
                         

      

ЦАРИНАРНИЦА  

СВИМ 

 

Предмет: Обавештење о примени Споразума о партнерству, трговини и сарадњи  

између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства  

Велике Британије и Северне Ирске 

 

Дана 16. априла 2021. године, у Палати Србије у Београду потписан је Споразум о 

партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства 

Велике Британије и Северне Ирске (у даљем тексту „Споразум“). 

Споразум ће се привремено примењивати почев од 20. маја 2021. године. 

Одредбе Споразума између ЕУ и Србије које су на биле на снази непосредно пре него што 

су престале да се примењују на Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске 

преузимају се Споразумом и чине његов саставни део, mutatis mutandis, сагласно одредбама 

Споразума.  

У циљу правилне и једнообразне примене одредаба Споразума, Управа царина даје следеће 

објашњење. 

 

 

1. ТРГОВИНА РОБАМА  
 

Споразум се односи искључиво на трговину робама између Републике Србије и 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске (у даљем тексту „Уједињено 

Краљевство“). Између осталог, то значи да се без обзира на потенцијалну могућност кумулације 

порекла са трећим земљама или територијама, правила о пореклу робе дефинисана у Анексу III уз 

Споразум примењују искључиво на производе који се извозе из Републике Србије у Уједињено 

Краљевство, односно из Уједињеног Краљевства у Републику Србију. 

 

 

2. ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ РОБЕ  
 

Правила о пореклу робе садржана су у Анексу III уз Споразум („Протокол о дефиницији 

појма производи са пореклом и методама административне сарадње”, у даљем тексту: “протокол“). 

Додатно, aнекси I до IVб Прилога I Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским 

преференцијалним правилима о пореклу (у даљем тексту „ПЕМ Конвенција”) уграђени су у 

протокол и чине његов саставни део као Инкорпорирани анекси I до IVб протокола и примењиваће 

се, mutatis mutandis, уз следеће измене: 

 

(a) У Анексу I: 

 

(i) сва упућивања на „члан 5. овог прилога” тумаче се као упућивања на „члан 

6. овог протокола”; и 

 

(ii) у Напомени 3, став 3.1, „Страна уговорница” замењује се са „нека од земаља 

или територија наведених у чл. 3. и 4. овог протокола са којима се 

кумулација може применити”. 

 

(b) У Анексима III a и III б, упућивања на „Стране уговорнице” тумачи се као упућивање 

на „Стране”. 

 

(c) У Анексима IV a и IV b: 
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(i)  у овај протокол биће уграђене само српска и енглеска верзија изјаве о пореклу; и 

 

(ii)  не уграђује се друга реченица у фусноти 2. 

 

Листa Aнeксa од I до IVб: 

Aнeкс I: Увoднe нaпoмeнe уз листу у Aнeксу II 

Aнeкс II: Листa oбрaдe или прeрaдe кojу трeбa извршити нa мaтeриjaлимa бeз пoрeклa 

кaкo би прeрaђeни прoизвoд  мoгao дa стeкнe стaтус прoизвoдa сa пoрeклoм 

Aнeкс IIIa: Oбрaсци увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 и зaхтeвa зa издaвaњe увeрeњa o 

кретању рoбe EUR.1 

Aнeкс IIIб: Oбрaсци увeрeњa o кретању рoбe EUR-MED и зaхтeвa зa издaвaњe увeрeњa 

o кретању рoбe EUR-MED 

Aнeкс IVa: Teкст изjaвe о пореклу 

Aнeкс IVб: Teкст изjaвe о пореклу EUR-MED 

 

 

3. СТРУКТУРА ПРОТОКОЛА  
 

Протокол уз Споразум садржи 41 члан груписан у 8 глава и анексе А, Б и Ц.  

 

ГЛAВA I OПШTE OДРEДБE 

Члaн 1. Дeфинициje 

ГЛAВA II ДEФИНИЦИJA ПOJMA „ПРOИЗВOДИ СA ПOРEКЛOM” 

Члaн 2. Oпшти услoви 

Члaн 3. Кумулaциja у Уједињеном Краљевству  

Члан 4. Кумулација у Србији 

Члaн 5. Пoтпунo дoбиjeни прoизвoди 

Члaн 6. Дoвoљнo oбрaђeни или прeрaђeни прoизвoди    

Члaн 7. Нeдoвoљни пoступци oбрaдe или прeрaдe 

Члaн 8. Квaлификaциoнa jeдиницa 

Члaн 9. Прибoр, рeзeрвни дeлoви и aлaти  

Члaн 10. Сeтoви 

Члaн 11.  Нeутрaлни eлeмeнти 

ГЛAВA  III TEРИTOРИJAЛНИ УСЛOВИ 

Члaн 12. Начело тeритoриjaлнoсти 

Члaн 13. Дирeктни трaнспoрт 

Члaн 14. Излoжбe 

ГЛAВA  IV ПOВРAЋAJ ИЛИ OСЛOБOЂEЊА 

Члaн 15. Зaбрaнa пoврaћaja или oслoбoђeњa oд царине 

ГЛAВA V ДOКAЗ O ПOРEКЛУ 

Члaн 16. Oпшти услoви 

Члaн 17. Пoступaк издaвaњa увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED 

Члaн 18. Нaкнaднo издaвaњe увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED 

Члaн 19. Издaвaњe дупликaтa увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED 

Члaн 20. Издaвaњe увeрeњa o кретању рoбe EUR.1 или EUR-MED нa oснoву издaтoг 

или прeтхoднo сачињеног дoкaзa o пoрeклу 
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Члaн 21. Oдвojeнo књигoвoдствeнo искaзивaњe 

Члaн 22. Услoви зa сачињавање изjaвe о пореклу или изjaвe о пореклу EUR-MED 

Члaн 23. Oвлaшћeни извoзник 

Члaн 24. Вaжење дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 25. Пoднoшeњe дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 26. Сукцeсивни увoз 

Члaн 27. Изузeћa oд дoкaзивaњa пoрeклa 

Члaн 28. Прaтeћa дoкумeнтa 

Члaн 29. Чувaњe дoкaзa o пoрeклу и прaтeћe дoкумeнтaциje 

Члaн 30. Нeслaгaњe и фoрмaлнe грeшкe 

Члaн 31. Изнoси изрaжeни у eвримa 

ГЛAВA VI МЕТОДИ AДMИНИСTРATИВНE СAРAДЊE 

Члaн 32. Међусобна помоћ 

Члaн 33. Прoвeрa дoкaзa o пoрeклу 

Члaн 34. Рeшaвaњe спoрoвa 

Члaн 35. Кaзнe 

Члaн 36. Слoбoднe зoнe 

Члан 37. Одступања 

ГЛАВА VII СЕУТА И МЕЛИЉА 

Члан 38. Примена Протокола 

ГЛАВА VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39.  Прелазне одредбе за робу у транзиту или у складишту 

Члан 40.  Анекси 

Члан 41. Измене Протокола 

 

Анекс А - Списак наведен у члану  3. став 2. и члану 4. став 2. Протокола 3 

Анекс Б - Заједничка декларација која се односи на Кнежевину Андору 

 

Анекс Ц - Заједничка декларација која се односи на Републику Сан Марино 

 

 

4. СТИЦАЊЕ СРПСКОГ ПОРЕКЛА 

 

  Производ стиче порекло Србије уколико је потпуно добијен у Србији (члан 2. тачка 

2. под (а) протокола) или је довољно обрађен или прерађен у Србији (члан 2. тачка 2. под (б) 

протокола). 

  Потпуно добијени производи из члана 2. тачка 2. под (а) протокола таксативно су 

набројани у члану 5. протокола. 

  Довољно обрађеним или прерађеним производима, поменутим у члану 2. тачка 2. 

под (б) протокола, сматрају се производи који испуњавају услове из члана 6. протокола. Ради се о 

производима који нису потпуно добијени, али испуњавају услове из Листе обраде или прераде 

(Инкорпорирани Анекс II Прилога I ПЕМ Конвенције), при чему се подразумева да су операције 

извршене у Србији веће од недовољних поступака обраде или прераде („минимални поступци”), 

наведених у члану 7. протокола. 
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  5. КУМУЛАЦИЈА ПОРЕКЛА 

 

Члан 3. протокола регулише питање кумулације порекла у Уједињеном 

Краљевству, а члан 4. кумулацију порекла у Републици Србији.  

Кумулација порекла значи да се производи пореклом из било које земље или 

територије са којом је могућа кумулација порекла (у даљем тексту: „партнери”) могу сматрати 

производима са пореклом.  

  Израз “партнери” нема никакво правно значење и користи се само у сврху 

једноставнијег презентовања одредби протокола у овом акту. 

  О могућности примене дијагоналне кумулације порекла са потенцијалним 

партнерима ћете бити накнадно обавештени. 

У погледу могућности за коришћење кумулације порекла (без обзира да ли се ради 

о билатералној или дијагоналној кумулацији порекла) предвиђене чланом 3. и 4. протокола, 

чланом 37. протокола (одступање) је прописано да су производи наведени у члану 37. искључени 

из кумулације предвиђене у члановима 3. и 4. изузимајући кумулацију у односу на Европску унију 

(предвиђену у члану 3. ставовима 1. и 3). Производи искључени из кумулације предвиђене у чл. 3. 

и 4. протокола углавном представљају одређене производе са високим садржајем шећера.  

Одредба о искључењу могућности кумулације односи се искључиво на 

производе, а не на материјале. То значи да производи наведени у члану 37. протокола могу да се 

извезу из Републике Србије у Уједињено Краљевство као производи са пореклом искључиво 

уколико су порекло стекли без примене кумулације из члана 4. протокола (наравно, идентична 

ситуација примењује се на исте производе када се из Уједињеног Краљевства увозе у Републику 

Србију).  

С друге стране, на било који од наведених производа у члану 37. протокола могу се 

примењивати одредбе о кумулацији (предвиђене у чл. 3. и 4. Протокола о пореклу), уколико се 

они користе као материјали за израду неког другог производа који није обухваћен чланом 

37. Протокола. 

 

 

6. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ 

    ПОРЕКЛА РОБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

  Поступак утврђивања преференцијалног порекла производа који се извозе у у 

Уједињено Краљевство представља процедуру која у обзир узима одредбе чл. 1-11. Протокола, као 

и Анекс II Прилога I ПЕМ Конвенције, укључујући и уводне напомене уз Анекс I Прилога I ПЕМ 

Конвенције. 

 

 

  6.1 Резултат поступка утврђивања порекла робе 

 

  Као резултат спроведеног поступка утврђивања порекла производа који се из 

Републике Србије извози у Уједињено Краљевство, могуће су следеће ситуације: 

а) производ има порекло Србије; 
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б) производ има порекло неког од „партнера”; 

в) производ је без порекла. 

 

 

  6.2 Производи који приликом извоза имају порекло Србије 

 

  У складу са одредбама Анекса III, приликом извоза из Републике Србије у  

Уједињено Краљевство производ може имати порекло Србије уколико је: 

а) потпуно добијен (члан 5. протокола); 

б) довољно обрађен или прерађен (члан 6. протокола), тј. испуњава услове из 

Листе обраде или прераде (Анекс II Прилога I ПЕМ Конвенције), при чему: 

1) обраде или прераде извршене у Србији веће су од недовољних поступака 

обраде или прераде („минимални поступци”), наведених у члану 7. 

протокола, или 

2) у Србији су на производу извршене само операције које се сматрају 

недовољним поступцима обраде или прераде („минимални поступци”), 

наведени у члану 7. протокола, а вредност додата у Србији премашује 

вредност коришћених материјала са пореклом било ког другог „партнера” 

(члан 4. тачка 3. протокола). 

 

 

  6.3 Производи који приликом извоза имају порекло „партнера” 

 

  У складу са одредбама протокола, приликом извоза из Републике Србије у 

Уједињено Краљевство, производ може имати порекло неког од „партнера” уколико: 

а) производ са пореклом неког од „партнера”, на којем у Србији није вршена 

никаква обрада или прерада задржава своје порекло (члан 4. тачка 4. 

протокола); или 

б) производ испуњава услове из Листе обраде или прераде (Анекс II Прилога 

I ПЕМ Конвенције), при чему операције извршене на производу у Србији не 

премашују недовољне поступке обраде или прераде („минималне 

операције”), наведене у члану 7. протокола), а вредност додата у Србији не 

премашује вредност коришћених материјала са пореклом било ког другог 

„партнера” (члан 4. тачка 3. протокола). 

  За производе који приликом извоза имају порекло „партнера” могуће је издавање, 

односно сачињавање доказа о пореклу, уколико су испуњени остали услови из протокола. 

  Посебно се скреће пажња царинарницама да су приликом извоза производа који 

задржавају порекло неког од „партнера” (случај описан под а) дужне да неспорно утврде порекло 

те робе. 
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7. ДОКАЗИ О ПОРЕКЛУ 

 

  Протокол предвиђа четири врсте доказа о пореклу: уверење о кретању робе EUR.1, 

уверење о кретању робе EUR-MED, изјаву о пореклу и изјаву о пореклу EUR-MED. Сви наведени 

документи се могу користити као доказ о пореклу, а одговарајуће одредбе протокола дефинишу 

критеријуме за употребу сваког од њих. 

 

 

8. ДИРЕКТНИ ТРАНСПОРТ 

 

  Поред утврђене чињенице о пореклу робе, за издавање, односно прихватање доказа 

о пореклу у циљу примене преференцијала нужно је да буде испуњен услов директног транспорта. 

  У том циљу, царинарнице, односно царинске испоставе дужне су да доследно 

примењују одредбе члана 13. протокола. 

 

 

9. ЗАБРАНА ПОВРАЋАЈА ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ЦАРИНЕ 

 

  Појам „повраћај” из члана 15. протокола односи се на одустајање од права на 

ослобођење или на повраћај дажбина за материјале без порекла, коришћене у изради финалног 

производа за који се издаје доказ о пореклу. 

  На захтев царинских органа извозник је дужан да докаже да су на коришћене 

материјале без порекла плаћене царина и дажбине једнаког дејства. 

  У циљу доследног спровођења одредби члана 15. приликом извозног царињења 

пошиљки које прати доказ о пореклу, од извозника ће бити затражено прилагање изјаве да су на 

материјале без порекла коришћене у изради финалног производа које прати доказ о пореклу 

плаћени царина и друге увозне дажбине.  

Уколико су коришћени материјали без порекла који су били увезени кроз 

царинске поступке који омогућавају ослобођење као што је нпр. активно оплемењивање, о томе ће 

од извозника бити затражено прилагање доказа. 

  Уколико се приликом извозног царињења утврди да нису испуњени услови из 

члана 15. протокола, царински органи неће дозволити да пошиљку прати доказ о пореклу. 

  Материјали без порекла који су стављени у слободан промет применом 

Споразума о слободној трговини са неком трећом земљом (нпр. са Руском Федерацијом), а 

затим коришћени у изради финалног производа који се извози у Уједињено Краљевство, сматрају 

се материјалима без порекла, али не подлежу одредбама члана 15. протокола. 

 

 

  10.  ИЗВОЗ УЗ ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА EUR.1/EUR-MED ИЛИ  

                             УЗ САЧИЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ НА ФАКТУРИ 

 

  10.1 Извоз са уверењем о кретању робе EUR.1/EUR-MED 

 

  Уверење о кретању робе EUR.1/EUR-MED може се издати само уколико су 

испуњени сви следећи услови: 
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  1) да се ради о производима који имају преференцијално порекло Републике Србије 

или неког од партнера, у складу са одредбама протокола, 

  2) да је испуњен услов директног транспорта, 

  3) да су на материјале без порекла који су коришћени у изради финалног производа 

плаћени царина и друге увозне дажбине, у складу са одредбама члана 15. протокола, 

  4) да је сет образаца уверења EUR.1/EUR-MED попуњен на коректан начин, при 

чему посебну пажњу треба обратити на рубрике „Наводим околности на основу којих роба 

испуњава те услове” (“Specify as follows the circumstances which have enabled these goods to meet 

above conditions”) и „Подносим следећа доказна документа” (“Submitt the following supporting 

documents”) у декларацији извозника, и 

  5) да су уз захтев за издавање уверења EUR.1/EUR-MED приложена сва документа 

потребна за доказивање преференцијалног порекла. 

 

 

  Попуњавање рубрике 11 уверења EUR.1/EUR-MED 

  У рубрику 11 уверења EUR.1/EUR-MED обавезно се уписују врста, број и датум 

декларације по којој је извршено извозно царињење, шифра и назив царинске испоставе из 

Кодекса шифара, податак о земљи која је издала уверење (Република Србија), као и датум и место 

издавања уверења. Када је реч о уверењима које оверавају царински органи Републике Србије, у 

рубрици 11 мора да стоји потпис и факсимил царинског службеника који је извршио контролу 

испуњености услова за стицање порекла и попуњеног уверења EUR.1/EUR-MED, као и читак 

отисак печата који се користи за оверу. 

   

Печати за оверавање уверења EUR.1/EUR-MED 

  Уверења EUR.1/EUR-MED приликом извоза у земље/територије са којима Србија 

има потписане споразуме о слободној трговини, оверавају се посебним печатом Управе царина 

Србије, који може да се користи само за сврхе овере уверења о пореклу. Све царинске испоставе 

које су овлашћене за издавање уверења задужене су са одговарајућим печатима намењеним за те 

сврхе. 

  За исправну примену и употребу печата одговорни су шефови надлежних 

царинских испостава, односно вође смена. 

   

10.2 Извоз уз прилагање изјаве на фактури 

 

  У циљу отклањања могућности покушаја изигравања одредби Споразума, у 

случајевима када се извозе производи уз прилагање изјаве на фактури, царинска испостава на 

одговарајући начин примениће одредбе под 1), 2), 3) и 5) тачке 10.1. 
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11. ПОПУЊАВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

 

11.1 Увоз - шифре у рубрици 36 ЈЦИ 

 

Приликом примене преференцијалне царинске стопе за производе пореклом из Уједињеног 

Краљевства, рубрика 36 царинске декларације попуњава се на следећи начин: 

 

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - индустријски производи обухваћени 

Главама 25 до 97 Царинске тарифе, (осим производа из следећих тарифних бројева, 

односно подбројева: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501-3505, 3809 10, 3824 60, 4101-4103, 4301, 

5001-5003)  

GB00I  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - пољопривредни производи 

обухваћени Анексом III (а)  

GB03A  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - пољопривредни производи 

обухваћени Анексом  III (б)  

GB03B  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - пољопривредни производи 

обухваћени Анексом III (в)  

GB03V  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - пољопривредни производи 

обухваћени Анексом III (г) 

GB03G  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - производи од рибе обухваћени 

Анексом V  

GB05R  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - вина обухваћена Анексом I 

Протокола 2 

GB12V  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

GB21P  
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са једне стране и Републике Србије, са друге стране - прерађени пољопривредни 

производи обухваћени Анексом II Протокола 1 

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране -пољопривредни производи 

обухваћени Анексом III (д) Протокола уз ССП, прерађени пољопривредни производи из 

Анекса II (а) Протокола уз ССП (осим цигарета из тарифне ознаке 2402 20 90 00) и шарана 

из тарифне ознаке 0301 93 00 00 (у складу са чланом 5. Протокола уз ССП) 

GB12K  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране и Републике Србије, са друге стране - цигарете из тарифне ознаке 2402 20 

90 00 обухваћене Анексом II (а) Протокола уз ССП, на које се примењује царинска стопа 

10% у оквиру прописане квоте од 3 тоне, а дажбине 02 и 05 се не наплаћују. Исцрпљењем 

квоте наплаћују се царинске дажбине. 

GB12A  

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске према Споразуму о 

стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије - цигарете из тарифне ознаке 2402 20 

90 00 обухваћене Анексом II (а) Протокола уз ССП, на које се примењује царинска стопа 

15% у оквиру прописане квоте од 218 тона, а дажбине 02 и 05 се не наплаћују. 

Исцрпљењем квоте наплаћују се царинске дажбине. 

GB12B  

 

 

 

11.2  Упоредна табела законских основа и редних бројева унутар и 

ван квоте за робу са GB преференцијалним пореклом 

 

Напомена:  

- Квоте прописане у тонама (t) исказане су у килограмима (kg); 

- Подаци су сортирани по редном броју квоте, законском основу; 

- С обзиром да Споразум није ступио на снагу 1. јануара 2021. године, обим сваке квоте је 

пропорционално прерачунат (члан 8. тачка 2. Споразума); 

- Прва расподела тарифних квота, у складу са Инструкцијом о управљању тарифним 

квотама, ће се извршити 21. маја 2021. године (петак). Декларације/захтеви поднети 20. 

маја 2021. године, биће равноправни у расподели квота. 

 

Земља 

порекла 

Законск

и основ 

унутар 

квоте 

Редни 

број 

квоте 

Тарифна ознака EX 

Годишња 

количина/ 

Умањена 

количина за 

2021. 

годину (kg) 

Преференцијална 

стопа царине 

унутар квоте (%) 

Стопа 

царине на 

количине 

ван квоте 

(%) / 

Зак.основ 

GB GB12K 601 0103 92 11 00  
27.000,00 

/16000,00 
0 

12/GB03G  

GB GB12K 601 0103 92 19 00   9/GB03G 
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Земља 

порекла 

Законск

и основ 

унутар 

квоте 

Редни 

број 

квоте 

Тарифна ознака EX 

Годишња 

количина/ 

Умањена 

количина за 

2021. 

годину (kg) 

Преференцијална 

стопа царине 

унутар квоте (%) 

Стопа 

царине на 

количине 

ван квоте 

(%) / 

Зак.основ 

GB GB12K 603 0206 41 00 00  
27.000,00/ 

16000,00 

0 6/GB03G 

GB GB12K 603 0206 49 00 00  

GB GB12K 605 0301 93 00 00  3.000,00/ 

2000,00 

10 18/GB05R  

GB GB12K 607 0402 10 11 00   

10.000,00/ 

6000,00 

5 

9/GB03G GB GB12K 607 0402 10 19 00  

GB GB12K 607 0402 10 99 00  

GB GB12K 607 0402 21 11 00  7/GB03G 

GB GB12K 607 ex 0402 21 18 00 
51, 52, 55, 

56, 61, 62, 

65, 66 

9/GB03G 

GB GB12K 607 ex 0402 21 18 00 
53, 54, 57, 

58, 63, 64, 

67, 68 

7/GB03G 

GB GB12K 609 0403 10 11 00  

26.000,00/ 

15000,00 

0 

6/GB03G 

GB GB12K 609 0403 10 13 00  

GB GB12K 609 0403 90 91 00  

8/GB21P 

GB GB12K 609 0403 90 93 00  

GB GB12K 611 0406 10 30 00   

7.000,00/ 

4000,00 

0 

6/GB03G GB GB12K 611 0406 10 50 00   

GB GB12K 611 0406 10 80 00  

GB GB12K 611 0406 30 10 00  

12/GB03G 

GB GB12K 611 0406 30 31 00  

GB GB12K 611 0406 30 39 00  

GB GB12K 611 0406 30 90 00  

GB GB12K 611 0406 90 13 00  

18/GB03G GB GB12K 611 0406 90 15 00  

GB GB12K 611 0406 90 17 00  
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Земља 

порекла 

Законск

и основ 

унутар 

квоте 

Редни 

број 

квоте 

Тарифна ознака EX 

Годишња 

количина/ 

Умањена 

количина за 

2021. 

годину (kg) 

Преференцијална 

стопа царине 

унутар квоте (%) 

Стопа 

царине на 

количине 

ван квоте 

(%) / 

Зак.основ 

GB GB12K 611 0406 90 18 00  

GB EU12K 611 0406 90 21 00  

GB EU12K 611 0406 90 23 00  10,5/GB03G 

GB GB12K 611 0406 90 25 00  18/GB03G 

GB GB12K 611 0406 90 29 00  

10,5/GB03G 

GB GB12K 611 0406 90 32 00  

GB GB12K 611 0406 90 37 00  

15/GB03G 

GB GB12K 611 0406 90 39 00  

GB GB12K 611 0406 90 50 00  

9/GB03G 

GB GB12K 611 0406 90 61 00  

GB GB12K 611 0406 90 63 00  

GB GB12K 611 0406 90 69 00   

GB GB12K 611 0406 90 73 00  

GB GB12K 611 0406 90 74 00  

GB GB12K 611 0406 90 75 00  

GB GB12K 611 0406 90 76 00  

GB GB12K 611 0406 90 78 00  

GB GB12K 611 0406 90 79 00  

GB GB12K 611 0406 90 81 00  

GB GB12K 611 0406 90 82 00  

GB GB12K 611 0406 90 84 00  

GB GB12K 611 0406 90 86 00  

GB GB12K 611 ех 0406 90 89 00 61 18/GB03G 

GB GB12K 611 ех 0406 90 89 00 69 9/GB03G 
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Земља 

порекла 

Законск

и основ 

унутар 

квоте 

Редни 

број 

квоте 

Тарифна ознака EX 

Годишња 

количина/ 

Умањена 

количина за 

2021. 

годину (kg) 

Преференцијална 

стопа царине 

унутар квоте (%) 

Стопа 

царине на 

количине 

ван квоте 

(%) / 

Зак.основ 

GB GB12K 611 ех 0406 90 92 00 61 18/GB03G 

GB GB12K 611 ех 0406 90 92 00 69 

9/GB03G GB GB12K 611 0406 90 93 00  

GB GB12K 611 0406 90 99 00  

GB GB12K 613 0701 90 90 00  22.000,00/ 

13000,00 

0 6/GB03G 

GB GB12K 615 0710 21 00 00  3.000,00/ 

2000,00 

0 4/GB03G 

GB GB12K 617 1001 99 00 00  41.000,00/ 

24000,00 

0 18/GB03G 

GB GB12K 619 ex 1005 10 18 00 61 37.000,00/ 

22000,00 

0 9/GB03G 

GB GB12K 621 1512 19 90 00  8.000,00/ 

5000,00 

5 30 

GB GB12K 623 1602 10 00 00  

20.000,00/ 

12000,00 

0 6/GB03G 

GB GB12K 623 1602 41   

GB GB12K 623 1602 42  

GB GB12K 623 1602 49   

GB GB12K 623 1602 50  

  GB1) GB12K 625 1701 12 90 00  

10.000,00/ 

6000,00 

20 20 

  GB1) GB12K 625 1701 14 90 00  

  GB1) GB12K 625 1701 91 00 00  

   GB1) GB12K 625 1701 99 10 00  

  GB1) GB12K 625 1701 99 90 00  

GB GB12K 627 2009 89 96 00  3.000,00/ 

2000,00 

0 8/GB03G 

GB GB12V 600 2204 10  
340.500,00/ 

198.600,00 lt 

0 30 

GB GB12V 600 2204 21  

GB GB12K 629 2207 10 00 00  161.000,00/ 

94000,00 

0 12/GB21P 
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Земља 

порекла 

Законск

и основ 

унутар 

квоте 

Редни 

број 

квоте 

Тарифна ознака EX 

Годишња 

количина/ 

Умањена 

количина за 

2021. 

годину (kg) 

Преференцијална 

стопа царине 

унутар квоте (%) 

Стопа 

царине на 

количине 

ван квоте 

(%) / 

Зак.основ 

GB GB12K 631 2401 10 35 00  

10.000,00/ 

6000,00 

0 10 

GB GB12K 631 2401 10 60 00  

GB GB12K 631 2401 10 85 00  

GB GB12K 631 2401 20 35 00  

GB GB12K 631 2401 20 60 00  

GB GB12K 631 2401 20 85 00  

GB GB12K 631 2401 20 95 00  

GB GB12K 631 2401 30 00 00  

GB GB12A 420 

2402 20 90 00 

 3.000,00/ 

2000,00 

10 57,6 мин 

5,15 € макс 

7,57€/1000 

ком 
GB GB12B 425  218.000,00/ 

127000,00 

15 

 
1 Преференцијал се огледа само у ослобађању од плаћања посебних дажбина у оквиру договорене квоте 

 

 

 

11.3  EХ Позиције 

 

ЕХ позиције које су биле отворене за потребе примене Споразума 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, у 

даљем тексту „ССП“) и протокола уз ССП којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске 

Европској унији („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/2014), односно Одлуке о 

одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при 

увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Сл. гласник РС“, број 108/2016, 78/2017, 119/2017, 

42/2018, 104/2018, 94/2019, 102/2020 и 159/2020) и Одлуке о сезонским стопама царине на увоз 

одређених пољопривредних производа („Сл. гласник РС“, број 27/2019 и 29/2019) односиће се и на 

робу пореклом из Уједињеног Краљевства. 

То практично значи да ће у наименовањима ЕХ позиција која гласе „за земље увоза 

и порекла из EU“, бити додата и шифра земље „GB“ за Уједињено Краљевство, односно у 

наименовањима која се односе на одговарајући законски основ из ССП су додати законски основи 

и за примену овог Споразума. 
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12. КОНТРОЛЕ У ПОСТУПКУ ЦАРИЊЕЊА 

 

  12.1 Сврставање робе 

 

  Приликом царињења производа уз примену споразума о слободној трговини, 

потребно је посебну пажњу посветити исправном сврставању робе по Царинској тарифи, како би 

се: 

  а) приликом увозног царињења на исправан начин примениле преференцијалне 

тарифне стопе прописане споразумима; 

  б) приликом извозног царињења осигурали тачни подаци који омогућавају 

исправну примену свих одредби споразума, посебно са аспекта праћења статистичких података 

потребних за његово спровођење. 

 

 

  12.2 Порекло робе 

 

  12.2.1 Увозно царињење 

  Уколико постоји сумња у исправност презентованих података, надлежна 

царинарница доставиће Управи царина Србије - Одељењу за порекло робе и царинску вредност 

робе спорни доказ о пореклу робе на накнадну проверу. При томе, нужно је да се доставе следећи 

документи: 

  а) фотокопија доказа о пореклу (уколико је то уверење EUR.1/EUR-MED, обавезно 

копирати и полеђину уверења); 

  б) фотокопија увозне царинске декларације; 

  в) фотокопија фактуре; 

  г) фотокопије других докумената, уколико су значајни за постојање сумње у 

исправност пријављеног порекла робе; 

  д) остале индикације значајне за конкретан случај. 

  Приликом селекције предност треба дати пошиљкама за које постоји сумња у 

погледу порекла робе, посебно уколико су у питању пошиљке већих вредности (без обзира да ли 

се ради о појединачним пошиљкама или се ради о пошиљкама које се у континуитету испоручују у 

већим количинама од стране одређених испоручилаца). 

  

  

  12.2.2 Извозно царињење 

 

  Приликом извозног царињења производа уз примену споразума, царинске 

испоставе дужне су да се стриктно придржавају одредби овог акта, као и раније датих објашњења 

Управе царина који се односе на издавање преференцијалних уверења о пореклу робе. 
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  13.  ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА И 

ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ  

 

 У циљу правилне и једнообразне примене прописа, управници царинарница дужни су да 

осигурају да сви надлежни царински службеници буду упознати са правном регулативом којом је 

регулисана материја у вези трговине у оквиру споразума о слободној трговини, као и да им она 

буде на располагању на царинским испоставама. 

(Акт Управе царина број 148-II-483-01-139/2021 од 17.05.2021. године) 

 


