
 

 

ЦАРИНАРНИЦА  

СВИМ 

 

Предмет:  Обавештење о примени Регионалне конвенције о  

пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу 

(Обавештење Европске комисије – Службени гласник ЕУ, 

серија Ц, број 418 од 15.10.2021. године)            

Веза:          Акти Управе царина број: 

- 148-07-483-01-102/2016 од 24.02.2016. 

- 148-07-483-01-102/2/2016 од 29.02.2016.   

- 148-07-483-01-102/3/2016 од 20.07.2016.   

- 148-07-483-01-102/4/2016 од 22.02.2017.  

- 148-07-483-01-102/5/2016 од 13.03.2017.  

- 148-07-483-01-102/6/2016 од 07.10.2019.  

- 148-07-483-01-102/8/2016 од 12.03.2020. и 

- 148-07-483-01-102/10/2016 од 07.10.2020. 

 У складу са могућностима за примену дијагоналне кумулације порекла која је започела 

сходно одредбама члана 3. Прилога I Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским 

преференцијалним правилима о пореклу (“Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2013), 

даље Конвенција, обавештавамо вас да је Европска комисија у Службеном гласнику Европске уније 

серија Ц, број 418 од 15. октобра 2021. године, обавестила стране уговорнице, даље стране, о 

следећем: 

Да се дијагонална кумулација може примењивати само ако су стране у којима се обавља 

коначна производња и стране коначног одредишта склопиле споразуме о слободној трговини, који 

садрже иста правила о пореклу, са свим странама које учествују у стицању статуса производа са 

пореклом, тј. свим странама из којих употребљени материјали потичу. Материјали са пореклом из 

стране која са странама у којима се обавља коначна производња и странама коначног одредишта 

није склопила споразум сматрају се материјалима без порекла.  

На основу обавештења које су стране доставиле Комисији, у приложеним табелама наведено 

је следеће: 

Табела 1. – Поједностављени приказ могућности кумулације на дан 1. август 2021.  

У табели 1. ознаком „X” потврђује се да је између 2 партнера склопљен споразум о слободној 

трговини који садржи правила о пореклу која омогућавају кумулацију на основу пан-евро-

медитеранског модела правила о пореклу. Да би се применила дијагонална кумулација и са 3. 

партнером, ознака „X” треба да буде уписана у сва поља табеле која се међусобно укрштају између 

сва три партнера. Међутим, постоје неки изузеци од дијагоналне кумулације. У таквим случајевима 

уписивањем (1), (2) или (*) поред ознаке „Х“ су истакнути изузеци које треба узети у обзир. 

 

Табеле 2. и 3. – Датум од којег се дијагонална кумулација почиње примењивати. 

Датуми наведени у табели 2. односе се на следеће: 

- Датум почетка примене дијагоналне кумулације на основу члана 3. Прилога I Конвенције 

ако одређени споразум о слободној трговини упућује на Конвенцију. У том случају испред 

датума се налази ознака „С“, 

- Датум почетка примене протокола о правилима о пореклу којима се предвиђа дијагонална 

кумулација уз одређени споразум о слободној трговини, у осталим случајевима.  

 

 



Датуми наведени у табели 3. односе се на датум почетка примене протокола о пореклу 

којима се предвиђа дијагонална кумулација, везано за споразуме о слободној трговини између ЕУ, 

Турске и учесница у процесу стабилизације и придруживања ЕУ. Сваки пут када се упућује на 

Конвенцију у споразуму о слободној трговини између страна из ове табеле, за које је Конвенција 

ступила на снагу, у табели 2. додат је датум којем претходи ознака „С”. 

Подсећамо да се материјали пореклом из Турске, обухваћени царинском унијом између ЕУ 

и Турске, могу укључити као материјали са пореклом у сврху дијагоналне кумулације између 

Европске уније и земаља учесница у процесу стабилизације и придруживања ЕУ, с којима је на снази 

протокол о пореклу. 

У складу са горе наведеним, ново обавештење о примени дијагоналне кумулације у оквиру 

Конвенције садржи следеће измене: 

- TR-PS – 26/03/2021 

- TR-GE – 29/04/2021 

- TR-AL – 03/05/2021 

- TR-ME – 01/06/2021 

- TR-BA – 01/08/2021  

  

Што се тиче Републике Србије нема измена у односу на претходно обавештење. 

  

Прилог: 

- Табеле кумулације порекла  

 
 

(Акт Управе царина број 148-07-483-01-102/13/2016 од 18.10.2021.)  

 

 



Прилог: Обавештење Европске комисије о примени дијагоналне кумулације

 



 



 



 



 



 



 


