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Предмет:  Примена споразума о слободној трговини између Србије и  

Руске Федерације, Р. Белорусије и Р. Казахстан 

 

Веза: Акт Управе царина број 148-06-483-01-33/2014 од 29.01.2014. 

 

 У вези примене члана 11. (Административна сарадња) Правила (Протокола) о одређивању 

земље порекла и методама административне сарадње уз споразуме о слободној трговини које је 

Србија закључила са Руском Федерацијом, Р. Белорусијом и Р. Казахстаном (у даљем тексту 

Правила), обавештавамо вас да је Управа царина Србије царинским администрацијама Руске 

Федерације, Белорусије и Казахстана доставила ажурирани списак организационих јединица Управе 

царина, које су овлашћене за издавање сертификата о пореклу робе Форма СТ-2 (у даљем тексту 

сертификат) са припадајућим шифрама и бројевима печата, оригиналне отиске печата које дуже 

организационе јединице надлежних царинарница за оверу сертификата, списак царинских 

службеника овлашћених за оверу сертификата са потписима и адресе царинарница са припадајућим 

организационим јединицама (испоставе и реферати), које су овлашћене за оверу сертификата. 

Датум почетка примене горе наведених информација је 1. март 2019. године. 

 У вези са наведеним, указујемо да се приликом издавања сертификата у надлежним 

организационим јединицама обрати пажња на следеће: 

 Регистарски број сертификата уписује се у рубрику 4. уверења поред ознаке No_____, као и 

по потреби у припадајућем додатном листу, такође поред ознаке No_____.  

Дозвољено је уписивање регистарског броја сертификата руком или уношење печатом. 

Регистарски број се састоји од шифре организационе јединице/врсте царинске исправе/броја 

царинске исправе/године, нпр. 11568/С1/12345/2019.  

Уколико се по основу захтева извозника издаје ново уверење у замену за уверење поништено 

по било ком основу, регистарском броју треба додати подброј 2. (нпр. 11568/С1/12345/2019/2), а ако 

се укаже потреба за новим уверењем уписује се наредни подброј, нпр.3.   

Рубрика 5 сертификата (За службене белешке). Укуцавају се, уписују руком или уносе 

печатом службене белешке царинског органа, као и, према потреби, следеће напомене: „Дупликат“ 

(„Duplicate“), Издат у замену за сертификат Форма СТ-2 („Issued instead of certificate form CT-2“), 

„Издат накнадно“ („Issued retrospectively“), као и друге напомене предвиђене Правилима. Напомене 

које се у ову рубрику уписују руком оверавају се потписом овлашћеног царинског службеника и 

печатом надлежне испоставе/реферата.  

  Приликом издавања уверења треба обратити пажњу на начин како су попуњене рубрика 8. 

сертификата (Опис робе), као и рубрика 9. сертификата (Критеријуми порекла), у коју се уписује 

ознака „Р“ ако је роба у потпуности добијена, ознака „Y“ ако је роба прошла довољну 

обраду/прераду уз навођење процентног удела вредности сировина, полупроизвода или готових 

производа без порекла, који су коришћени у добијању робе, у вредности робе која се извози, 

одређеној на основу цене према клаузули франко-фабрика произвођача, нпр. „Y15%“ или ознака 

„Рк“ - ако је роба добила порекло на основу кумулације порекла. 
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 Рубрику 12 сертификата (Потврда) надлежна царинска испостава/реферат попуњава у 

складу са чланом 12. (Захтеви и начин попуњавања уверења) тачке 12. Правила, тако да садржи: 

назив, адресу, печат и датум издавања сертификата (дупликата), као и потпис, презиме и иницијале, 

односно име овлашћеног царинског службеника, сходно табели. Датум, као и презиме и иницијали, 

односно име овлашћеног царинског службеника могу се уписивати руком или уносити печатом. 

У Складу са горе наведеним адресу у рубрику 12. попунити као што је наведено на следећем 

примеру:  

21008 Customs House Novi Sad 

21016 CP Luka i Skladišta Novi Sad 

Kanalska 11 

21000 Novi Sad 

 Напомињемо да печат мора бити јасно отиснут. С тим у вези, водити рачуна да се печат 

замени чим се примете први знаци његове истрошености и да се о тој чињеници обавести Одељење 

за порекло робе. 

 Такође напомињемо да се у захтевима царинских органа Руске Федерације, Белорусије и 

Казахстана код спровођења накнадних верификација издатих доказа о пореклу све чешће захтева да 

Управа царина у складу са чланом 11. (Административна сарадња) Правила, достави копије 

докумената на основу којих је издато уверење и да се из тог разлога посебна пажња обрати на 

поднету документацију за доказивање порекла робе приликом спровођења поступка извозног 

царињења. 

 Све информације које су прослеђене царинским администрацијама Руске Федерације, 

Белорусије и Казахстана, а односе се на списак организационих јединица Управе царина које су 

овлашћене за издавање сертификата о пореклу робе Форма СТ-2 са припадајућим шифрама и 

бројевима печата, оригиналне отиске печата, списак царинских службеника овлашћених за оверу 

сертификата са њиховим потписима и адресе царинарница са припадајућим организационим 

јединицама (испоставе и реферати) које су овлашћене за оверу сертификата, биће вам достављене 

електронским путем (у прилогу акта). 

 О сертификатима издатим од стране Регионалних привредно-индустријских комора Руске 

Федерације можете се информисати на интернет страници Привредно-индустријске коморе Руске 

Федерације на линку: https://verification.tpprf.ru/search/st2.   

 Овим актом ставља се ван снаге акт Управе царина број 148-06-483-01-33/2014 од 

29.01.2014. године. 

Прилог: 

- Као у тексту 

Доставити:  

- Помоћнику директора – координатору 

- Бироу директора 

- Свим секторима 

- Одељењу за унутрашњу контролу 

- Одељењу интерне ревизије 

- Одељењу за међународну царинску сарадњу и европске интеграције         

- Министарство финансија  
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