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Предмет: Примена Споразумa о слободној трговини између Републике Србије и  

држава EFTA – „Прелазна правила о пореклу робе“ 

 

Веза: допис Управе царина број 148-II-483-01-378/2021 од 08.12.2021. године  

  

 

У вези са актом Управе царина број 148-II-483-01-378/2021 од 08.12.2021. године, који се 

односи на примену „Прелазних правила о пореклу робе“ у преференцијалној трговини између 

Републике Србије и Европске уније, овим путем вас обавештавамо о следећем: 

Прелазна правила о пореклу робе ће се почев од 1. јануара 2022. године, такође 

примењивати и у преференцијалној трговини између Републике Србије и држава EFTA. 

Законски основ за примену Прелазних правила о пореклу робе је садржан у Закону о 

потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1 из 

2021. године, о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава 

EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „производи са пореклом“ и методама 

административне сарадње („Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр. 14/2021), у даљем тексту 

„Споразум“. 

У односу на примену Прелазних правила између Републике Србије и Европске уније, код 

примене ових правила у трговини између Републике Србије и држава EFTA договорено је да се у 

складу са чланом 7. став 5. Прилога А Протокола Б Одлуке Мешовитог комитета број 1/2021, 

кумулација порекла прошири и на текстилне материјале и одевне предмете из Глава 50-63 

Хармонизованог система (ХС).  

Уједно, Србија и државе EFTA сагласне су да се одричу обавезе да у доказ о пореклу 

укључе изјаву на енглеском језику „CUMULATION APPLIED WITH“ из члана 8 став 3 Прилога А 

Протокола Б уз Споразум када су производи стекли статус производа са пореклом применом 

кумулације порекла у складу са чланом 7. Прилога А Протокола Б уз Споразум. 

Напомињемо да ће се између Републике Србије и држава EFTA примењивати искључиво 

билатерална кумулација порекла до дана објављивања матрице о примени дијагоналне кумулације 

порекла од стране Европске комисије, о чему ћете бити накнадно обавештени. 

Додатно напомињемо да на основу члана 4 Анекса уз Одлуку број 1/2021 Мешовитог 

комитета између држава EFTA и Републике Србије, забрана из Прилога I ПЕМ Конвенције или из 

Прелазних правила која се односи на повраћај или ослобођење од царинских дажбина, неће се 

примењивати у билатералној трговини између Републике Србије и држава EFTA. То практично 

значи да на материјале без порекла који су садржани у производима са пореклом, а стављени су у 

поступак којим се предвиђа повраћај, ослобађење или неплаћање, било делимично или потпуно, 

царина или дажбина са истоветним учинком, укида се обавеза плаћања царине. Ово правило се 

примењује на све материјале без порекла употребљених у производњи производа са пореклом, 

укључујући и материјале из Глава 50-63 ХС. 

 

Због обимности, Одлука Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије 

број 1/2021 биће вам достављена електронским путем. 

 

Прилог: 

- Одлука Мешовитог комитета број 1/2021 

 

 

(Акт Управе царина број 148-II-483-01-378/2/2021 од 24.12.2021. године) 


