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Извозник може бити овлашћен за сачињавање изјаве на фактури само у складу са 

правилима о пореклу робе која изричито прописују овакву могућност, а која су део споразума о 

слободној трговини.  

Сходно наведеном, овим актом се од стране Управе царина Србије ближе одређују 

поступци и услови под којима извозник стиче статус овлашћеног извозника за сачињавање изјаве о 

пореклу робе на фактури.  

Изјава о пореклу робе има исту правну снагу као и уверење о кретању робе ЕУР.1 или 

ЕУР-МЕД, а добијање овлашћења од стране царинског органа, подразумева поједностављење 

извозних формалности давањем изјаве у прописаној форми на фактури или другом комерцијалном 

документу на коме се наводи роба која је предмет извоза.  
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1. Правни основ 

 

- Члан 16. и 37. Царинског закона (''Службени гласник РС'' бр. 18/10, 111/12, 29/15 и  

последња измена 108/16); 

- Члан 91. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом ("Сл. гласник РС", бр. 

93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 и 10/2017); 

- Члан 22. Прилога I о дефиницији појма ''производи са пореклом'' и методама 

административне сарадње Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским 

преференцијалним правилима о пореклу (“Сл. гласник РС – Међународни уговори“, 

бр.7/2013-даље Конвенција). Уз споразуме о слободној трговини за које је Конвенција 

ступила на снагу, прописано је да царински органи могу одобрити статус овлашћеног 

извозника за сачињавање изјава на фактури, без обзира на вредност производа о којима је 

реч. Поменутим чланом прописано је да царински органи могу одобрити статус 

овлашћеног извозника уз било који услов који сматрају потребним односно услови под 

којима може бити одузет напред наведени статус. У односу на споразум за које 

Конвенција као јединствена правила о пореклу робе још увек није ступила на снагу статус 

овлашћеног извозника је прописан одредбама тренутно важећег протокола о пореклу, до 

момента ступања на снагу Конвенције (нпр. Република Турска, чл.23. Протокол II). 

      

Извозник може стећи статус овлашћеног извозника за сачињавање изјаве о пореклу робе 

на фактури у складу са следећим важећим споразумима: 

 

-Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових 

држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране ("Сл. гласник РС - 

Међународни уговори", бр. 83/2008) и Протоколом уз Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Републике Србије, са једне стране и европских заједница и 

њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике 

Хрватске Европској унији - ССП („Сл. Гласник РС – Међународни уговори“.             

Важећа правила о пореклу су прописана Прилогом I и Прилогом II (одступања од Прилога 

I) Конвенције; 

-Споразумом о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној 

Европи (ЦЕФТА 2006) ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 88/2007) и Додатни 

Протокол Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у 

централној Европи ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2011).                     

Важећа правила о пореклу су прописана Прилогом I и Прилогом II (одступања од Прилога 

I) Конвенције; 

 

 

-Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске ("Сл. 

гласник  РС - Међународни уговори", бр. 105/2009); 

   

-Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА ("Сл. 

гласник РС - Међународни уговори", бр. 6/2010).  

Важећа правила о пореклу су прописана Конвенцијом и то Прилогом I и Прилогом II 

(одступања од Прилога I) Конвенције; 

 

-Споразумима о слободној трговини који буду у наредном периоду ступили на снагу а 

прописују статус овлашћеног извозника, укључујући и све будуће евентуалне измене 

Конвенције; 
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2.   Општи услови стицања статуса овлашћеног извозника 

 

Управа царина Србије може овластити сваког извозника робе са пореклом који је 

пословно регистрован у Републици Србији (царински и порески заступници не могу захтевати 

добијање статуса), за сачињавање изјаве на фактури чиме стиче статус овлашћеног извозника, 

уколико су испуњени следећи услови: 

 

1) извозник је уједно и произвођач производа за које се тражи овлашћење за сачињавање 

изјаве на фактури, или је са произвођачем производа за који тражи овлашћење, у 

таквим пословним односима, који несметано и јасно обезбеђују доказивост услова за 

стицање статуса производа са пореклом; 

2) извозник у сваком тренутку поседује документацију с којом може да потврди стицање 

порекла робе за коју се сачињава доказ о пореклу у случају накнадне контроле порекла 

робе; 

3) над извозником није покренут стечајни поступак, ликвидација...;  

4) извозник често обавља испоруке производа1 за које се тражи овлашћење за 

сачињавање изјаве на фактури; 

5) извозник има запослено најмање једно лице (препоручује се два стално запослена 

лица), које познаје правила о пореклу робе, што се доказује важећом потврдом Управе 

царина о успешно извршеној провери познавања правила о пореклу робе; 

6) извозник мора бити поуздан и да у моменту подношења захтева нема доспелих а 

неизмирених обавеза по основу јавних плаћања; 

7) извозник није теже кршио или понављао кршење царинских или пореских прописа 

(сагледавање на нивоу целог царинског подручја Србије); 

 

Подносиоци захтева који не испуњавају напред наведене услове не могу стећи статус 

овлашћеног извозника. Ови услови морају бити испуњени све време у случају додељеног статуса 

овлашћеног извозника. 

 

 

3. Подношење захтева за стицање статуса овлашћеног извозника, изјава о  

 испуњавању услова  порекла робе и пратећа документација 

 

 Овлашћење за сачињавање изјаве на фактури издаје се на неограничени рок и то на основу 

писаног захтева (Прилог 1.) који извозник заједно са изјавом (Прилог 2.) и пратећом документацијом 

подноси надлежној царинарници. Пратећу документацију сачињава подносилац захтева за стицање 

статуса као део изјаве (Прилог 2.) у зависности од услова стицања преференцијалног порекла везано 

за конкретне производе, односно начина пословања укључујући и врсту царинског поступка. 

 

Захтев (Прилог 1.) и изјава (Прилог 2.) заједно са пратећом документацијом чине целину коју 

привредно друштво (извозник) јасно припремљену подноси надлежној царинарници (у два 

примерка) ради даље процедуре у додели овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу робе на 

фактури (Статус овлашћеног извозника).  

Прилози који су саставни део овог упутства, достављају се оверени од стране привредног 

друштва-подносиоца захтева а пратећа документација се може поднети документарно или у 

електронској верзији (нпр. ЦД). 

Трећи примерак комплетне документације задржава подносилац захтева ради архивирања. 

 Надлежна царинарница је она на чијем подручју извозник има седиште.  

 

 

                                                 
1 Или очекује да ће често имати испоруке- склопљени уговори 
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3.1 Подношење захтева (Прилог 1.) надлежној царинарници 

 

Захтев са назначеним преузетим обавезама треба да садржи следеће: 

 

1) пун назив привредног друштва-подносиоца захтева, место и адреса седишта, ПИБ, контакт 

(тел./е-маил); 

2) име и презиме/функција/контакт адреса/тел. одговорног лица привредног друштва; 

3) изјававу (Прилог 2) и пратећу документацију;    

 

3.2 Подношење изјаве (Прилог 2.) извозника и пратеће документације 

 

Уз захтев из тачке 3.1 овог акта извозник надлежној царинарници прилаже изјаву (Прилог 2.) 

која се израђује по једном ХС тарифном броју/наименовању и трговачком називом робе (или 

списак више трговачких назива). Изјава треба да садржи следеће: 

 

1) Опис производа - ХС тарифни број и наименовање тарифног броја, сажет и недвосмислен 

трговачки назив производа са дефинисаним преференцијалним пореклом. Изјава се подноси 

по једном тарифном броју производа за који се захтева овлашћење за сачињавање изјаве на 

фактури, укључујући евентуално и производе из производног програма произвођача са којим 

извозник има посебне односе или за оне за које се потврђује порекло неке од 

земаља/територије у зони слободне трговине; 

2) Пун назив споразума за који се захтева овлашћење, правни основ по коме роба стиче статус 

преференцијалог порекла, за сваки производ на који се захтев односи. То значи неопходност 

тачног позивања на услов из споразума на основу ког конкретан производ стиче статус 

производа са преференцијалним пореклом (потпуно добијени производи, довољно обрађени 

или прерађени производи сходно листи обраде и прераде (услови из колоне три или четири), 

кумулација порекла, комбинација наведених услова и сл.); 

3) Тренутни начин набавке репроматеријала (увоз (са преф.пореклом или без), од добављача на 

домаћем тржишту уз изјаву добаљача итд.); 

4) Тренутни царински поступак извозника (редован увоз репроматеријала, редован извоз 

готових производа, активно оплемењивање...) како би се избегла било каква неправилност у 

примени одредби о забрани повраћаја царине (drawback rule or exemption-члан 14. 

Конвенције); 

5) Листу производа за које се подноси захтев за издавање овлашћења за сачињавање изјаве на 

фактури, који су били извожени у протеклих годину дана као производи са пореклом. 

Неопходан је и податак о земљама, односно територијама у које је у том периоду извршен 

извоз; 

6) Планирани број извоза робе са пореклом у будућем периоду; 

 

 

3.3 Пратећа документација уз захтев за стицање статуса овлашћеног 

 извозника и изјаву о  испуњености услова за стицање порекла 

 

Пратећа документација везана за Захтев (Прилог 1) и изјаву о испуњености услова за стицање 

порекла (Прилог 2) која се од стране извозника подноси надлежној царинарници може се у 

зависности од начина пословања (произвођач/извозник) састојати од следећег: 

 

1) Генералног описа на меморандуму извозника тренутног начина набавке репроматеријала 

(увоз/домаће тржиште) по врсти и пореклу, технолошког описа процеса производње готових 

производа (уз позивање на прилоге, каталоге итд.); 

2) Доказа о постојању пословних односа, када извозник није уједно и произвођач производа за 

који се тражи овлашћење за сачињавање изјаве на фактури. Ти докази могу бити у виду 
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уговора о пословној сарадњи којим се наводе конкретни производи, изјаве добављача у 

складу са чланом 70. Уредбе о царински дозвољеном поступању или у виду других доказа из 

којих се може сагледати однос извозника и добављача робе и остали услови за конкретну 

робу која је намењена извозу са преференцијалним статусом;  

3) Оверене копије извода из регистрације привредних друштава; 

4) Депонованих потписа лица из тачке 2. подтачка 6) и фотокопије важећих потврда Управе 

царина о успешно извршеној провери знања из области порекла робе за наведена лица; 

5) Доказ о уплати административних такси; 

6) Копије документације са одабраним примером извоза робе са пореклом (нпр.фак.набавке 

репроматеријала,производна и извозна документација укључујући и издате доказе о пореклу);   

 

 

4. Процена надлежне царинарнице и извештај о испуњености услова за  

 доделу статуса овлашћеног извозника 

 

Након подношења захтева са изјавом и пратећом документацијом сходно тачки 3. овог акта, 

Комисија надлежне царинарнице врши преглед и проверу поднете документације, односно утврђује 

да ли извозник сходно достављеним подацима и другим сазнањима (тачка 2. овог акта) испуњава 

услове за одобравање статуса овлашћеног извозника и сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури.  

Захтев (Прилог 1), изјава (Прилог 2) и пратећа документација чине целину коју припрема 

подносилац захтева, уколико иста није усаглашена и комплетна то представља разлог да надлежна 

царинарница од подносиоца захтева-извозника затражи допуну односно усаглашавање у року од 15 

радних дана. Уколико се у том року не изврши допуна односно усаглашавање, захтев ће бити 

одбијен решењем који се уручује подносиоцу захтева. Копија закључка о одбијању захтева се 

доставља и Управи царина, Одељењу за порекло робе. 

У случају извозника-произвођача контрола испуњености услова може обухватити 

сагледавање производног процеса укључујући набавку репроматеријала и врсту царинског поступка, 

а у случају извозника-трговаца контрола може обухватити сагледавање књиговодственог система, 

укључујући процену система и унутрашње организације трговачког друштва (евиденција улаза, 

излаза, магацина итд.). У зависности од потребе, контролу је могуће спровести и од стране надлежне 

царинарнице у просторијама подносиоца захтева или на основу расположиве докуменатације, 

анализе увозне и извозне структуре/токова трговине и набавке (статистички подаци). 

Позитиван извештај/мишљење надлежне царинарнице се издаје што је могуће пре (не касније 

од 30 дана од запримања последњег акта тог предмета), након чега се доставља Управи 

царина/Одељењу за порекло робе.     

У складу са напред наведеним, ради једнообразне примене поступака доделе статуса 

овлашћеног извозника, неопходно је да извештај/мишљење Комисије надлежне царинарнице који се 

шаље Одељењу за порекло робе ради касније провере, садржи јасно изјашњење у погледу 

испуњености услова из тачке 2., 3. и 4. а посебно у следећем: 

- Изјашњење у односу на тачност тарифних бројева, наименовања тарифних бројева и 

трговачких назива робе који су наведени у захтеву извозника. Исто важи и у случају 

производа који нису део производног програма извозника који захтева овлашћење, 

односно уколико је реч о производима произвођача који има посебан пословни однос са 

извозником који захтева одобрење статуса овлашћеног извозника. У том смислу Одељењу 

за порекло робе треба доставити и доказе о постојању пословних односа било у писаној 

или електронској форми; 

- Изјашњење у погледу услова које производи треба да испуне сходно правилима о пореклу 

робе по конкретном споразуму о слободној трговини уз доставу релевантне 

документације којом се потврђује преференцијални статус робе у виду копија или у 

електронској форми; 
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Непотпуни и нејасни налази у извештају надлежних царинарница у вези захтева извозника за 

добијање статуса овлашћеног извозника, који су достављени Одељењу за порекло могу бити враћени 

царинарници на допуну. 

Оригинална достављена документација која је приложена уз захтев извозника архивира се у 

надлежној царинарници, а други примерак релевантне документације која прати извештај/мишљење 

Комисије царинарнице се достављају Одељењу за порекло робе ради даљег поступања.  

Након доставе извештаја/мишљења Комисије надлежне царинарнице, Одељење за порекло 

робе разматра исти и у року од 30 дана од запримања предметног извештаја/мишљења надлежне 

царинарнице, започиње завршну свеобухватнију контролу преференцијалног порекла робе и 

документације подносиоца захтева за одобрење статуса овлашћеног извозника.  

Након извршене контроле, Одељење за порекло доставља мишљење надлежној царинарници 

о испуњености услова за доделу статуса овлашћеног извозника и то у што краћем року, не касније од 

30 дана од запримања последњег документа неопходног за сачињавање мишљења.  

На основу захтева извозника, оцене-извештаја и позитивног мишљења Одељења за порекло 

робе, надлежна царинарница издаје и доставља извознику овлашћење за сачињавање изјаве о 

пореклу робе на фактури у што краћем року.   

Један примерак овлашћења (форма дата у Прилогу 4.) царинарница ће без одлагања доставити 

Одељењу за порекло робе.  

 

5. Доношење овлашћења, додељивање и коришћење ауторизационог  

 броја овлашћеног извозника 

 

Уколико Управа царина-надлежна царинарница утврди да су испуњени сви услови, овластиће 

подносиоца захтева-извозника за сачињавање изјаве на фактури, тако што му се у форми овлашћења 

(Прилог 4.) додељује ауторизовани број царинског овлашћења који се састоји од: 

1) међународне ознаке (ИСО) за Републику Србију; 

2) редног броја овлашћења; 

3) два последња броја године у којој је издато овлашћење за сачињавање изјаве на фактури. 

Наведени подаци у броју одобрења одвајају се косом цртом (нпр. RS/107/13), и искључиво се 

као такви уносе у прописану изјаву о пореклу. Ауторизациони царински број је саставни део 

прописане изјаве о пореклу робе (форма прописана Конвенцијом АНЕКС IVa,b) овлашћеног 

извозника која се уноси на фактуру или неки други комерцијални документ.  

 

Као пример једне од прописаних варијанти изјаве о пореклу робе, назначава се енглеска 

верзија која гласи: 

 
 ''The exporter of the products covered by this document (customs authorization No RS/ххх/хх(1)) declares that, except where 

otherwise clearly indicated, these products are of ХХ (2) preferential origin.’’ 

 

    ...…………………………………………………………...........................................(3)
 

(Meстo и дaтум ) 

......……………………………………………………………………........... (4) 

(Пoтпис извoзникa и имe oсoбe кoja пoтписуje изjaву, штaмпaним слoвимa) 

 

(1) 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.  

(2) 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”. 

(3)  Oви навoди мoгу бити изoстaвљeни укoликo сe инфoрмaциja кojу сaдржe налaзи у сaмoм дoкумeнту.  

(4) У случajeвимa  кaдa сe oд извoзникa нe зaхтeвa пoтписивaњe, изузeћe пoтписa тaкoђe сe oднoси и на изузeћe имeна пoтписникa. 
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Изјава о пореклу уноси се куцањем, отискивањем у печатном или штампаном облику текста 

на рачуну или другој комерцијалној исправи којом се јасно одређују производи с пореклом.  

Као опште правило, изјава о пореклу мора садржати изворни својеручни потпис овлашћеног 

извозника. Уколико извозник уз захев поднесе изјаву о одрицању од потписивања изјаве о пореклу 

којим прихвата пуну одговорност за сваку изјаву о пореклу у којој се он идентификовао као да ју је 

сам својеручно потписао, изјава о пореклу не мора бити својеручно потписана (форма изјаве о 

одрицању од потписивања може бити у складу са Прилогом 3. уз овај акт). 

Изјаве о пореклу уносе се на рачун или алтернативно на некој другој комерцијалној 

документацији коју издаје овлашћени извозник у вези с пошиљком као нпр. отпремница, предрачун 

или листа паковања. 

Транспортни документи неће се сматрати другим комерцијалним документом с обзиром на то 

да то није властити документ извозника. 

Изјава о пореклу на посебном обрасцу није дозвољена. Изјава о пореклу се може поднети 

искључиво на посебном листу комерцијалног документа ако лист представља његов саставни део. 

Ако комерцијални документ има више страница, свака страница треба бити нумерисана, са 

јасно наведеном изјавом о пореклу на крају. 

На документима на којима је наведена изјава о пореклу производи морају бити детаљно 

описани ради идентификације. Производе без порекла треба јасно идентификовати. Ако роба 

наведена на фактури или другој комерцијалној исправи има преференцијално порекло различитих 

земаља или територија, у комерцијалном документу треба навести имена или службене ознаке (ИСО 

ознаке) земаља или територија, укључујући ознаку порекла производа и у самој изјави (фуснота 2 ове 

тачке). 

За случај потребе разликовања робе с пореклом и робе без порекла може се нпр. у загради иза 

сваке ставке производа навести земља порекла или да се јасно назначи роба са пореклом по редним 

бројевима ставки из фактуре (обично испод изјаве о пореклу робе). Прихватљив је и било који други 

начин обележавања који јасно и недвосмислено указује на порекло сваког производа. 

 

 

6. Измена - допуна овлашћења    

 

Овлашћени извозник је преузео обавезу да правовремено обавештава надлежну 

царинарницу према седишту привредног друштва о новим чињеницама везано за робу на коју се 

односи већ издато овлашћење. 

Царинарница ће одобрити по захтеву извозника измену или допуну већ одобрених 

овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури, уколико су за то испуњени услови 

наведени претходним тачкама овог акта.  

У зависности од конкретног захтева извозника, приликом разматрања истог, царинарница 

врши измену-допуну овлашћења или процењује да ли је неопходна консултација односно мишљење 

Одељења за порекло робе.     

У обавезе извозника спада и правовремена достава ажурираног списка трговачких назива 

производа за које у оквиру овлашћења већ постоје одобрени тарифни бројеви, односно утврђени 

правни основи стицања преференцијалног порекла производа. Наведени подаци царинарници могу 

бити достављени и у електронској верзији (нпр.ЦД) ради евидентирања и архивирања.       

Неки од разлога за измену-допуну одобрених овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу 

робе на фактури могу бити: 

 

1. Примена новог споразума о слободној трговини; 

2. Измене у листи овлашћених лица за потписивање изјава о пореклу робе овлашћеног 

извозника (нпр.измене презимена овлашћеног лица, пријављивање новог овлашћеног 

лица, престанак радног односа овлашћеног лица, итд.);  

3. Измене у листи производа који ће се извозити са изјавом овлашћеног извозника (било да 

је реч о искључивању из листе или допуни асортимана производа са новим ХС тарифним 



 8 

бројем итд.). У случају допуне асортимана производа, захтев треба да садржи податке 

који се односе на конкретне производе према претходним тачкама овог акта, уз 

могућност коришћења или прилагођавања прилога који су састави део истог (нпр. нови 

тарифни број са подацима наведеним у Прилогу 2.);  

4. Евентуалне измене имена фирме-овлашћеног извозника, седишта итд.; 

5. Евентуалне измене царинских прописа које би утицале на статус порекла производа за 

које постоји издато овлашћење за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури;    

 

О извршеној измени или допуни већ одобрених овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу 

робе на фактури, надлежна царинарница ће одмах обавестити Управу царина-Одељење за порекло 

робе. Ради прегледности, пожељно је да решење о измени-допуни Овлашћења буде обједињено и 

садржи јасно све податке од тренутка издавања Овлашћења закључно са назначеном сваком 

следећом изменом-допуном, у форми Прилога 4 уз овај акт. 

Додељени ауторизациони број извозника за овлашћење које је поништено или опозвано, не 

сме се користити за доношење нових овлашћења.  

Неблаговремено обавештавање надлежне царинарнице о променама које се односе на 

овлашћење, сматрају се неправилностима у коришћењу додељеног статуса.   

 

 

7. Обавезе овлашћеног извозника – вођење евиденције 

 

Овлашћени извозник мора водити евиденцију издатих изјава/доказа о пореклу, која мора 

садржати: 

- број документа и датум издавања изјаве о пореклу; 

- земљу/територију, за коју је роба намењена; 

- опис робе и тарифни број из ХС Царинске тарифе; 

- број и датум извозног царинског документа. 

 

Овлашћени извозник је у обавези најмање три (3) године чувати: 

- копије рачуна с изјавом о пореклу; 

- све исправе које садрже информације важне за утврђивање порекла робе; 

- копије доказа о пореклу материјала и делова, који су били употребљени у производњи 

производа, на коју се изјава о пореклу односи. 

 

 

8. Евиденнција и контрола овлашћења за  

 сачињавање изјаве на фактури  

 

Евиденција издатих овлашћења се врши од стране надлежне царинарнице према седишту 

овлашћеног извозника а на нивоу свих царинарница од стране Одељења за порекло робе. 

Управа царина односно организационе јединице из делокруга својих надлежности и Одељење 

за порекло робе, вршиће периодичне накнадне контроле додељеног статуса овлашћеног извозника. 

Одељење за порекло врши контролу након доделе статуса (најмање један пут у току три 

године), као и на основу захтева страних администрација за накнадном верификацијом издатих 

доказа о пореклу. Посебно ће се дати на значају контроли извозника и одговорног лица у смислу 

преузете обавезе уредног праћења свих прописа и упутстава царинских органа која се односе на 

преференцијално порекло робе, вођења евиденције сачињених изјава на фактури, података битних за 

доказивање порекла робе, пословних књига, рачуноводства, магацинских евиденција и производне 

документације. 

Контрола правилне употребе одобрења овлашћеног извозника може се покренути између 

осталог на основу: 
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- Захтева за накнадну верификацију који подносе надлежни органи земље увознице за једну 

изјаву о пореклу или више њих; 

- Периодичне анализе пословања извозника или резултата претходних провера од стране 

Управе царина;  

- Формалних аспеката исправности изјава о пореклу на фактури или самог садржаја 

овлашћења (нпр. уочених приликом периодичног подношења документације од стране 

извозника царинарници или надлежној царинској организационој јединици која је 

регистровала неправилност); 

Уколико царински орган утврди неправилности у погледу коришћења издатог овлашћења за 

сачињавање изјаве на фактури, без одлагања ће се покренути поступци којим се : 

- Извозник обавештава о неопходности исправљања недостатака који не утичу битно на 

коришћење овлашћења; 

- Извозник обавештава о неправилностима које не утичу битно на коришћење овлашћења 

али постоји потреба за његовом изменом како би се осигурала будућа усклађеност, у ком 

случају је могуће применти казнене одредбе (новчане или друге) у складу са царинском 

законском регулативом; 

- Преиспитује и поништава издато овлашћење, за случајеве када више нису испуњени 

услови за стицање статуса робе са пореклом или је дошло до злоупотребе од стране 

извозника;  

У случају да надлежна царинарница уочи неправилности и одступања у коришћењу 

овлашћења, обавеститће Управу царина-Одељење за порекло робе. 

 

 

9. Ступање на снагу упутства 

 

Овим упутством се ставља ван снаге акт УЦ бр. 148-07-483-01-280/2013 од 24.09.2013. 

Постојећа овлашћења не подлежу поновној процедури и остају важећа. 

Захтеви за доделом статуса овлашћеног извозника који су поднети пре датума ступања на 

снагу новог упутства, могу се разматрати у складу са претходним упутством. 

 

 

(Акт Управе царина број 148-07-483-01-315/2017 од 27.09.2017. године) 
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Прилог 1. 
 
Деловодни књиговодствени  

број привредног друштва: 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА САЧИЊАВАЊЕ 

ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ФАКТУРИ 

(СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА) 

 

Назив привредног друштва/извозника:                              Телефон:       

Седиште           :                                    Факс:         

Порески индетификациони број (ПИБ):                                   e-маил:       
 

• ОБВЕЗУЈЕ СЕ да ће поштовати правила и одредбе Споразума о слободној тргоговини који прописују стицње 

   преференцијалног порекла робе; 

• У ПОТПУНОСТИ ЈЕ УПОЗНАТ да се докази о пореклу издају на основу одредаба Споразума о слободној трговини и  

   правила о преференцијалном пореклу и да ће му у случају повреде истих бити одузет статус овлашћеног извозника; 

• УПОЗНАТ ЈЕ с прописима о преференцијалном пореклу робе који су важећи за извоз у одређене земље те са  

   садржајем и обликом доказа о  пореклу који су прописани тим прописима; 

• ОБАВЕЗУЈЕ СЕ да ће у било које доба, на захтев царинских органа, поднети на увид сваку потребну исправу и преглед 

књиговодства коју захтевају царински органи; 

• ПРЕУЗИМА пуну одговорност у вези нетачних навода о пореклу робе, погрешне примене правила о пореклу робе или неправилне 

употребе овлашћења; 

•  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ да ће водити уредну евиденцију сачињених изјава на фактури и да ће их, заједно са доказима којима се потврђује 

порекло за сваку од њих, чувати најмање три године од дана сачињавања; 

• ОБВЕЗУЈЕ СЕ пратити све прописе који се односе на преференцијално порекло робе, поштовати сва упутства Управе  

   царина, те ће надлежну царинарницу извештавати о свим променама везаним за порекло извезене робе или   

   података који су наведени на тим документима; 

• ИМЕНУЈЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ које је овлашћено за извршавање обавеза у име овлашћеног извозника за порекло робе, 

   које познаје правила о пореклу робе, те је одговорно за издавање и потписивање доказа о пореклу извезене робе (или више лица). 

   Подношења изјаве о одрицању од потписивања што не ослобађа поменуто лице и извозника од преузетих обавеза у вези 

   додељеног статуса Овлашћеног извозника; 

• УКАЗУЈЕ да је осигурана евиденција следљивости коришћених репроматеријала у производњи готових производа (нпр.магацин 

   репроматеријала процеса производње,готових производа), укључујући и евентуално раздвајање у набавци готових производа са  

   пореклом или без порекла;   

   

 Име и презиме одговорног лица:         Статус у привредном друштву/извознику :      

 (у име привредног друштва/извозника)  
  

 Контакт адреса:            Број телефона:       
 

                                                                         Својеручни потпис: ________________________ 

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ:  
 Изјава о ипуњености услова за стицање порекла за сваки појединачни тарифни број производа заједно са пратећом 

документацијом (нпр. технолошка шема производње, тех.цртеж производа, остало…)  

 Копије потврда о познавању правила о пореклу робе одговорних лица које јеиздала Управа царина   

 Копија извода из регистра агенције привредних друштава (АПР)   

                                                                           
                                           

Датум, печат и потпис подносиоца захтева: 

(у име извозника) 

                                                                                                                  ____________________________________ 
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Прилог 2. 
Изјава о условима стицања преференцијалног порекла производа  

-подноси се по једном тарифном броју производа који се извози, било да је реч о иницијалном  

захтеву или о измени или допуни већ додељеног овлашћења1 

 
- Изјава се односи на измену-допуну Овлашћења  
(за нови споразум или име новог овлашћеног лица, назива привредног друштва, довољно је у наставку навести наслов новог споразума, име и презиме новог 
овл. лица са бројем потврде УЦ или новог назива привредног друштва. У том случају остале рубрике није потребно попуњавати); 

- Изјава се односи на иницијални захтев за доделом статуса Овлашћеног извозника  

   

1. Опис производа која се извози са преференцијалним пореклом/преференцијално порекло земље/региона:  

 Тарифни број (на нивоу 4 цифре)/наименовање/порекло: 

 

 

 

 

 Трговачки назив робе: 

 

2. Сопствени производ или трговац?  

(Ако је реч о трговцу, уносе се подаци од кога се тренутно купује роба, где се производи и који је доказ о пореклу прати (нпр.из 

увоза, изјава добављача (нпр.члан 70. Уредбе царински дозвољеном поступању са робом), уговор о пословној сарадњи итд.) 

 

Произвођач     Трговац  (Поље 3.попуњава уколико су чињенице познате,  

                                                                                                         у зависности од пословног односа са добављачем и  

                                                                                                         расположиве документације)  

 

 

 

3. Правни основ за стицање порекла  

(Пун назив Споразума, члан протокола о пореклу, (кумулација порекла (укључујући и потврђивање порекла), услови из листе 

обраде или прераде за случај коришћења материјала без порекла (тарифни број, колона 3 или 4 Листе обраде или прераде…): 

 

 

 

 

4. Уколико се у производњи користе материјали са пореклом, постоје ли докази о пореклу истих и ако постоје који су то 

докази? (у прилогу уз захтев приложити копије примера за исте) 

Изјава добављача        EUR 1/ EUR-MED/ изјава на фактури  

 

 

 

5. Опис процеса и места производње од набавке репроматеријала до готовог производа (прилози, каталози…): 

 

 

 

 

 

6. Навести царинске поступке који се примењују (редован увоз/извоз, активно оплемењивање и плаћање царине при извозу на 

материјале без порекла…): 

 
Датум, печат и потпис 

                                                 
1 Форма изјаве се може од стране подносиоца прилагодити према потребама конкретног производа, односно према пратећој документацији везаној за 
производ. Уз изјаву као део захтева, прилаже се сва потребна документација којом се доказује испуњеност услова за стицање статуса робе са пореклом 

у складу са споразумима о слободној трговини, за сваки тарифни број робе намењене извозу, назив и опис робе намењене извозу (може се посебно 

сачинити списак трговачких назива производа као део изјаве са позивањем на списак), списак тарифних бројева коришћених репроматеријала, 
листу земаља, односно територија у коју ће се предметна роба извозити, важећу потврду о успешно извршеној провери познавања правила о пореклу 

робе, и осталу документацију у складу са упутством Управе царина број 148-07-483-01-315/2017 од 27.09.2017. године, којим је уређен поступак 

издавања и одузимања овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури. 
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Прилог 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Изјава о одрицању од потписивања изјаве на фактури 

"Ја, потписник, обвезујем се преузети пуну одговорност за сваку изјаву на фактури или другом 

комерцијалном документу која ме идентификује као да сам је потписао/ла руком. 

(место, датум,потпис, печат)" __________________________________________________ 

Привредно друштво:  
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Прилог 4. 

                                                                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЦАРИНА 

ЦАРИНАРНИЦА ........................ 

Број:  

 Датум: 

 

Царинарница __________________, на основу захтева привредног друштва 

_________________(ПИБ_________) из ___________, улица _____________________,  у складу са 

споразумима о слободној трговини које Република Србија примењује и који то предвиђају, упутства Управе 

царина за поступак издавања и одузимања овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури број 

148-07-483-01-315/2017 од 27.09.2017. године,  на основу члана 252. став 2. тачка 7. Царинског закона (Сл. 

гласник РС бр.73/03, 61/05 и 85/05), члана 11.  Царинског закона (''Службени гласник РС'' бр. 18/10, 111/12, 

29/15 и 108/16) и члана 136. ЗУП-а (Сл. гласник РС бр.18/2016), издаје следеће: 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ  

О ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ФАКТУРИ 

(ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЗНИК) 
  

1.  Извознику, привредном друштву ''................'' из .............., одобрава се статус овлашћеног извозника и 

додељује ауторизациони број RS/...../...., на основу којег ће именовани сачињавати изјаву о пореклу робе 

на фактури и уносити ауторизациони број додељен сходно условима наведеним у овом овлашћењу.  

 

Приликом извоза, у одговарајућу рубрику извозне царинске исправе ЈЦИ (руб.44), ради остваривања 

одобреног статуса, подносилац ће под шифром прописаном за овлашћеног извозника уписивати 

ознака/број (U04) ............. под којим је издато овлашћење регистровано у информационом систему 

Управе царина.    

2.  Наведени извозник испуњава услове за издавање овлашћењa за сачињавање изјаве о пореклу робе на 

фактури, утврђене Протоколом о дефиницији појма ''производи са пореклом'' и методама 

административне сарадње и правила о пореклу сходно Регионалној конвенцији уз Споразуме о 

слободној трговини: ССП са Европском унијом, ЦЕФТА 2006, Споразум са Републиком Турском, 

Споразум са државама ЕФТА1 .  

3.  Овлашћење важи за извоз следеће робе, која испуњава услове за стицање порекла и коју извози 

директно извозник: 

 

Редни 

број 
Тарифни број 

ХС Наименовање 

тар.броја/Трг.назив робе 
Правни основ стицања порекла2 

1.    

2.    

3.    
 

4.  Извозник је именовао особе, које су овлашћене за сачињавање изјава о пореклу робе на фактури. 

Управа царина Србије је утврдила, да су ниже наведена лица упозната са правилима о пореклу и 

условима утврђивања порекла. На основу наведеног, изјаве о пореклу робе на фактури за привредно 

друштво ''............................'' из ....................., могу давати: 

Редни 

број 

Име и презиме Статус у привреном друштву Број потврде 

1.    

2.    

3.    
 

                                                 
1 Уписати само онај споразум за који се тражи овлашћење 
2 Наводе се одговарајући чланови Протокола о пореклу / ПЕМ конвенције, уз кратко образложење  
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5.  У случају употребе доказа о пореклу робе у облику изјаве на фактури, текст те изјаве мора бити у 

целини у складу и форми прописаној Протоколом о пореклу робе/Конвенцијом сходно Споразумима о 

слободној трговини који су наведени у тачки 2. овог овлашћења, која мора бити јасно наведена на 

фактури или другом комерцијалном документу. Изјава мора да садржи: 

а) додељени ауторизациони број царинског овлашћења; 

б) порекло производа;  

ц) место и датум изјаве; 

Изјава мора бити написана на једној од прописаних језичких верзија из Протокола о 

пореклу/Конвенције, или на енглеском језику. Текст изјаве на фактури не сме бити написан руком, већ 

је дозвољен само штампани облик (писаћа машина, компјутер или печат). 

6.  Овлашћени извозник може потврдити порекло робе изјавом на фактури, према тачки 5. овог 

овлашћења. Изјава на фактури не мора бити потписана од стране овлашћеног извозника, тј. овлашћене 

особе из тачке 4. овог овлашћења, уколико је поднета изјава у писаном облику којом овлашћени 

извозник, односно овлашћено лице, преузима пуну одговорност за сваку изјаву на фактури као да је 

својеручно потписана. 

7.  Овлашћени извозник мора водити евиденцију датих изјава на фактури, која обавезно садржи: 

а) датум давања изјаве на фактури, 

б) државу, за коју је роба намењена, 

ц) опис робе и тарифни број из Царинске тарифе, 

д) број и датум извозног царинског документа. 

8.  Овлашћени извозник је у обавези три (3) године чувати: 

а) фактуре са изјавом о пореклу/ или другом комерцијалном документу, 

б) сву документацију, која садржи информације битне за утврђивање порекла робе и 

ц) копије доказа о пореклу материјала или делова, који су били употребљени у производњи робе, на 

коју се изјава на фактури односи. 

9.  Документа, која су наведена у тачкама 7. и 8. овог овлашћења, овлашћени извозник је дужан приложити 

на захтев царинског органа. Овлашћени извозник ће царинским органима омогућити контролу свих 

докумената и исправа, посебно пословних књига и рачуноводствених исправа, које су значајне за 

утврђивање порекла робе. 

10.  У изузетним се околностима изјава на фактури/ или другом комерцијалном документу се може издати и 

након извоза робе, уз услов да се иста у земљи увозници предочи најкасније у року од две године након 

увоза производа на које се односи. Накнадно издата изјава на фактури мора испуњавати све услове овог 

овлашћења, као и одредбе Протокола о пореклу робе/Конвенције уз Споразуме наведене у тачки 2. овог 

овлашћења. 

11.  У случају крађе, губитка или уништења изјаве на фактури, овлашћени извозник може издати дупликат 

изјаве о пореклу на основу архивиране копије претходно издате изјаве на фактури. Дупликат мора 

одговарати свим условима из овог овлашћења, као и одредбама Протокола о пореклу робе/Конвенције 

уз Споразуме наведене у тачки 2. овог овлашћења. 

12.  Пре него што је пошаље у одредишну земљу, овлашћени извозник је дужан да изјаву на фактури, или 

другом комерцијалном документу ради контроле, приложи надлежној царинарници: 

а) у свим случајевима, наведеним у тачкама 10. и 11. овог овлашћења (приликом накнадног издавања 

или издавања дупликата), 

б) увек кад то затражи надлежна царинарница. 

13.  У случају потребе за изменом или допуном података из овог овлашћења, овлашћени извозник ће 

поднети писмени захтев надлежној царинарници.  

14.  Овлашћење се издаје на неограничени рок, с тим да царински орган издато овлашћење може укинути 

уколико утврди да више нису испуњени сви услови под којима је издато. 

15.  У случају да овлашћени извозник намерно или услед немара крши услове под којима је издато 

овлашћење за сачињавање изјаве на фактури, царински орган ће: 

1) поништити издато овлашћење за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури и/или 

2) покренути прекршајни поступак против извозника и одговорних лица, у складу са важећим 

прописима. 
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Образложење 

 

Привредно друштво ''..........................'' из ..................... поднело је дана ............... године Царинарници 

.................... захтев за издавање овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури у складу са 

чланом 23. Протокола о дефиницији појма ''производи са пореклом'' и методама административне 

сарадње/члан 22 Конвенције уз Споразуме наведене у тачки 2. овог овлашћења.  

Разматрајући комплетне списе предмета, Царинарница ........................ је утврдила да је захтев уредан и 

основан, па је исти усвојила издајући привредном друштву ''_______________'' из _____________ овлашћење 

за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури (статус овлашћеног извозника) на начин и под условима како 

је то наведено у диспозитиву овлашћења и то: 

 

- У складу са чланом 23. Протокола о дефиницији појма ''производи са пореклом'' и методама 

административне сарадње/члан 22. Конвенције уз Споразуме наведене у тачки 2. овог овлашћења; 

- У складу са чланом 16. Царинског закона (''Службени гласник РС'' бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 

108/16) и чл 91. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (''Службени гласник РС'' бр. 

93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 и 10/2017). 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Жалба не одлаже извршење одлуке на основу члана 12. став 2. Царинског закона (''Службени гласник 

РС'' бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16). 
Такса из тарифног броја 7. тарифе Републичких административних такси у износу од 520,00 динара је 

наплаћена. 

Против овог овлашћења може се изјавити жалба Министарству финансија, Одељењу за другостепени 

царинско управни поступак, у року од 15 дана од дана пријема истог.  

Жалба се таксира са 1.680,00 динара административне таксе из Т.бр. 7. Став 2. ЗОТРАТ-а («Службени 

гласник РС» бр. 61/2017), а на рачун бр. 840-742221843-57. 

 
 

 

 

 

УПРАВНИК ЦАРИНАРНИЦЕ 

 

 

 

 

 

Доставити: - Управа царина;  

                    - Царинарница ................; 

                    - Привредном друштву ''..................'' из .................; 

                    - Архива; 

 

 

 

 

 

 


