање делова или компоненти 

5 Било која врста робе Раздвајање и/или уништавање оштећених делова 

6 Било која врста робе Прерада да би се исправио ефекат оштећења на 

роби 

7 Било која врста робе Уобичајени облици руковања који су дозвољени у 

царинским складиштима или слободним зонама 

8 Било која врста робе Прерада у производе који би требало да се уграде 

или користе за цивилне ваздухоплове, за које је 

издат сертификат о безбедности ваздухоплова од 

стране компаније коју су за то овластили органи 

европске авијације или органи авијације неке треће 

земље. 



8а Било која врста робе Прерада у производе који могу да користе 

повластицу аутономне суспензије од увозних 

дажбина за одређено оружје и војну опрему 

9 Роба обухваћена чланом 318. ст. 1. и 2. 

ове уредбе 

Било који облик прераде 

10 Било која врста робе која није предмет 

неке мере пољопривредне или 

трговинске политике, или привремене 

или коначне антидампиншке или 

компензаторне дажбине  

Било који облик прераде, када у случају ове 

предности која проистиче из примене поступака 

увозне дажбине нису веће од 50.000 евра по 

подносиоцу захтева или по календарској години. 

   

Прилог 26. 

 

РОБА ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПОЛАЖЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИ СТАВЉАЊУ У ПОСТУПАК 

ПРИВРЕМЕНОГ УВОЗА 

Случајеви у којима пријављивање робе за привремени увоз уз подношење писане царинске 

декларације не треба поднети обезбеђење. 

1. Роба у власништву ваздухопловних, бродских или железничких компанија или поштанских 

служби, а када је користе у међународном саобраћају под условом да је сасвим јасно означена. 

2. Амбалажа увезена празна, која на себи има неизбрисиве и неуклоњиве ознаке. 

3. Роба за помоћ у случају несрећа намењен државним или овлашћеним органима. 

4. Медицинска, хируршка или лабораторијска опрема намењена болницама или медицинским 

установама, којима је та опрема хитно потребна (неопходна). 

5. Стављање робе у поступак привременог увоза робе, која се премешта у смислу члана 278. ове 

уредбе, ако је претходни корисник поступка ставио робу у поступак привременог увоза у складу са 

чл. 182. или 185. ове уредбе. 

   

Прилог 27. 

ЖУТА НАЛЕПНИЦА 

   

    49 мм         

   

  ЦАРИНСКА РОБА   

 

23 мм 

   

       

Боја: црна слова на жутој позадини. 

   

  



Прилог 28.    

 

ГАРАНТНА ИСПРАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА 

Појединачна гаранција 

 

I. Обавезе даваоца обезбеђења: 

      

1.  Доле потписани
(1)

 ___________________________________________________________________ 

      

   са пребивалиштем у
(2)

 ________________________________________________________________ 

   овим солидарно и појединачно гарантује у гарантној царинарници 

_______________________________ 

   до максималног износа од __________________________________________________________ 

   у корист Управе царине Републике Србије, за сваки износ царинског дуга, укључујући камате и 

настале трошкове у поступку наплате, али не и за новчане казне, за које главни обвезник
(3)

 

   ________________________________________________________________________________ 

   може да буде одговоран или да постане одговоран за дуг у виду дажбина и других накнада које 

се примењују на робу која је у поступку транзитног поступка, од полазне 

царинарнице ______________________________________________________________________ 

   до одредишне царинарнице ___________________________________________________________ 

   Опис робе: _______________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________ 

      

 

2.  

 

Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани захтев 

Управе царина, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана 

подношења захтева, осим ако он/она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог 

рока не докаже Управи царина, да је радња на прописан начин окончана. 

   Управа царина, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, 

може да продужи, преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање, рок 

у ком је он дужан да изврши плаћање тражених износа. 

 

3.  

 

Ова обавеза важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје 

одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току поступка транзита, који је обухваћен 

овом обавезом и који је започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања 

гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума. 

 

 

   

Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 

обавештења, и све формалности и или поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени 

у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање. 



   Доле потписани признаје надлежност правосудних органа у местима где је њена/његова 

(службена) адреса за доставу. 

   Доле потписани се обавезује да неће променити адресу коју је навео или, ако мора да промени ту 

адресу, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу. 

   

У ___________________________________, дана ___________________ 

____________________________________________________ 

(Потпис)
(4)

 

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице  

Гарантна царинарница 

____________________________________________________________________ 

Обавеза даваоца гаранције је прихваћена дана 

_________________________________________________ за покривање транзита по транзитној 

декларацији бр. ___________ од __________
(5)

 

   _________________________ 

   (Печат и потпис) 

   

   
(1)

 Презиме и име или назив фирме 
(2)

 Пуна адреса 
(3)

 Презиме и име или назив фирме и адреса главног обвезника  
(4)

 Лице које потписује документ мора, пре свог потписа, уписати следећу напомену: "Гаранција у 

износу од _____", износ навести словима. 
(5)

 Попуњава полазна царинарница. 

   

  



Прилог 29. 

 

ГАРАНТНА ИСПРАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА У 

ОБЛИКУ КУПОНА 

Појединачна гаранција у облику купона 

I. Обавезе даваоца обезбеђења  

1.  Доле потписани
(1)

 ___________________________________________________________________ 

   са пребивалиштем у
(2)

 ______________________________________________________________ 

   овим солидарно и појединачно гарантује у гарантној царинарници 

_______________________________ 

   у корист Управе царина Републике Србије, за сваки износ главног обвезника, за сваки износ 

царинског дуга, укључујући и камате и настале трошкове у поступку наплате, али не и за 

новчане казне, за које главни обвезник може да буде одговоран или да постане одговоран за дуг 

у виду дажбина и других накнада које се примењују на робу која је у поступку транзитног 

поступка, а у погледу које се доле потписани обавезао да ће издати купоне појединачне 

гаранције до максималног износа од 7 000 евра по купону. 

 

2.  

 

Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање на први писани захтев Управе царина 

Републике Србије, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана 

подношења захтева, извршити плаћање тражених износа до 7 000 евра по купону појединачне 

гаранције, осим ако он/она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не 

докаже Управи царина, да је радња на прописан начин окончана. 

   На захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, Управа царина 

може продужити преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање, рок у 

ком је он дужан да изврши плаћање тражених износа. 

 

3.  

 

Ова обавеза важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје 

одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току поступка транзита, који је обухваћен 

овом обавезом и која је започела је пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања 

гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума. 

    

Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 

обавештења, и све формалности или поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени у 

писаном облику на његову (службену) адресу за достављање. 

    

Доле потписани признаје надлежност правосудних органа у местима где је њена/његова 

службена адреса. 

    

 



 

 

 

 

Доле потписани се обавезује да неће мењати адресу коју је навео или, ако мора да промени ту 

адресу, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу. 

У ___________________________________, дана ___________________ 

____________________________________________________ 

(Потпис)
(3)

 

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице 

Гарантна царинарница 

______________________________________________________________________ 

Обавеза даваоца гаранције прихваћена дана  

________________________________________ 

   

   ______________________ 

   (Печат и потпис) 

   
(1)

 Презиме и име или назив фирме 
(2)

 Пуна адреса 
(3)

 Лице које потписује документ мора, пре свог потписа, потписник уписати следећу напомену: 

"Важи као купон гаранције". 

   

   

  



 

Прилог 30. 

 (Предња страна) 

  

ТЦ 32 - КУПОН ПОЈЕДИНАЧНЕ ГАРАНЦИЈЕ  А 000 000 

Издат од 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(име/назив и адреса лица или фирме) 

(обавезивање даваоца обезбеђења прихваћено дана 

___________________________________ од стране гарантне царинарнице 

_____________________________________________) 

  

Овај купон, издат дана _____ вреди за износ до 7 000 евра за поступак транзита  

који започиње најкасније 

__________________________________________________________ 

и за који је главни обвезник 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(име/назив и адреса лица или фирме) 

   

_______________________________________    ________________________________________ 

(Потпис главног обвезника*)    (Потпис и печат даваоца обезбеђења) 

   

(*)
 Потпис није обавезан. 

 

  



 

 

 

 

 

(полеђина) 

   

Попуњава полазна царинарница 

Поступак транзита који се обавља 

Евидентиран дана ______________________ Под бројем ______________________ 

у царинарници у _________________________________________________________ 

   

   

___________________________    _______________________________ 

(печат)    (потпис) 

   

   

   

   

  



Прилог 31. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦАРИНСКИХ ОБЕЛЕЖЈА - ПЛОМБИ 

 

Царинска обележја имају најмање следеће карактеристике и испуњавају следеће техничке услове: 

(а) Основне карактеристике: 

Обележја морају: 

1. да остану отпорне у редовној употреби; 

2. да буду таква да се лако проверавају и препознају; 

3. да буду тако израђена да било које ломљење или уклањање оставља трагове видљиве голим 

оком; 

4. да буду направљене за једнократну употребу или, ако су намењене за вишеструку употребу, да 

су направљене на начин који ће дозволити да им се код сваког поновног коришћења може ставити 

и јасна појединачна идентификациона ознака; 

5. имати на себи идентификационе ознаке. 

(б) Технички услови: 

1. облик и димензије обележја могу варирати зависно од употребљеног начина њиховог стављања, 

али димензије морају да буду такве да осигурају лако очитавање идентификационих ознака; 

2. да се идентификационе ознаке на пломби не могу фалсификовати и да нису једноставне за 

поновну израду (репродукцију); 

3. употребљен материјал мора да буде отпоран на случајно ломљење и такав да спречава 

неопажено фалсификовање или поновну употребу. 

   

Прилог 32. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УМАЊЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

   

Критеријуми  Напомене  

1) Довољно искуство Доказ о довољном искуству се пружа правилном употребом заједничког 

поступка транзита у својству главног обвезника у току следећег временског 

рока пре подношења захтева за умањење: 

- једна година за примену члана 431. став 2. тачка 1) и члана 432. став 1.; 

- две године за примену члана 431. став 2. тачка 2) и члана 432. став 2. тачка 

1); 

- три године за примену члана 431. став 3. и члана 432. став 2. тачка 2). 

Та се раздобља смањују за једну годину за подносиоца захтева који за 

подношење декларација за поступак транзита користи електронски систем 

размене података. 

2) Врло блиска 

сарадња с Управом 

царина 

Главни обвезник постиже веома блиску сарадњу с Управом царина тако што 

у управљање својим превозом укључује посебне мере које на тај начин 

Управи царина олакшавају обављање провера и заштиту интереса у питању. 

Под условом да задовољавају Управу царина, такве се мере између осталог 

могу односити на: 

- посебне методе попуњавања декларација за поступак транзита (посебно 

употреба електронског система размене података); 

или 

- садржај таквих декларације, када главни обвезник пружа додатне 

информације када то није обавезно; 

или 

- методе испуњавања формалности за стављање робе у поступак (нпр. 

главни обвезник увек подноси своје декларације истој царинарници). 

3) Управљање Главни обвезник пружа доказе да управља превозом међу осталим: 



превозом а) тако да сам обавља превоз и примењује високе стандарде сигурности;  

или 

(б) коришћењем превозника с којим има дугогодишње уговорне односе и 

који пружа услугу која задовољава високе стандарде сигурности; 

или 

ц) коришћењем посредника који је уговором везан с превозником и пружа 

услугу која задовољава високе стандарде сигурности. 

4) Довољна 

финансијска 

средства за 

испуњење обвеза 

Главни обвезник доказује да има финансијска средства за испуњење својих 

обавеза пружањем доказа Управи царина којима доказује да има средства за 

плаћање дуга који би могао настати у вези с дотичном робом. 

   

Прилог 33. 

ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА КОРИШЋЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ГАРАНЦИЈЕ НА УМАЊЕН 

ИЗНОС ИЛИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

1. Ситуације када може привремено да се забрани коришћење заједничке гаранције на умањен 

износ или заједничке гаранције 

1.1. Привремена забрана коришћења заједничке гаранције на умањен износ 

представља ситуација у којој је утврђено, у великом броју случајева у које је укључено више 

главних обвезника и у којима је угрожено несметано одвијање поступка да, ова гаранција није 

више довољна да осигура плаћање, у прописаном року, царинског дуга који настаје када се било 

која прописана осетљива роба, неовлашћено изузме из транзитног поступка. 

1.2. Привремена забрана коришћења заједничке гаранције 

представља ситуација у којој је утврђено, у великом броју случајева у које је укључено више 

главних обвезника и у којима је угрожено несметано одвијање поступка да, ова гаранција није 

више довољна да осигура плаћање, у прописаном року, царинског дуга који настаје када се било 

која прописана осетљива роба неовлашћено изузме из поступка транзита. У вези с овим, потребно 

је узети у обзир количину робе неовлашћено изузете из поступка транзита и околности под којима 

је изузета, нарочито ако оне настају као последица међународно организованих криминалних 

активности. 

2. Дејство одлуке  

2.1. Дејство одлуке, којом се привремено забрањује коришћење заједничке гаранције на умањени 

износ или заједничке гаранције, ограничава се на период од 12 месеци осим ако Управа царина не 

одлучи да тај период продужи или да поништи одлуку у складу са прописима. 

2.2. Следеће мере ће се применити на транзитне радње које се односе на робу обухваћену одлуком 

о забрани коришћења заједничке гаранције: 

- преко свих примерака транзитне декларације дијагонално се ставља следећа забелешка, величине 

најмање 100 x 10 мм и штампана у црвеној боји: "ЗАБРАЊЕНА ЗАЈЕДНИЧКА ГАРАНЦИЈА". 



- одредишна царинарница враћа примерак 5 транзитне декларације која садржи забелешку из 

претходне алинеје најкасније следећег радног дана након показивања пошиљке и потребних 

примерака декларације у тој царинарници. Када се таква пошиљка испоручује овлашћеном 

примаоцу у смислу члана 441. ове уредбе, он примерак 5 прослеђује својој локалној одредишној 

царинарници најкасније следећег радног дана од дана када је примио пошиљку. 

3. Мере за ублажавање финансијских последица забране кориштења заједничке гаранције  

Када је коришћење заједничке гаранције привремено забрањено за прописано осетљиву робу, 

носиоци заједничке гаранције могу на основу захтева, да користе појединачну гаранцију. 

Међутим, примењују се следећи посебни услови: 

- појединачна гаранција се сачињава на обрасцу посебног гарантног документа и садржи позивање 

на овај прилог и обухвата само робу наведену у одлуци, 

- осим када се гарантни подаци размењују између гарантне царинарнице и полазне царинарнице 

помоћу информационе технологије и компјутерских мрежа, та појединачна гаранција се може 

користити само у полазној царинарници која је наведена у гарантном документу, 

- може да се користи да би се обухватило неколико истовремених или узастопних радњи, под 

условом да укупан износ укључен у постојеће радње у погледу којих поступак још није раздужен 

не прелази износ појединачне гаранције, 

- сваки пут када се поступак раздужи у погледу транзитне радње покривене овом појединачном 

гаранцијом, износ који одговара тој радњи ослобађа се и може поновно да се употреби за 

покривање друге радње до максималног износа гаранције. 

4. Одступање од одлуке којом се привремено забрањује заједничке гаранције на умањен износ или 

заједничке гаранције  

4.1. Главним обвезницима може, на њихов захтев, да се одобри да користе заједничку гаранцију на 

умањен износ односно заједничку гаранцију за спровођење поступка транзита за робу на коју се 

примењује одлука којом се привремено забрањује такво коришћење ако могу да докажу да 

никакав царински дуг није настао у погледу предметне робе у току транзитних радњи, које су они 

предузели у периоду од две године пре доношења одлуке или, ако су се царински дугови појавили 

у том периоду, ако могу доказати да су их дужник односно дужници или јемац (гарант) у целости 

платили у прописаном року. 

Да би добио одобрење за коришћење привремено забрањене заједничке гаранције, главни 

обвезник мора да испуни и услове утврђене у члану 432. став 2. тачка 2) ове уредбе. 

4.2. Чл. 425. до 429. ове уредбе примењују се мутатис мутандис на захтеве и одобрења за 

одступања из тачке 4.1 овог прилога. 

4.3. Када царински органи одобре одступање, оверавају рубрику 8 уверења о заједничкој гаранцији 

стављањем следеће забелешке: " НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА" 

   

  



Прилог 34 

ГАРАНТНА ИСПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА 

заједничка гаранција 

 

I. Обавезе даваоца обезбеђења: 

1.  Доле потписани
(1)

 _______________________________________________________________ 

   са пребивалиштем у
(2)

 ____________________________________________________________ 

   овим солидарно и појединачно гарантује у гарантној царинарници 

___________________________ 

   до максималног износа од _______________________________________________________ 

   који је 100/50/30% у корист Управе царине Републике Србије, за сваки износ царинског дуга, 

укључујући камате и настале трошкове у поступку наплате, али не и за новчане казне, за које 

главни обвезник
(3)

 

   ____________________________________________________________________________ 

   може да буде одговоран или да постане одговоран за дуг у виду дажбина и других накнада које 

се примењују на робу која је у поступку транзита, од полазне 

царинарнице____________________________________________________________________ 

   до одредишне царинарнице _________________________________________________________ 

   Опис робе: ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

      

2.  Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани захтев 

Управе царина, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана 

подношења захтева, осим ако он/она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог 

рока не докаже Управи царина, да је радња на прописан начин окончана. 

    

Управа царина, на захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје као оправдан, 

може да продужи, преко рока од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање, рок 

у ком је он дужан да изврши плаћање тражених износа. 

 

3.  

 

Ова обавеза важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје 

одговоран за плаћање било ког дуга који настаје у току поступка транзита, који је обухваћен 

овом обавезом и који је започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања 

гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума. 

    

Доле потписани потврђује да ће прихватити да су му била уредно достављена сва писма и 

обавештења, и све формалности и или поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени 

у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање. 

    



 

 

Доле потписани признаје надлежност правосудних органа у местима где је њена/његова 

(службена) адреса за доставу. 

    

Доле потписани се обавезује да неће променити адресу коју је навео или, ако мора да промени ту 

адресу, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу. 

У ___________________________________, дана ___________________ 

____________________________________________________ 

(Потпис)
(4)

 

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице 

Гарантна царинарница 

_____________________________________________________________________ 

Обавеза даваоца гаранције је прихваћена дана 

_________________________________________________ за покривање транзита по транзитној 

декларацији бр. __________ од __________ 
(5)

 

   _____________________ 

   (Печат и потпис) 

   
(1)
Презиме и име или назив фирме 

(2) 
Пуна адреса 

(3)
Презиме и име или назив фирме и адреса главног обвезника 

(4)
Лице које потписује документ мора, пре свог потписа, уписати следећу напомену: "Гаранција у 

износу од _____", износ навести словима. 
(5) 
Попуњава полазна царинарница. 

   

  



 

Прилог 35. 

 

 

ТЦ31 - ПОТВРДА О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

(Предња страна) 

1. Важи до              

  Дан Месец Година   

             
 

2. Бр. 

3. Главни обвезник 

(презиме и име, или назив 

фирме и пуна адреса и 

земља) 

   

4. Јемац 

(презиме и име, или назив 

фирме и пуна адреса и 

земља) 

   

5. Гарантна царинарница 

(назив и пуна адреса) 

   

6. Референтни износ (бројевима): (словима): 

Шифра валуте    

7. Управа царина - Гарантна царинарница која је прихватила обезбеђење овим потврђује да је горе 

наведени главни обвезник положио заједничку гаранцију које важи за транзитне поступке у 

Републици Србији 

  

8. Посебне примедбе 

  

   

  

9. 

   

  

Период важења продужен до 

               

  Дан Месец Год.     

             укључујући 
 

   

   Сачињено у ______ дана      

  ______________________       

                  (Место)    (Датум) 

  

  

   

   

(Потпис и печат гарантне царинарнице) 

   

Сачињено у _______________ дана 

_________________  

                           (Место)                               (Датум) 

  

(Потпис и печат гарантне царинарнице) 
 



   

 

 

10. 

 

 

Лица која су овлашћена да у име главног обвезника потпишу декларацију за 

транзитни поступак: (полеђина) 

   

11. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

12. Потпис главног 

обвезника
(1)

 

11. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

12. Потпис главног 

обвезника
(1)

 

   

 

 

 

 

         

   

 

 

 

         

 

 

 

   

         

 

 

 

   

         

(1)
 Када је главни обвезник правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 12 мора свом 

потпису додати и своје презиме, име и у ком својству потписује. 

   

 

 

 



 

 

Прилог 36. 

 

ТЦ33 - ПОТВРДА О ОДУСТАЈАЊУ ОД ГАРАНЦИЈЕ 

(Предња страна) 

1. Важи до              

  Дан Месец Година   

             
 

2. Бр. 

3. Главни обвезник 

(презиме и име, или назив 

фирме и пуна адреса и 

земља) 

   

4. Гарантна царинарница 

(пуна адреса и земља) 

   

5. Референтни износ (бројевима): (словима): 

Шифра валуте    

6. Гарантна царинарница овим потврђује да је горе именованом главном обвезнику одобрено 

ослобођење од полагања обезбеђења које важи за поступак транзита у Републици Србији. 

  

7. Посебне примедбе 

  

   

  

8. 

   

  

Период важења продужен до 

               

  Дан Месец Год.     

             укључујући 
 

   Сачињено у ______ дана      

  ______________________       

                  (Место)    (Датум) 

  

  

   

   

(Потпис и печат гарантне царинарнице) 

   

Сачињено у _______________ дана 

_________________  

                           (Место)                               (Датум) 

  

(Потпис и печат гарантне царинарнице) 
 

   

 

 

 

 



9. Лица која су овлашћена да у име главног обвезника потпишу декларацију за 

транзитни поступак у: (полеђина) 

   

10. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

11. Потпис главног 

обвезника
(1)

 

10. Презиме, име и примерак 

потписа овлашћеног лица 

11. Потпис главног 

обвезника
(1)

 

   

 

 

         

 

 

 

   

         

 

 

 

   

         

 

 

   

         

(2)
Када је главни обвезник правно лице, лице чији се потпис појављује у рубрици 11 мора свом 

потпису додати и своје презиме, име и у ком својству потписује.  

   

  



 

Прилог 37. 

 

НАПОМЕНЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ГАРАНЦИЈИ И ПОТВРДЕ 

О ОДУСТАЈАЊУ ОД ГАРАНЦИЈЕ 

1. Подаци које се уписују на предњој страни потврде  

Након издавања, не могу се вршити било какве измене, додавање или брисање података наведених 

у рубрикама од 1 до 8 потврде о заједничкој гаранцији или рубрикама 1 до 7 потврде о одустајању 

од гаранције. 

1.1. Шифра валуте 

У рубрику 6 потврде о заједничкој гаранцији и рубрику 5 потврде о одустајању од гаранције 

уписује се ISO ALPHA 3 (ISO 4217) шифра коришћене валуте. 

1.2. Напомене 

1.2.1. Када заједничка гаранција не може да се користи за прописану осетљиву робу, у рубрику 8 

потврде напомене уписује се: "Ограничено важење". 

1.2.2. Када се главни обвезник обавезао да ће све своје транзитне декларације подносити код 

одређене полазне царинарнице, назив царинарнице мора великим словима да се упише у рубрику 8 

потврде о заједничкој гаранцији или рубрику 7 потврде о одустајању од гаранције, у зависности од 

случаја. 

1.3. Овера потврде у случају продужења њиховог важења  

Када се период важења потврде продужи, гарантна царинарница мора да овери рубрику 9 потврде 

о заједничкој гаранцији или рубрику 8 потврде о одустајању од гаранције. 

2. Подаци који се наводе на полеђини потврде - Лица која су овлашћена да потписују транзитне 

декларације 

2.1. Када је потврда издата, или у било ком моменту у току његовог важења, главни обвезник мора 

на полеђини да наведе имена лица овлашћених за потписивање транзитне декларације. Сваки 

такав навод мора да садржи презиме и име овлашћеног лица и примерак његовог потписа и сваки 

мора да буде потписан од стране главног обвезника. Главни обвезник има могућност да прецрта 

све рубрике које не жели да користи. 

2.2. Главни обвезник може у било ком моменту да повуче таква овлашћења. 

2.3. Свако лице чије је име наведено на полеђини уверења које се подноси полазној царинарници, 

представља овлашћеног заступника главног обвезника. 

3. Коришћење оваквих потврда када је употреба заједничке гаранције забрањена 

За поступак, примењује се став 4. Прилога 33. 

 

Прилог 38. 

НАЛЕПНИЦА ЗА ТЕРЕТНИ ЛИСТ 

   

 

Боја: црно на зеленом 

   

  



 

   

ПОЛАЗНА 

ЦАРИНАРНИЦА 

   ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ 

Продаје у ваздухопловима 

000000 

ПРИЈЕМНА ЦАРИНАРНИЦА    

Број боксева - колица             Бројеви царинских пломби          

Бројеви царинских пломби                               

                     Линија 20 _____ године                

                     Овлашћени члан посаде 

   

РБ 
Врста 

робе 
ЈМ 

Цена по 
ЈМ у 

валути 

Количина Вредност 
продате робе у 

валути 

РБ 
Врста 

робе 
ЈМ 

Цена по 
ЈМ у 

валути 

Количина Вредност 
продате робе у 

валути 

Преглед уплате продаје иностране робе за 

валуту 

Примљено Продато Враћено Примљено Продато Враћено 
Врста 

валуте 

Износ 

валуте 

Курс у 

динарима 

Укупно 

динара 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                Свега девизних динара    

                                                      

                                                Укупно динара    

                                                За службену употребу возара 

                                                   

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

     

Датум Датум Датум Датум Датум Датум Датум Датум 

Издао руковалац магацина Примио члан посаде Овера царине у одласку Примио диспечар по повратку Овера царине по повратку Примио руковалац магацина Обрачунао Контролор 



   

Прилог 40. 

   

Авио-превозилац, односно 

овлашћено лице 
ЛИСТА СНАБДЕВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА НА 

МЕЂУНАРОДНИМ ЛИНИЈАМА 

Број лета 

Тип 

ваздухоплова 

Датум поласка 

Време поласка 

000000 
Овл. члан 

посаде 

   

Бројеви 

пломби 

одлазак  

Рб  
Врста 

робе  
ЈМ  

Количина  

Цена  Износ  Рб  
Врста 

робе  
ЈМ  

Количина  

Цена  Износ  

Бројеви 

резервних 

пломби  
Примљено  Враћено  Утрошено  Примљено  Враћено  Утрошено  

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                   Бројеви 

пломби за 

повратак  

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

Овера 

царин. 

органа 

                                                Овера 

царинског  

органа  
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Напомена: 

   

СЛАЊЕ РОБЕ    ВРАЋАЊЕ РОБЕ    ОВЕРА РАЗДУЖЕЊА 

ЦАРИНСКОГ ОРГАНА Издао магацин    Предао члан посаде    

            Дана 

   

   

   

М.П. 

Примио - предао диспечер    Примио - предао диспечер    

            

Примио - члан посаде    Примио - магацин    

            



   

Прилог 41. 

 

 

ЛИСТА ПОЗАЈМИЦА 

   

ИЗВЕШТАЈ 

о узимању делова на позајмицу између авио-превозиоца 

Број                                            

000000 / 

Аеродром Ознака  

ваздухоплова 
ДЕО - МАТЕРИЈАЛ 

Позајмљен 

исправан 

Неисправан изграђен 

Авио-превозиоц који даје 

део 

Део је 

      

уграђен у авион   

      

као резерва у 

авиону 
  

 

      

остао на аеродрому   

      

Враћа се истим ваздух.   
 

Авио-превозиоц који узима део Кат. бр. (П/Н)  Назив дела Серијски бр.(С/Н) 

         

         

         

         

Датум узимања дела 

Овера царинског 

органа 

Примедба (број товарног листа и 

сл.): 

Овера овлашћеног лица авио-

превозиоца 

Датум враћања дела 

Овера царинског 

органа 

Примедба (број товарног листа и 

сл.): 

Овера овлашћеног лица авио-

превозиоца 

   

  



Прилог 42. 

   

Авио-превозилац, правно лице које се бави оправком и одржавањем 

ваздухоплова и њихових делова, односно овлашћено лице 
ЛИСТА ЕВИДЕНЦИЈЕ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СТОКУ 

   
 

Тип и регистарска ознака 

ваздухоплова 

   

   

Ред. бр. Каталошки и серијски број Назив дела Кол./кг 
Датум слања/допреме  

Бр. тов листа/бр. ЦУ 

Датум слања/допреме 

Бр. тов листа/бр. ЦУ 
Кол./кг 

Датум и овера раздужења  

ЦАРИНСКОГ ОРГАНА 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

   

Слање / допрему делова по листи евиденције од р. бр. потврђује и оверава    до. р. бр.    
 

  

   

Авио-превозилац, правно лице које се бави 

оправком и одржавањем ваздухоплова и њихових 

делова, односно овлашћено лице 

  

   

ОВЕРА НАДЛЕЖНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ 

М.П.    М.П. 

 

 



 

 


