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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА ПОСТУПКА 

АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА 
(месечно или тромесечно обједињавање рокова) 

 

Носилац одобрења  ……………………………….    Број одобрења …………………….. 

Обрачун за  ……… квартал/месец 

 

 Назив и тарифна ознака увозне робе 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Укупна количина робе 

стављене у поступак у текућем 

временском периоду 

    

+ 
Пренос количине увозне робе 

из претходног периода за коју 

није окончан поступак 

    

= УКУПНО     

2. Завршетак поступка за увозну 

робу у току _____________  

квартала / месеца 

 

    

+ 

Додата количина извезене 

увозне робе из претходног 

обрачунског периода која 

закључује поступак 

    

= УКУПНО     

3. ВИШАК ИЗВОЗА 

(Увозне робе је било извезено више 

него што је било увезено у текућем 

обрачунском периоду) 

 

 

   

4. МАЊАК ИЗВОЗА 
(количина увозне робе за коју није 

окончан поступак) 

 

 

 

 

   

 

За тачност података гарантује одговорно лице у предузећу: …………………………………………      

Потпис одговорног лица и печат предузећа: 

Место и датум:  

 

 

 

Печат 



Упутство за попуњавање  

За сваку врсту увозне робе се попуњава посебна колона у коју се наводи роба с 

тарифним ознакама из одобрења и јединицом мере. 

Тачка 1. - Почетак поступка 

У првом реду ове тачке ''Укупна количина робе стављене у поступак у текућем 

временском периоду'' се наизменично за сваку врсту робе, која је била увезена у 

обрачунском периоду (квартал или месец) уписује целокупна количина те робе. 

У следећем реду ове тачке се уписује укупна количина увозне робе за коју је рок за 

завршетак поступка из претходног обрачунског периода продужен у текући 

обрачунски период. 

Под "УКУПНО" се уписује укупна количина робе и то представља задужење робе у 

том обрачунском периоду. 

 

Тачка 2. - Завршетак поступка 

У првом реду ове тачке у табели се наводе оне количине увозне робе за коју је, према 

приложеном нормативу, окончан поступак у том обрачунском периоду, било у облику 

добијених производа или робе у непромењеном стању. 

Под ''додатом количином'', у другом реду ове тачке, се наводе оне количине увозне 

робе које су биле извезене у претходном обрачунском периоду, а које су као вишак 

извоза пренете у текући обрачунски период.   

Под ''УКУПНО'' се уписује укупна количина извезене робе и робе за коју је одобрено 

друго царински дозвољено поступање или употреба, која раздужује увозну робу из 

текућег обрачунског периода. 

 

Збир из тачке 2.  се одузима од збира из тачке 1.  

 

Тачка 3. - Вишак извоза  (негативна разлика) 

У ову рубрику се уписује, уколико постоји, негативна разлика између робе која је била 

увезена у том обрачунском периоду и извезене количине увозне робе (према 

нормативу. До ове негативне разлике може доћи (најчешће) у првом обрачунском 

периоду (месец/квартал) пошто се у обрачуну узима у обзир роба стављена у поступак 

активног оплемењивања у првом обрачунском периоду и извоз остварен у првом и 

другом обрачунском периоду. Конкретно, код месечног обједињавања рокова, код 

увоза се у обрачуну узима у обзир увоз остварен у јануару, а код извоза извоз остварен 

у јануару и фебруару (пошто је, за робу која је стављена у поступак активног 

оплемењивања у јануару, рок за завршетак поступка крај фебруара). У следећем 

обрачунском периоду се у обзир узима увоз у фебруару а извоз у марту итд, односно 

месец за месец. Овај вишак из тачке 3. се преноси у следећи обрачунски период у 

рубрику ''Додата количина извезене увозне робе из претходног обрачунског периода 

која закључује поступак'' која се додаје у следећем обрачунском периоду укупној 

количини робе за окончање поступка у том обрачунском периоду. 

 

Тачка 4. - Мањак извоза (позитивна разлика) 

Позитивна разлика представља количину увозне робе за коју није окончан поступак. 

Ова количина се може, на захтев носиоца одобрења, кроз продужење рока извоза, 

пренети у следећи обрачунски период у рубрику ''Пренос количине увозне робе из 

претходног периода за коју није окончан поступак'', и у следећем обрачунском периоду 

се појављује као обавеза извоза.  Ова роба се такође може ставити у слободан промет и 

на тај начин решити обавеза извоза.  


