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ПОРЕКЛО РОБЕ

Закон о потврђивању Регионалне
конвенције о пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима о пореклу
(„Службени гласник РС - Међународни
уговори”, бр. 7/13)

ПОРЕКЛО РОБЕ
Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима о пореклу
Регионална конвенција треба да замени протоколе о пореклу робе у свим
споразумима о слободној трговини између следећих земаља и територија:
 Европска унија;
 EFTA земље (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарска);
 Учеснице Барселона процеса (Алжир, Египат, Израел, Јордан, Либан,
Мароко, Палестинска ослободилачка организација у корист
Палестинских власти Западне обале и појаса Газе, Сирија, Тунис,
Турска);
 Учеснице у процесу стабилизације и придруживања (Албанија,
Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Србија, АП КиМ - у складу
са резолуцијом 1244 СБ УН);

 Молдавија;
 Данска у име Фарских Острва;
 Грузија;
 Украјина.

Садашња структура Прилога I Регионалне конвенције
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Анекс I
Анекс II
Анекс IIIа
Анекс IIIб

Анекс IVа
Анекс IVб
Анекс V

- Опште одредбе (чл. 1)
- Дефиниција појма „производи са пореклом” (чл. 2-10)
- Територијални услови (чл. 11-13)
- Повраћај или ослобођења (чл. 14)
- Доказ о пореклу (чл. 15-30)
- Методи административне сарадње (чл. 31-36)
Анекси уз Прилог I:
- Уводне напомене уз Листу у Анексу II
- Листа обраде или прераде коју треба извршити на материјалима
без порекла како би прерађени производ могао да стекне статус
производа са пореклом
- Обрасци уверења о кретању робе EUR.1 и захтева за издавање
уверења о кретању робе EUR.1
- Обрасци уверења о кретању робе EUR-MED и захтева за издавање
уверења о кретању робе EUR-MED
- Текст изјаве о пореклу
- Текст EUR-MED изјаве о пореклу
- Листa страна уговорница нa кoje сe нe примeњуjу oдрeдбe o
дeлимичнoм пoврaћajу у склaду сa члaнoм 14. тачка 7. oвoг прилoгa

Основни принцип
Члан 2.
Општи услови
1. Зa пoтрeбe примeнe oдгoвaрajућeг спoрaзумa, слeдeћи прoизвoди ћe сe
смaтрaти прoизвoдимa сa пoрeклoм из стране уговорнице кaдa су извeзeни
у другу страну уговорницу:
(а) прoизвoди у пoтпунoсти дoбиjeни у страни уговорници у смислу члaнa 4;
(б) прoизвoди дoбиjeни у стрaни уговорници који укључуjу мaтeриjaлe кojи
нису у пoтпунoсти тaмo дoбиjeни, пoд услoвoм дa су ти мaтeриjaли
прoшли дoвoљну oбрaду или прeрaду у тoj стрaни уговорници у смислу
члaнa 5;
(в) прoизвoди пoрeклoм из Eврoпскe eкoнoмскe зoнe (EEA) у смислу
Прoтoкoлa 4 Спoрaзумa o Eврoпскoj eкoнoмскoj зoни. Taкви прoизвoди
ћe сe смaтрaти прoизвoдимa сa пoрeклoм из Eврoпскe Униje, Ислaндa,
Лихтенштajна1 или Нoрвeшкe („EEA стрaнe”) кaдa су извeзeни из
Eврoпскe Униje, Ислaндa, Лихтенштajна или Нoрвeшкe у другу стрaну
уговорницу која није EEA стрaна.
2. Oдрeдбe тачке 1. под (в) примeњују сe пoд услoвoм дa су спoрaзуми o
слoбoднoj тргoвини примeнљиви измeђу стрaнe уговорнице увознице и EEA
стрaнa (Eврoпскe Униje, Ислaндa, Лихтенштajна и Нoрвeшкe).

Кумулација порекла (Прилог I уз РК)
Члан 3. - Кумулација у било којој страни
уговорници Регионалне конвенције
Кумулација порекла значи да производи који су стекли статус
производа са пореклом у некој од земаља или територија партнера,
могу бити коришћени са производима пореклом из друге земље или
територије партнера, без негативног утицаја на преференцијални
статус финалног производа (третирају се као производи са
пореклом).
У претходној дефиницији, под појмом „партнери”
подразумевају се земље или територије са којима може
да се примени кумулација порекла (овај израз нема
никакво правно значење).

Кумулација у страни уговорници (Прилог I)
Члан 3. став 1.
Бeз oбзирa нa oдрeдбe члaнa 2. тачка 1, смaтрaће сe дa су
прoизвoди пoрeклoм из стране уговорнице извoзницe кaдa су
извeзeни у другу страну уговорницу укoликo су тaкви прoизвoди
дoбиjeни тaмo, укључуjући мaтeриjaлe пoрeклoм из Швajцaрскe
(укључуjући Лихтенштajн), Ислaндa, Нoрвeшкe, Tурскe или из
Eврoпскe униje, пoд услoвoм дa прeрaда или oбрaда спрoвeдeна
у стрaни уговорници извoзници прeмaшуjе пoступкe нaвeдeнe у
члaну 6. Ниje нeoпхoднo дa ти мaтeриjaли буду прeдмeт дoвoљнe
oбрaдe или прeрaдe.

Примена дијагоналне кумулације порекла са „партнерима”,
уз услов да се премаше недовољни поступци обраде или
прераде („минимални поступци”).

Кумулација у страни уговорници (Прилог I)
Члан 3. став 2.
Бeз oбзирa нa oдрeдбe члaнa 2. тачка 1, смaтрaће сe дa су прoизвoди
пoрeклoм из стрaнe уговорнице извoзницe кaдa су извeзeни у другу
стрaну угoвoрницу укoликo су тaкви прoизвoди дoбиjeни тaмo,
укључуjући мaтeриjaлe пoрeклoм са Фaрских острвa, билo кoje
зeмљe учeсницe у евро-медитеранском партнерству базираном
на Декларацији из Барселоне усвојеној на евро-медитеранској
конференцији одржаној 27. и 28. новембра 1995. године, oсим
Tурскe, или било које друге земље или територије која је страна
уговорница ове конвенције, oсим oних нaвeдeних у тачки 1. oвoг
члaнa, пoд услoвoм дa прeрaда или oбрaда спрoвeдeна у стрaни
уговорници извoзници прeмaшуjе пoступкe нaвeдeнe у члaну 6. Ниje
нeoпхoднo дa ти мaтeриjaли буду прeдмeт дoвoљнe oбрaдe или
прeрaдe.

Примена дијагоналне кумулације порекла са „партнерима”,
уз услов да се премаше недовољни поступци обраде или
прераде („минимални поступци”).

Кумулација порекла (Прилог I уз РК)
Члан 3. став 5.
Кумулaциja пoд услoвимa из oвoг члaнa, мoжe сe примeнити сaмo пoд услoвoм:
(а) дa сe измeђу страна уговорница кoje су укључeнe у стицaњe пoрeклa и
oдрeдишнe стрaнe стране уговорнице, примeњуjе споразум о
прeфeрeнциjaлној трговини у склaду сa члaнoм XXIV Општег споразума
о царинама и трговини (GATT);
(б) дa су мaтeриjaли и прoизвoди стeкли стaтус рoбe сa пoрeклoм примeнoм
прaвилa o пoрeклу кoja су идeнтичнa прaвилимa из oвe кoнвeнциje; и
(в) дa су oбaвeштeњa о испуњeнoсти нужних услoвa зa примeну кумулaциje
oбjaвљена у Службeнoм листу Eврoпскe униje (сeриja Ц) и у стрaнaмa
уговорницама кoje су стрaнe у одговарајућим спoрaзумимa, у складу са
њихoвим националним зaкoнoдaвством.
Кумулaциja прoписaнa oвим члaнoм примeњује сe oд дaтумa нaвeдeнoг у
oбaвeштeњу oбjaвљeнoм у Службeнoм листу Eврoпскe униje (сeриja Ц).
Стране уговорнице ћe oбaвeстити другe стране уговорнице кoje су стрaнe у
одговарајућим спoрaзумимa, прeкo Eврoпскe кoмисиje, o дeтaљимa
спoрaзумa, укључуjући њихoвe дaтумe ступaњa нa снaгу, кojи сe примeњуjу
сa другим стрaнaмa уговорницама нaвeдeним у тач. 1. и 2 овог члана.
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Кумулација порекла (Прилог I уз РК)
Члан 3. став 3.
Кaдa пoступци oбрaдe или прeрaдe, кojи су спрoвeдeни у стрaни
уговорници извoзници, нe прeмaшуjу пoступкe нaвeдeнe у члaну
6,(*) дoбиjeни прoизвoд ћe сe смaтрaти дa je пoрeклoм из стрaнe
уговорнице извoзницe сaмo кaдa je тaмo дoдaтa врeднoст вeћa oд
врeднoсти кoришћeних мaтeриjaлa пoрeклoм из билo кoje oд
стрaнa уговорница нaвeдeних у тач. 1. и 2. овог члана. Aкo то није
случај, дoбиjeни прoизвoд ћe сe смaтрaти пoрeклoм из стрaнe
уговорнице чији материјал са пореклом, коришћен у производњи у
стрaни уговорници извoзници, учествује са највећом вредношћу.

(* )

Недовољни поступци обраде или прераде („минимални поступци”)

Кумулација порекла (Прилог I уз РК)
Члан 3. став 4.
Прoизвoди, пoрeклoм из стрaнa уговорница нaвeдeних у тач. 1. и 2.
овог члана, који нису били предмет никакве oбрaде или прeрaде у
стрaни угoвoрници извoзници, зaдржaвajу свoje пoрeклo aкo су
извeзeни у нeку другу стрaну угoвoрницу.

Концепт дијагоналне кумулације омогућава да производи
са пореклом неког од партнера задржавају своје порекло
све док се крећу унутар кумулативне зоне.

Производи* искључени из кумулације
предвиђене у чл. 3. Прилога I
Анекси I и VIII уз Прилог II

Производи обухваћени Анексима I и VIII уз Прилог II не могу да
стичу порекло применом кумулације порекла.
* Производ значи производ који се израђује, чак и ако је намењен за каснију употребу у неком другом поступку израде (чл. 1.
ст. 1. тачка (в) Прилога I уз Регионалну конвенцију).

РК - УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА РОБЕ*
Да ли је производ у потпуности добијен
у Србији (члан 4. Прилога I)?
Да

Не

Да ли је на производу вршена
било каква обрада у Србији?
Да

Листа обраде или прераде
Да

Да ли производ испуњава услове из Листе
обраде или прераде (Анекс II уз Прилог I),
узимајући у обзир и материјале пореклом из
свих земаља или територија из зоне у којој
се може применити кумулација?

Не

Да
Не

Да ли производ има
порекло једног од партнера
(члан 3. став 4. Прилога I)?

Не

Да

Да ли се може применити
кумулација порекла (чл. 3.
ст. 1, 2. и 5. Прилога I)?

Производ са
пореклом тог
партнера

Не
Да

Да ли производ испуњава услове из Листе
обраде или прераде (АнексII уз Прилог I),
узимајући у обзир и материјале пореклом из
свих земаља или територија из зоне у којој
се може применити кумулација?

Да

Не

Да ли се може применити опште правило
толеранције (члан 5. став 2. Прилога I)?

Не
Да Да ли су обраде или прераде
извршене у Србији веће од
недовољних (члан 6. Прилога I)?

Не

Да ли су коришћени материјали пореклом из земаља
или територија партнера, који су утицали на
испуњавање услова из Листе обраде или прераде?
Да

Да

Да ли је производу у Србији додата вредност већа
од вредности коришћених материјала са пореклом
било ког од партнера (члан 3. став 3. Прилога I)?

Производ са пореклом Србије
* Прилог I уз Регионалну конвенцију

Не

Не

Производ са пореклом
партнера који учествује
са највећом вредношћу
(чл. 3. ст. 3. Прилога I)

Производ без порекла

Анализа случајева - Кумулација порекла
Пример
Увоз у Србију:
Из Немачке:
- Воћна паста (тар. ознака 1806 20 95 Комбиноване номенклатуре)
и шећер (тар. број 1701), обоје пореклом из Европске уније.
Из Италије:
- Сирови какао у зрну (тарифни број 1801), пореклом из Анголе.
Рад у Србији:
- Производња пуњене чоколаде у таблама, у малопродајном
паковању од 100 g (тарифна ознака 1806 90 31 Комбиноване
номенклатуре).
Финални производ извози се у Европску унију.

РК - УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА РОБЕ*
Да ли је производ у потпуности добијен
у Србији (члан 4. Прилога I)?

Не

Да ли је на производу вршена
било каква обрада у Србији?
Да

Листа обраде или прераде
Да

Да ли производ испуњава услове из Листе
обраде или прераде (Анекс II уз Прилог I),
узимајући у обзир и материјале пореклом из
свих земаља или територија из зоне у којој
се може применити кумулација?

Да ли производ испуњава услове из Листе
обраде или прераде (Анекс II уз Прилог I),
узимајући у обзир и материјале пореклом из
свих земаља или територија из зоне у којој
се може применити кумулација?

Да

Да ли се може применити
кумулација порекла (чл. 3.
ст. 1, 2. и 5. Прилога I)?

Производ са
пореклом
партнера

Иако су производи са тар. ознаком 1806 20 95
обухваћени Анексом I уз Прилог II, кумулација
порекла јесте могућа јер воћна паста не
представља производ који се израђује, већ
материјал за његову израду.

Да Да ли су обраде или прераде
извршене у Србији веће од
недовољних (члан 6. Прилога I)?

Производ са пореклом
партнера

Производ са пореклом Србије
НАПОМЕНА: Дијаграм је базиран на примени Прилога I уз Регионалну конвенцију.

Производ без порекла

Основни принцип
Члан 2.
Општи услови
1. Зa пoтрeбe примeнe oдгoвaрajућeг спoрaзумa, слeдeћи прoизвoди ћe сe
смaтрaти прoизвoдимa сa пoрeклoм из стране уговорнице кaдa су извeзeни у другу
страну уговорницу:
(а) прoизвoди у пoтпунoсти дoбиjeни у страни уговорници у смислу члaнa 4;
(б) прoизвoди дoбиjeни у стрaни уговорници који укључуjу мaтeриjaлe кojи
нису у пoтпунoсти тaмo дoбиjeни, пoд услoвoм дa су ти мaтeриjaли
прoшли дoвoљну oбрaду или прeрaду у тoj стрaни уговорници у смислу
члaнa 5;
(в) прoизвoди пoрeклoм из Eврoпскe eкoнoмскe зoнe (EEA) у смислу
Прoтoкoлa 4 Спoрaзумa o Eврoпскoj eкoнoмскoj зoни. Taкви прoизвoди
ћe сe смaтрaти прoизвoдимa сa пoрeклoм из Eврoпскe Униje, Ислaндa,
Лихтенштajна* или Нoрвeшкe („EEA стрaнe”) кaдa су извeзeни из
Eврoпскe Униje, Ислaндa, Лихтенштajна или Нoрвeшкe у другу стрaну
уговорницу која није EEA стрaна.
2. Oдрeдбe тачке 1. под (в) примeњују сe пoд услoвoм дa су спoрaзуми o
слoбoднoj тргoвини примeнљиви измeђу стрaнe уговорнице увознице и EEA стрaнa
(Eврoпскe Униje, Ислaндa, Лихтенштajна и Нoрвeшкe).
* Кнежевина Лихтенштајн је у царинској унији са Швајцарском и страна је уговорница Споразума о Европској
економској зони (ЕЕА).

Анализа случајева - Пуна кумулација порекла
Пример 1
- Памучно предиво пореклом из Кине увезено је у Немачку;
- У Немачкој је од предива израђена тканина, која је извезена у
Швајцарску;
- У Швајцарској су од тканине израђене мушке кошуље (тар. бр.
6205), које се извозе у Србију.
Тканина:
Без порекла

ЕУ

Није испуњен
услов из Листе

Кошуље:
Без порекла

Швајцарска

Није испуњен
услов из Листе

Србија

Нити у Европској унији, нити у Швајцарској није извршена
обрада или прерада која је потребна да би производ који
се даље извози стекао порекло.

Анализа случајева - Пуна кумулација порекла
Пример 2
- Памучно предиво пореклом из Кине увезено је у Немачку;
- У Немачкој је од предива израђена тканина, која је извезена у
Норвешку;
- У Норвешкој су од тканине израђене мушке кошуље (тар. бр.
6205), које се извозе у Србију.
Кошуље:
Са пореклом
Норвешке

Тканина:
Без порекла

ЕУ

Није испуњен
услов из Листе

Норвешка

EU + NO:
Услов испуњен

Србија

Уколико се саберу радње извршене у Европској унији и
Норвешкој, услов из Листе обраде или прераде је испуњен
(ради се о пуној кумулацији порекла).

CEFTA 2006
ОДЛУКА ЗАЈЕДНИЧКОГ КОМИТЕТА СПОРАЗУМА О
СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ
број 3 / 2015
усвојена 26. новембра 2015. године
о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о
слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у
вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у
Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о
дефиницији појма „производи са пореклом” и методе
административне сарадње из члана 14, ст. 1. и 3,
усвојене 20. новембра 2013. године
Одлука је објављена у Службеном гласнику РС - Међународни
уговори, бр. 12/2018 од 27. септембра 2018. године.
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Прилог II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ ОДСТУПАЈУ ОД ОДРЕДБИ ПРИЛОГА I
САДРЖАЈ

Члан 1.
Члан 2.
АНЕКС I
АНЕКС II
АНЕКС III
АНЕКС IV
АНЕКС V
АНЕКС VI
АНЕКС VII
АНЕКС VIII

АНЕКС IX
АНЕКС X
АНЕКС XI
АНЕКС XII
АНЕКС XIII

Трговина између Европске уније и учесница у процесу стабилизације и
придруживања са ЕУ
Трговина између Европске уније и Народне Демократске Републике Алжир
Трговина између Европске уније и Краљевине Мароко
Трговина између Европске уније и Републике Тунис
Цеута и Мелиља
Заједничка декларација која се односи на Кнежевину Андору
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РЕГИОНАЛНЕ
КОНВЕНЦИЈЕ О ПАН-ЕВРОТрговина између Републике Турске и Краљевине
Мароко
МЕДИТЕРАНСКИМ
Трговина између Републике Турске и Републике ТунисаПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ
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Трговина у оквиру Споразума о слободној трговини између Медитеранских
арапских земаља (Агадир Споразум)
Трговина обухваћена Споразумом о слободној трговини у Централној Европи
(CEFTA), који укључује Републику Молдавију и учеснице у процесу
стабилизације и придруживања са ЕУ
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Прилог II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ ОДСТУПАЈУ ОД ОДРЕДБИ ПРИЛОГА I
-------------------------------------АНЕКС А

Изјава добављача за робу која је подвргнута обради или преради у Европској
унији, Алжиру, Мароку или Тунису без добијеног статуса робе са
преференцијалним пореклом
АНЕКС Б Дугорочна изјава добављача за робу која је подвргнута обради или преради у
Европској унији, Алжиру, Мароку или Тунису без добијеног статуса робе са
преференцијалним пореклом
АНЕКС В Изјава добављача за робу која је подвргнута обради или преради у Алжиру,
Мароку, Тунису или Турској без добијеног статуса робе са преференцијалним
пореклом
АНЕКС Г Дугорочна изјава добављача за робу којаОДЛУКА
је подвргнута
обради
или преради
бр. 2/2017
ЗАЈЕДНИЧКОГ
КОМИТЕТА
РЕГИОНАЛНЕ
КОНВЕНЦИЈЕ
Алжиру, Мароку, Тунису или Турској без добијеног
статуса
робе са О ПАН-ЕВРОМЕДИТЕРАНСКИМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ
преференцијалним пореклом
ПРАВИЛИМА О ПОРЕКЛУ (Official Journal of the
АНЕКС Д Изјава добављача за робу која је подвргнута
обради или преради у EFTA земљама
European Union L 149 / 2019)
или Тунису без добијеног статуса робе са преференцијалним пореклом
АНЕКС Ђ Дугорочна изјава добављача за робу која је подвргнута обради или преради у EFTA
земљама или Тунису без добијеног статуса робе са преференцијалним пореклом
АНЕКС Е Изјава добављача за робу која је подвргнута обради или преради у странама
уговорницама CEFTA без добијеног статуса робе са преференцијалним пореклом
АНЕКС Ж Дугорочна изјава добављача за робу која је подвргнута обради или преради у
странама уговорницама CEFTA без добијеног статуса робе са преференцијалним
пореклом

Регионална конвенција - пуна кумулација
У оквиру Регионалне конвенције пуна кумулација порекла
могућа је у следећим случајевима:
 прoизвoди пoрeклoм из Eврoпскe eкoнoмскe зoнe (EEA) у смислу
Прoтoкoлa 4 Спoрaзумa o Eврoпскoj eкoнoмскoj зoни сматраће сe
прoизвoдимa сa пoрeклoм из Eврoпскe Униje, Ислaндa, Лихтенштajна
или Нoрвeшкe („EEA стрaнe”) кaдa су извeзeни из Eврoпскe Униje,
Ислaндa, Лихтенштajна или Нoрвeшкe у другу стрaну уговорницу која
није EEA стрaна (чл. 2 тач. 1 под (в) Прилога I уз РК);
 у трговини између Европске уније, Алжира, Марока и Туниса (Анекси II
- IV Прилога II уз РК);
 у трговини између Турске, Марока и Туниса (Анекси IX и X Прилога II уз
РК);

 у трговини између држава EFTA и Марока (Анекс XI Прилога II уз РК).
Почев од 1. јула 2019. године пуна кумулација порекла може да се примењује и у
трговини између страна уговорница CEFTA 2006 (Анекс XIII Прилога II уз РК Одлука бр. 2/2017 Заједничког комитета Регионалне конвенције).

Анализа случајева - Пуна кумулација порекла
Пример 1
- Памучно предиво пореклом из Кине увезено је у Македонију;
- У Македонији је од предива израђена тканина, која је извезена у
Србију;
- У Србији су од тканине израђене мушке кошуље (тар. бр. 6205),
које се извозе у Европску унију.
Тканина:
Без порекла

Македонија

Није испуњен
услов из Листе

Кошуље:
Без порекла

Србија

Није испуњен
услов из Листе

ЕУ

Нити у Македонији, нити у Србији није извршена обрада
или прерада која је потребна да би производ који се даље
извози стекао порекло.

Анализа случајева - Пуна кумулација порекла
Пример 2
- Памучно предиво пореклом из Кине увезено је у Македонију;
- У Македонији је од предива израђена тканина, која је извезена у
Србију;
- У Србији су од тканине израђене мушке кошуље (тар. бр. 6205),
које се извозе у Босну и Херцеговину.
Кошуље:
Са пореклом
Србије

Тканина:
Без порекла

Македонија

Није испуњен
услов из Листе

Србија

МК + РС:
Услов испуњен

БиХ

Уколико се саберу радње извршене у Македонији и Србији,
услов из Листе обраде или прераде је испуњен (ради се о
пуној кумулацији порекла).

Акт Управе царина број 148-II-483-01-362/2019
од 28.06.2019. године
Примена Одлуке број 3/2015 Заједничког комитета
Споразума о слободној трговини у централној Европи
(CEFTA 2006)

Акт Управе царина број 148-II-483-01-362/2019 од 28.06.2019. године
Пуна кумулација порекла
Пуна кумулација порекла представља нови институт у примени протокола о
пореклу CEFTA Споразума, уз досадашњу билатералну и дијагоналну
кумулацију порекла. За разлику од примене билатералне и дијагоналне
кумулације порекла које се односе на кумулирање (сабирање) материјала са
пореклом у поступку добијања производа са пореклом, пуна кумулација
порекла подразумева да се у зони слободне трговине CEFTA кумулирају
(сабирају) фазе производње, ради утврђивања статуса порекла финалног
производа, сходно условима прописаним одредбама Прилога I Регионалне
конвенције. Финални производ ће имати статус порекла оне CEFTA стране у
којој је извршена последња обрада или прерада. Напомињемо да се за сада
пуна кумулација примењује искључиво између CEFTA страна (члан 2.
став 1. Протокола Б Одлуке број 3/2015), односно пуна кумулација се не
примењује са Европском унијом, државама EFTA и Турском, иако је то
опционо предвиђено Одлуком број 3/2015.

Изјава добављача
Изјава добављача је документ којим се доказују обраде или
прераде извршене у некој земљи или територији на
производима који нису стекли преференцијално порекло, а
извозе се у другу земљу или територију ради даље обраде.
Изјава добављача је важан доказ у процедури примене пуне
кумулације порекла.
Користе се две врсте наведених изјава:
1) Изјава добављача која се односи на једну конкретну
пошиљку;
2) Дугорочна изјава добављача, која се односи на пошиљке
испоручене у дужем временском периоду (до годину дана).
Изјаве добављача (у контексту Регионалне конвенције) нису
доказ о преференцијалном пореклу робе, већ докази о
извршеним обрадама или прерадама које се сабирају
приликом примене пуне кумулације порекла.

Одлука ЗК CEFTA бр. 3/2015 - Прилог I

Акт Управе царина број 148-II-483-01-362/2019 од 28.06.2019. године
Изјава добављача:
 Изјаву добављача извозник ће сачинити у прописаном облику датом у Прилогу 1
(краткорочна изјава добављача) или Прилогу 2 (дугорочна изјава добављача)
Одлуке број 3/2015.

 Изјава добављача се обавезно прилаже уз фактуру, доставницу или неки други
комерцијални документ. Уколико се изјава односи на различите врсте робе или
на робу која не садржи материјале без порекла у истој мери, добављач их мора
јасно раздвојити.
 Изјава добављача (краткорочна или дугорочна) има прописан текст, али нема
прописану форму.
 Дугорочна изјава добављача уобичајено важи у периоду од годину дана од дана
сачињавања изјаве. Царински орган CEFTA стране у којој је сачињена изјава,
прописује услове под којима се може користити и дужи временски период.
Изјава ће бити одштампана на енглеском језику у складу са
националним законским одредбама CEFTA страна и садржаваће
оригинални потпис добављача. Изјава може бити написана руком
и то мастилом штампаним словима.

Акт Управе царина број 148-II-483-01-362/2019 од 28.06.2019. године
Изјава добављача:
 Добављач који сачињава изјаву мора бити спреман да у свако доба, на
захтев царинских органа у којој је изјава дата, поднесе сву одговарајућу
документацију којом ће доказати да су информације пружене у изјави тачне.
 Примерке својих изјава добављач ће чувати најмање три године, уз осталу
пратећу документацију, фактуре, доставнице и друга комерцијална
документа.
 Саме изјаве ће бити предмет евентуалне накнадне верификације у склопу
система административне сарадње CEFTA страна, где ће се проверавати
аутентичност и тачност података везано за изјаве добављача. Провере су
могуће на основу случајног узорка или у случајевима основане сумње.
Накнадну верификацију ће вршити царински органи стране у којој је изјава
дата. Резултати накнадне верификације морају на јасан начин да одговоре
да ли је дата изјава аутентична и тачна.
Одлукa број 3/2015: Цaрински oргaни кojи зaхтeвajу прoвeру
биће инфoрмисaни o рeзултaтимa прoвeрe штo je прe мoгућe.

CEFTA 2006
Пример 1 - Дијагонална кумулација порекла
Захтев за проверу
доказа о пореклу

БиХ

Захтев за проверу
доказа о пореклу

Македонија

Србија
Одговор - 10 месеци

Одговор - 10 месеци

Чињенице:
 Царинска администрација Србије има рок од 10 месеци да одговори на
захтев царинске администрације Босне и Херцеговине.
 Уколико царинска администрација Македоније искористи
максималан крајњи рок за достављање одговора, царинска
администрација Србије касниће са одговором.

CEFTA 2006
Пример 1 - Пуна кумулација порекла
Захтев за проверу
доказа о пореклу

БиХ

Захтев за проверу
изјаве добављача

Македонија

Србија
Одговор - 10 месеци

Одговор - Што је
пре могуће

Чињенице:
 Царинска администрација Србије има рок од 10 месеци да одговори на
захтев царинске администрације Босне и Херцеговине.
 Крајњи рок за проверу изјаве добављача није прописан. Уколико
царинска администрација Македоније не одговори у одговарајућем
року, царинска администрација Србије касниће са одговором.

Забрана повраћаја или ослобођења
Члан 14. став 1. (Прилог I уз Регионалну конвенцију)
Maтeриjaли бeз пoрeклa кojи сe кoристe у прoизвoдњи прoизвoдa
сa пoрeклoм у страни уговорници, зa кoje je дoкaз o пoрeклу издaт
или пoпуњeн у склaду сa oдрeдбaмa Глaвe V, нeћe у страни
уговорници бити прeдмeт пoврaћaja или oслoбођењa oд плаћања
царине билo кoje врстe.

Уколико је за финални производ издат доказ о пореклу,
коришћени материјали без порекла „партнера” не могу
бити предмет повраћаја или ослобођења од плаћања
царине било које врсте.

Повраћај или ослобођење од царине
 Чланом 10. Протокола Б Одлуке број 3/2015 прописано је да
се између CEFTA страна неће примењивати одредбе става 1.
члана 14. Прилога I Регионалне конвенције који прописује
обавезу плаћања царине на материјале без порекла који се
користе у производњи производа са пореклом, у поступцима
којима се предвиђа повраћај, ослобађење или неплаћање,
било делимично или потпуно, царина или дажбина са
истоветним учинком, као што је активно оплемењивање.
 То практично значи, да се на материјале без порекла, који су
уграђени у производ са пореклом, у поступку активног
оплемењивања, приликом извоза неће наплаћивати царина,
када извозник захтева издавање доказа о пореклу.

Анализа случајева - Забрана повраћаја или ослобођења
Пример 1
- Предиво од вуне, пореклом из Кине, увози се у Србију применом
поступка активног оплемењивања уз систем одлагања;
- У Србији се од њега израђује тканина, од које се производе
женски костими (тар. бр. 6204);
- Костими се извозе у Европску унију.
Порекло (предиво):
Кина

Кина

Порекло (костими):
Србија

Србија

Довољна
прерада

ЕУ

Уколико се приликом извоза у Европску унију изда сертификат EUR.1
или се сачини изјава о пореклу, на предиво мора да буде наплаћена
царина, сходно одредбама члана 14. Прилога I Регионалне конвенције.

Анализа случајева - Забрана повраћаја или ослобођења
Пример 2
- Предиво од вуне, пореклом из Кине, увози се у Србију применом
поступка активног оплемењивања уз систем одлагања;
- У Србији се од њега израђује тканина, од које се производе
женски костими (тар. бр. 6204);
- Костими се извозе у Македонију.
Порекло (предиво):
Кина

Кина

Порекло (костими):
Србија

Србија

Довољна
прерада

Македонија

Уколико се приликом извоза у Македонију изда сертификат EUR.1 или
сачини изјава о пореклу, не постоји обавеза плаћања царине на
предиво, у смислу члана 14. Прилога I Регионалне конвенције.

Попуњавање доказа о пореклу
Рубрика 2 (Уверење се
користи у преференцијалној
размени између) уписује се
CEFTA

Rubrika 4 (Država, grupa država ili
teritorija čiji se proizvodi smatraju
proizvodima koji ispunjavaju
kriterijume o poreklu) upisuje se:
CEFTA / CEFTA strana (npr.
CEFTA/Serbia)

CEFTA

CEFTA / Serbia
According to the CEFTA Decision 3/2015.

Rubrika 7 (Napomena) upisuje se :
“According to the CEFTA Decision 3/2015”
У складу са закључцима ad-hoc 17. састанка CEFTA
Поткомитета за царине и порекло робе.

Докази о пореклу
Уверење о кретању робе EUR.1

Изјава о пореклу*
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско
овлашћење бр........... (1)) изјављује да су, осим ако је
другачије изричито наведено, ови производи .............(2)
преференцијалног порекла.
.............................................................(3)
(Место и датум)

.............................................................(4)
(Потпис извозника и име особе која потписује
изјаву, штампаним словима)
(1)

According to the CEFTA Decision 3/2015
(2)

(3)

(4)

Кaдa je тeкст изjaвe о пореклу дaт oд стрaнe oвлaшћeнoг извoзникa,
aутoризoвaни брoj oвлaшћeнoг извoзникa мoрa бити унeт у oвo пoљe.
Кaдa тeкст изjaвe о пореклу ниje дaт oд стрaнe oвлaшћeнoг извoзникa,
рeчи у зaгрaди бићe изoстaвљeнe или ћe прoстoр oстaти нeпoпуњeн.
Навeсти пoрeклo прoизвoдa. Кaдa сe тeкст изjaвe о пореклу, у цeлини или
дeлимичнo, oднoси на прoизвoдe пoрeклoм из Цeутe и Meлиљe, извoзник
их мoрa jaснo навeсти у дoкумeнту на oснoву кoгa je издaтo увeрeњe, сa
симбoлoм „CM”.
Oви навoди мoгу бити изoстaвљeни укoликo сe инфoрмaциja кojу сaдржe
налaзи у сaмoм дoкумeнту.
. У случajeвимa кaдa сe oд извoзникa нe зaхтeвa пoтписивaњe, изузeћe
пoтписa тaкoђe сe oднoси и на изузeћe имeна пoтписникa.

* Изјава о пореклу - чл. 15, 21. и 22, као и
Анекс IVа уз Прилог I

Сет образаца EUR.1

Декларација извозника
Околности

Докази
Место и датум
Овера

ИСПРАВНО ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ EUR.1 И ДЕКЛАРАЦИЈА ИЗВОЗНИКА
НУЖНИ СУ УСЛОВИ ДА ЦАРИНСКИ ОРГАНИ ИЗВРШЕ ОВЕРУ

СРБИЈА - СПОРАЗУМИ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ
БАЗИРАНИ НА ПАН-ЕВРОПСКИМ ПРАВИЛИМА

Тренутна ситуација:
 Споразум о стабилизацији и
придруживању (Европска унија);

СРБИЈА

 CEFTA 2006 (Албанија, БиХ,
Македонија, Молдавија, Црна
Гора, UNMIK/КиМ);
 Споразум о слободној трговини са
Турском;
 Споразум о слободној трговини са
државама EFTA.

office@commercium.rs

+381 63 112 0968

Хвала на пажњи!

