Предмет: Уверење о директној пошиљци
Правило директног транспорта робе са пореклом један је од кључних услова
за правилну примену свих споразума о слободној трговини. Производи са пореклом
морају бити директно транспортовани између страна уговорница у питању,
односно могу се, као јединствена пошиљка, кретати преко територија других
земаља, претоварити или привремено ускладиштити на тим територијама под
условом да роба остане под царинским надзором земље транзита или складиштења
и да се не подрвгава другим поступцима осим истовара, поновног утовара или било
ког другог поступка намењеног њеном очувању у добром стању. Један од доказа
који се може користити у сврху утврђивања испуњености услова директног
транспорта јесте потврда/уверење које издају царински органи земље транзита.
Сходно наведеном, Управа царина издаје објашњење за поступак издавања уверења
о директној пошиљци:
Правни основ
Међународни споразуми: члан 13. Протокола о пореклу из Споразума о слободној
трговини ЦЕФТА 2006, Прелазног трговинског споразума са ЕУ, Споразума са
Републиком Турском, Споразума са државама ЕФТА; члан 8. Правила о
одређивању земље порекла из Протокола потписаног са Руском Федерацијом и
Протокола о одређивању земље порекла који се примењује са Републиком
Казахстан и Републиком Белорусијом.
Уредба о царински дозвољеном поступању с робом (''Сл. гласник РС'' бр. 93/10), у
даљем тексту Уредба.
Подаци који чине садржину потврде
Чланом 82. Уредбе прописано је да потврда коју издаје царински орган државе
транзита обавезно садржи следеће податке:
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.
Сходно наведном, царинарнице ће на захтев странке и уколико су испуњени сви
прописани услови, издавати уверења о директној пошиљци, у складу са чланом 82.
Уредбе на обрасцу датом у Прилогу овог акта.
Поступак издавања уверења о директној пошиљци
Правилно попуњен и уредан захтев за уверење о директној пошиљци подноси се
царинској испостави са које се отпрема роба са пореклом (отпремна царинска
испостава), на обрасцу датом у Прилогу овог акта у два примерка. Након
евидентирања пријема захтева, овлашћени царински службеник контролише

тачност наведених података на основу приложене и доступне документације као и
података из информационог система. Уколико се након контроле установи тачност
свих релевантних података, издаје се уверење о директној пошиљци, односно врши
попуњавање/оверавање одговарајућих рубрика обрасца. Издато уверење о
директној пошиљци уписује се према свом броју и години издавања, под шифром
U05 у рубрици 44 одговарајуће царинске декларације. Један примерак издатог
уверења уручује се подносиоцу захтева док други задржава царинска испостава
(издавалац).
Уверење о директној пошиљци може се, на основу захтева странке и у истом
поступку, издати и накнадно, односно након отпреме пошиљке на коју се односи.
Дејство уверења о директној пошиљци
Уверење о директној пошиљци је један од доказа који служи за утврђивање
испуњености услова директног транспорта робе са пореклом у земљи увоза. У том
смислу, овим доказом царински орган потврђује да је посматрана пошиљка са
пореклом ушла у царинско подручје Србије и била под царинским надзором,
сагласно подацима који се наводе, те да је као таква задржала своју истоветност.
Уверењем о директној пошиљци неће се потврђивати напуштање царинског
подручја Србије будући да овај податак није нужан за ову врсту потврде царинског
орана. Наиме, у земљи увоза утврђиваће се испуњеност услова директног
транспорта пошиљке, кроз повезивање целокупног кретања робе са пореклом
(између страна уговорница споразума у питању) на основу транспортних и
царинских докумената, док ће се у Србији чињеница напуштања царинског
подручја за робу упућену одговарајућом царинском декларацијом проверавати на
уобичајени начин, односно према правилима царинског поступка у питању.
Скрећемо пажњу на чињеницу да је новим изменама и допунама Закона о
републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' бр. 50/11) брисан
Тарифни број 55., који је обухватао посебну таксу за издавање уверења о директној
пошиљци.
Овим актом ставља се ван снаге акт УЦ бр. Д-3287/1 од 16.02.2007. године
почев од 08.08.2011. године. Такође, подсећамо царинарнице да је на основу акта
УЦ бр.148-07-483-01-118/2010 престала обавеза достављања уверења о директној
пошиљци Одељењу за порекло робе, почев од 01.05.2010. године.
Прилог: Образац захтева и уверења о директној пошиљци
Акт УЦ бр. 148-07-483-01-123/2011 од 03.08.2011. године

Прилог
ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ О ДИРЕКТНОЈ ПОШИЉЦИ
REQUEST FOR CERTIFICATE OF DIRECT CONSIGNMENT
Сходно члану 82. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (''Сл. гласник РС'' бр. 93/10), подноси се захтев за издавање
уверења о директној пошиљци за следећу робу:
In accordance with Article 82 of the Regulation regarding customs approved treatment of goods (Official Gazette RS, No. 93/10), we apply for
certificate of direct consignment for the goods referred below:
oпис робе: ......................................................................................................................................................................................................................
description of goods
пријављена царинској испостави уласка: .......................................................................................... дана ...............................................................
were presented to the Customs office of entry
date
на превозном средству (врста и рег. ознаке): .............................................................................................................................................................
on the means of transport (type and reg. No)
истоварена дана: ..............................................................
unloaded (date)

утоварена дана: ..............................................................
loaded (date)

на превозно средство (врста и рег. ознака): ...............................................................................................................................................................
on the means of transport (type and reg. No)
у паковању: ................................................. број ........................... врста пакета ...................................................
in packages
No.
kind of packages
ознаке: .............................................................................................. бруто тежине .................................................
marks
gross weight
власништво фирме: ......................................................................... из .....................................................................
being the ownership of
from
транзитирала је кроз царинско подручје Србије, била под царинским надзором и није подвргнута никаквим поступцима осим истовара,
поновног утовара или било ког другог поступка намењеног очувању робе у добром стању
were in transit through the Customs territory of the Republic of Serbia, being under the customs control and have not undergone operations other
than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition
од дана .............................
from

до дана ...................................
to

Уверење се издаје на захтев (назив, седиште):
The certificate is issued at the request of (name, full address)
.........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................
Потпис/signature

Место и датум: ............................................................
Place and date

УВЕРЕЊЕ О ДИРЕКТНОЈ ПОШИЉЦИ
CERTIFICATE OF DIRECT CONSIGNMENT
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF FINANCE
CUSTOMS ADMINISTRATION

Потврђујемо тачност горе наведених података
It is hereby certified that the particulars above are accurate:
Царинарница: .................................................................................
Customs Directorate
Царинска испостава: .....................................................................
Customs Office
Број/No: ...........................................................................................
Датум/Date: ....................................................................................
Печат испоставе и потпис:
Stamp of issuing Customs office and signature

