
                            
 

Предмет: кумулације порекла према Споразуму о измени и приступању Споразуму о 

слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 

 

 

      - обавештење о примени - 
 

 

Споразумом о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006 (''Сл. гласник 

РС'' бр. 88/07, у члану 3. Протокола о дефиницији појма ''производи са пореклом'' и 

методама административне сарадње (у даљем тексту Протокол о пореклу), прописана је 

ЦЕФТА кумулација која гласи: 

 

1. У смислу одредаба члана 2., производи ће се сматрати производом са пореклом из 

Стране уговорнице уколико су тамо добијени, а садрже материјале пореклом из било 

које друге Стране уговорнице у складу са одредбама овог протокола, под условом да 

су у Страни уговорници били предмет обраде или прераде која премашује поступке 

наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу довољну обраду или 

прераду. 

 

2. У смислу одредаба члана 2, производи ће се сматрати производом са пореклом из 

Стране уговорнице уколико су тамо добијени, а садрже материјале пореклом из 

Европске заједнице, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући и Лихтенштајн) и 

Турске у складу са одредбама Протокола о правилима о пореклу у прилогу 

Споразума између те Стране уговорнице и сваке од наведених земаља, под 

условом да су у тој Страни уговорници били предмет обраде или прераде која 

премашује поступке наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу 

довољну обраду или прераду. 

 

Кумулација предвиђена у овом члану може се применити само под условом да се 

између земаља укључених у стицање статуса производа са пореклом и земље одредишта 

примењују идентична правила о пореклу. 

Актом бр. 148-07-483-01-212/2/2010 од 23.08.2010. године обавештени сте о почетку 

примене кумулације порекла у контексту Споразума о слободној трговини између 

Републике Србије и Републике Турске. У ставу 4. (напомене) наведено је, између осталог, 

да примена дијагоналне кумулације порекла између Србије, Турске и Хрватске није 

могућа услед одсуства идентичних правила о пореклу робе.  

Царинска администрација Републике Хрватске је упутила Управи царина Србије 

предлог за примену кумулације порекла у смислу члана 3. Протокола о пореклу ЦЕФТА 

Споразума, код преференцијалне трговине између Србије и Хрватске, а у односу на 

материјале турског порекла, почев од 14.12.2010. године.  

Министарство финансија је обавестило ову Управу актом бр. 337-00-00014/2011-17       

од 21.01.2011. године да су се стекли услови за примену дијагоналне кумулације са 

материјалима пореклом из Турске у међусобној преференцијалној трговини између Србије 

и Хрватске,  у смислу члана 3. Протокола о пореклу Споразума ЦЕФТА. 

Сходно наведеном, материјали турског преференцијалног порекла сматрају се 

материјалима са пореклом и могу се употребљавати у смислу кумулације порекла у 

производњи робе која ће се извозити према одредбама Споразума ЦЕФТА у Републику 



Хрватску, почев од 14.12.2010. године. За овакве извозе настале након наведеног датума 

омогућиће се накнадно издавање доказа о пореклу робе, као што ће се такође, од 

наведеног датума признавати декларисано хрватско преференцијално порекло производа 

стечено применом кумулације са турским материјалима, приликом увоза робе који је 

праћен прописаним формама доказа о пореклу робе.    

   

 

Акт УЦ бр.148-07-483-07-634/10/2010 од 28.01.2011. године 


