УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОБАВЕЗУЈУЋЕГ ОБАВЕШТЕЊА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ (ООС)

Пре попуњавања Захтева за издавање Обавезујућег обавештења о сврставању робе
(ООС) потребно је да пажљиво прочитате следеће информације које се односе на
попуњавање рубрика:
Рубрика 1. Подносилац захтева (назив и седиште)
За потребе Обавезујућег обавештења о сврставању робе, подносилац захтева је
лице које подноси Захтев или лице у чије име се царинском органу подноси Захтев
за издавање Обавезујућег обавештења о сврставању робе. Молимо попуните ову
рубрику пре него што пређете на Рубрику 2 и то тако што ћете уписати:
Назив и седиште подносиоца: највише три реда.
Телефон: један ред.
Факс : један ред.
ПИБ: један ред.
Рубрика 2. Корисник (назив и адреса)
За потребе Обавезујућег обавештења о сврставању робе, корисник је лице у чије
име се издаје Обавезујуће обавештење о сврставању робе. Молимо попуните ову
рубрику пре него што пређете на Рубрику 3. Напомињемо да Корисник из Рубрике
2. може истовремено да буде и Подносилац Захтева из Рубрике 1.
Назив и адреса Корисника ООС: највише пет редова.
Телефон: један ред.
Факс: један ред.
ПИБ: један ред.

Рубрика 3. Заступник (назив и адреса)
Ова рубрика се попуњава уколико је ангажован Заступник који ће у име Корисника
поднети ООС при увозу/извозу, у супротном се не попуњава.
Назив и адреса заступника: највише пет редова.
Телефон: један ред.
Факс: један ред.
ПИБ: један ред.
Рубрика 4. Обнављање ООС
Уколико се ова рубрика попуњава, сва поља морају обавезно да буду попуњена.
ООС важи 3 године од дана издавања. Уколико већ имате ООС чија важност је
истекла или ће ускоро истећи, а желите да га обновите, попуните ову рубрику, у
супротном оставите је празну и пређите на Рубрику 5.
Број ООС: унети ознаку ООС (редни број/година када је издато) који Корисник
жели да обнови.
Важи од: унети датум од када је ООС важило уносећи четвороцифрени број за
годину, а затим двоцифрени број за месец и двоцифрени број за дан.
Тарифна ознака: унесите највише 10 цифара тарифне ознаке.
Рубрика 5. Царинска тарифа
Молимо означите по којој номенклатури треба да се сврста роба, уписујући „х“
само у једну рубрику. Ако та номенклатура није једна од наведених, треба навести
о којој номенклатури се ради. Молимо да имате у виду да ООС могу да се базирају
само на номенклатури Хармонизованог система назива и шифарских ознака (ХС).
За сврставање робе у Републици Србији на нивоу 10 цифара означите „х“ у
рубрици Царинска тарифа.
Хармонизовани систем (ХС) се примењује широм света на нивоу шест цифара.
Комбинована номенклатура (СN) се примењује у Европској унији, на нивоу осам
цифара. Царинска тарифа (ЦТ) се примењује у Републици Србији на нивоу десет
цифара.

Рубрика 6. Врста посла
Потребно је да у Захтеву наведете да ли се ради о намераваном поступку увоза или
извоза, уписујући ознаку „х“ само у једну рубрику.
Рубрика 7. Предлог за сврставање робе
Наведите тарифну ознаку како би, према Вашем мишљењу, требало сврстати робу.
Рубрика 8. Опис робе (поверљиво- опис производа је намењен искључиво за
интерне потребе Управе царина)
Наведите детаљан опис робе на основу којег може да се изврши њена
идентификација, као и сврставање робе по Царинској тарифи.
У зависности од случаја наведите детаљне податке о саставу робе (састав до 100%)
и методама анализе које се користе за одређивање састава робе, начину
производње, употребљеним саставним деловима, намени и употреби робе,
уобичајеном трговачком називу као и начину паковања робе, нарочито у случају
сетова за малопродају (уколико је потребно више простора за опис, употребите
додати лист).
Рубрика 9. Трговачки назив, ознака, произвођач, земља порекла и додатни
подаци (поверљиво - ови подаци о производу су намењени искључиво за
интерне потребе Управе царина)
Наведени подаци из ове рубрике морају бити усклађени са подацима из Рубрика 8.
и 10. То се пре свега односи на трговачки назив робе из рубрике 9. који мора бити у
потпуности усаглашен са приложеним описом робе и проспектом. Захтев за
издавање ООС може да се поднесе искључиво за једну врсту робе ( један трговачки
назив или један модел).
Уколико је потребно више простора за опис, употребите додати лист.
Такође, у овој рубрици наведите које информације (достављене у складу са
наводима из поља Рубрике 10. овог Захтева или доступне Управи царина), треба
третирати као поверљиве.
У одређеним случајевима, укључујући и оне у којима су достављени узорци,
Управа царина може да их фотографише (нпр. достављене узорке) или да затражи
лабораторијске анализе. Јасно нагласите да ли такве фотографије, резултати

анализа и слично, у целини или делимично, треба третирати као поверљиво. Свака
информација, која није означена као поверљива, може бити објављена у Бази
података ООС (Списак роба за коју су издата ООС) на Интернет страници Управе
царина - www.upravacarina.rs.
Рубрика 10. Узорци и слично
Овде је потребно да се наведе да ли се уз Захтев за издавање ООС доставља: опис
робе, проспекти, фотографије, узорци и/или остала документа (нпр. Сертификат
произвођача о саставу робе до 100%) која могу бити од користи Управи царина у
обради овог Захтева уписом ознаке „х“ у одговарајуће поље. Посебно истичемо да
је неопходно да су сви документи који се достављају усаглашени са трговачким
називом робе из Рубрике 9. овог Захтева.
Уколико уз Захтев за издавање ООС достављате узорак робе обавезно попуните:
„Да ли желите повраћај узорка?“ уписом ознаке „х“ у одговарајуће поље.
Напомињемо, да уколико настану посебни трошкови због спровођења потребних
анализа и других испитивања или вештачења, односно због повраћаја робе исти ће
се обрачунати подносиоцу захтева.
Рубрика 11. Други захтеви за ООС, односно издата ООС
Наведите да ли сте поднели Захтев за издавање ООС или располажете ООС за исту
или сличну робу уписом ознаке „х“ у одговарајуће поље.
Ако да, наведите појединости и приложите њихове копије уписом тражених
података у одговарајуће поља.
Уколико нисте поднели Захтев за издавање ООС или не располажете ООС за исту
или сличну робу Рубрика 11. се не попуњава.
Рубрика 12. ООС издата другим корисницима
Наведите да ли је, према Вашем сазнању, ООС за исту или сличну робу већ било
издато у Републици Србији другим корисницима уписом ознаке „х“ у одговарајуће
поље.

Ако да, наведите појединости уписом тражених података у одговарајућа поља.
Информације о издатим ООС можете наћи у Бази података ООС (Списак роба за
коју су издата ООС) на Интернет страници Управе царина:
http://www.upravacarina.rs/cyr/Servisi/OOS/OOS.pdf
Уколико је потребно више простора за податке, употребите додатни лист.
Рубрика 13. Датум и потпис
Пошто сте проверили да је Захтев исправно и комплетно попуњен упишите Ваш
деловодни број, датум, а затим обавезно Захтев потпишите и оверите печатом.

