Предмет: овлашћени извозник
На основу члана 16. Царинског закона (''Службени гласник РС'' бр.
18/10), и сходно овлашћењима из члана 23. став 2. Протокола о дефиницији
појма ''производи са пореклом'' и методама административне сарадње из
споразума о слободној трговини који прописују овлашћеног извозника
(Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у
централној Европи – ЦЕФТА 2006, Прелазни споразум о трговини и
трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране и
Републике Србије, са друге стране, Споразум о слободној трговини између
Републике Србије и Републике Турске, Споразум о слободној трговини
између Републике Србије и држава ЕФТА), врши се допуна и измена
поступка дефинисаног актом УЦ бр. 148-07-483-00-10/2/2009, тако да сада
гласи:
ПОСТУПАК
ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА САЧИЊАВАЊЕ
ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ФАКТУРИ
Тачка 1.
Овим актом одређују се поступак и услови под којима Управа царина
Србије, у складу са споразумима о слободној трговини које Република
Србија примењује и који то предвиђају, овлашћује извозника за сачињавање
изјаве о пореклу робе на фактури (статус овлашћеног извозника) и одузима
то овлашћење.
Тачка 2.
Извозник може бити овлашћен за сачињавање изјаве на фактури само
према споразумима о слободној трговини који изричито прописују овакву
могућност.
Тачка 3.
Управа царина Србије може овластити извозника за сачињавање
изјаве на фактури уколико су испуњени следећи услови:
1) извозник је уједно и произвођач производа за које се тражи
овлашћење за сачињавање изјаве на фактури, или је са произвођачем
производа за који тражи овлашћење, у таквим пословним односима,

који несметано и јасно обезбеђују доказивост услова за стицање
статуса производа са пореклом;
2) извозник често обавља испоруке производа за које се тражи
овлашћење за сачињавање изјаве на фактури;
3) извозник у претходном периоду није имао оспорених доказа о пореклу
робе;
4) извозник има запослено најмање једно лице које познаје правила о
пореклу робе, што се доказује важећом потврдом Управе царина о
успешно извршеној провери познавања правила о пореклу робе;
5) извозник у моменту подношења захтева нема доспелих а неизмирених
обавеза по основу јавних плаћања.
Издавањем овлашћења за сачињавање изјаве на фактури извозник
стиче статус овлашћеног извозника.
Подносиоци захтева који не испуњавају услове из става 1. ове тачке не
могу стећи статус овлашћеног извозника.
Тачка 4.
Извозник који је теже кршио или понављао кршење одредаба из
царинског или пореског законодавства не може бити овлашћен за
сачињавање изјаве на фактури.
Тачка 5.
Услови из тачке 3. и 4. морају бити испуњени за све време трајања
статуса овлашћеног извозника.
Овлашћење за сачињавање изјаве на фактури биће одузето када
царински орган, поступајући у било које време, утврди да овлашћени
извозник више не испуњава услове под којима му је издато овлашћење.
Тачка 6.
Овлашћење за сачињавање изјаве на фактури издаје се на
неограничени рок.
Овлашћење за сачињавање изјаве на фактури издаје се на основу
захтева који подноси извозник.
Захтев из става 2. обавезно садржи:
1) тарифни број и детаљан опис производа за које се тражи овлашћење за
сачињавање изјаве на фактури;
2) листу држава, односно територија у које ће се предметни производи
извозити;
3) споразуме за које се тражи овлашћење за сачињавање изјаве на
фактури;
4) правни основ за стицање порекла за сваки производ из подтачке 1)
овог става (потпуно добијени производи, довољно обрађени или
прерађени производи, кумулација порекла и сл.);

5) који производи за које се подноси захтев за издавање овлашћења за
сачињавање изјаве на фактури су били извожени у протеклих годину
дана као производи са пореклом и у које земље, односно територије;
6) колики је предвиђени број извоза робе са пореклом у будућем
периоду;
7) доказ о постојању пословних односа у смислу тачке 3. став 1. подтачка
1), када извозник није уједно и произвођач производа за који се тражи
овлашћење за сачињавање изјаве на фактури.
Тачка 7.
Уз захтев из тачке 6. став 2. овог акта извозник прилаже изјаву која
садржи следеће:
1) да ће изјаву на фактури сачињавати само за производе који испуњавају
услове за стицање порекла, као и остале услове предвиђене
конкретним споразумом (нпр. услов директног транспорта, забрана
повраћаја или ослобођења и сл.);
2) да ће у било које доба, на захтев царинских органа, поднети на увид
сваку потребну исправу коју затраже царински органи;
3) да прихвата сваки преглед књиговодства и услова производње
предметне робе, које царински органи сматрају потребним;
4) да преузима пуну одговорност у вези нетачних навода о пореклу робе,
погрешне примене правила о пореклу робе или неправилне употребе
овлашћења;
5) да ће изјаве на фактури потписивати искључиво лице које испуњава
услове из тачке 3. став 1. подтачке 4);
6) да ће водити уредну евиденцију сачињених изјава на фактури и да ће
их, заједно са доказима којима се потврђује порекло за сваку од њих,
чувати најмање три године од дана сачињавања.
Тачка 8.
Поред изјаве из тачке 7. овог акта, уз захтев из тачке 6. став 2.
извозник треба да приложи:
1) све доказе на којима заснива наводе из захтева;
2) оверену копију извода из регистације привредних друштава,
депоноване потписе лица из тачке 3. став 1. подтачке 4) и фотокопије
важећих потврда Управе царина о успешно извршеној провери знања
из области порекла робе за наведена лица;
3) доказ о уплати административних такси.
Тачка 9.
Захтев из тачке 6. став 2. овог акта извозник подноси у писаном или
електронском облику, царинарници на чијем подручју има седиште.
Царинарница прима захтеве, врши преглед документације, проверава изјаве

о пореклу робе и утврђује да ли, сходно достављеним подацима и другим
сазнањима, извозник испуњава услове за одобравање статуса овлашћеног
извозника. На основу претходне позитивне оцене испуњености свих услова
за стицање статуса овлашћеног извозника, поступајућа царинарница упућује
захтев Одељењу за порекло робе Управе царина ради контроле
преференцијалног пословања подносиоца захтева.
Свеобухватна контрола преференцијалног извоза обавиће се код
подносиоца захтева и мишљење доставити надлежној царинарници у року од
30 дана од дана подношења захтева за контролу.
На основу захтева, налаза и извештаја, надлежна царинарница доноси
одлуку у року од 60 дана од дана подношења захтева. Примерак одлуке
царинарница ће без одлагања доставити Одељењу за порекло робе.
Тачка 10.
Уколико Управа царина утврди, на начин описан у тачки 9. став 1. и
2., да су испуњени сви услови, овластиће подносиоца захтева за сачињавање
изјаве на фактури.
Овлашћењем за сачињавање изјаве на фактури, извознику се додељује
број царинског овлашћења који се састоји од:
1) међународне ознаке за Републику Србију;
2) редног броја овлашћења;
3) два последња броја године у којој је издато овлашћење за сачињавање
изјаве на фактури.
Наведени подаци у броју одобрења одвајају се косом цртом (нпр.
РС/123/10).
Тачка 11.
Управа царина води евиденцију овлашћених извозника и лица из тачке
3. став 1. подтачка 4) овог акта.
Управа царина ће вршити редовне периодичне контроле коришћења
одобреног статуса овлашћеног извозника, у складу са важећим процедурама.
Овим контролама не искључује се, нити ограничава право царинског органа
на накнадну проверу порекла робе по захтевима страних царинских
администрација, као ни сваку другу контролу извозника која се оцени као
потребна.
Контрола из става 2. ове тачке нарочито обухвата контролу вођења
евиденције сачињених изјава на фактури, контролу података битних за
доказивање порекла робе, контролу пословних књига, рачуноводства,
магацинских евиденција и производне документације.
Тачка 12.
Уколико царински орган утврди неправилности у погледу коришћења
издатог овлашћења за сачињавање изјаве на фактури, без одлагања ће

покренути поступке ради преиспитивања издатог овлашћења и о томе
обавестити Одељење за порекло робе.
Овим актом замењује се акт УЦ бр. 148-07-483-00-10/2/2009 почев од
01.11.2010. године.

Акт УЦ бр. 148-07-483-00-10/3/2009 од 25.10.2010. године

Прилог 1.
Назив извозника:
Датум:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЦАРИНАРНИЦА ..............................
ул. ................................
......................................
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА САЧИЊАВАЊЕ
ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ФАКТУРИ
(СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА)
Назив извозника:
Седиште извозника:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Просечни месечни број издатих потврда о пореклу робе у задњих шест месеци:
Извозник
МОЛИ за одобравање статуса овлашћеног извозника;
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ, да ће поштовати правила и одредбе, које дефинишу подручје порекла
робе у складу са споразумима о слободној трговини које Република Србија примењује;
У ПУНОМ САЗНАЊУ ЈЕ, да се докази о преференцијалном пореклу робе издају на основу
одредаба прописаних споразумима о слободној трговини које Република Србија примењује
и да ће му у случају кршења тих прописа бити одузет статус овлашћеног извозника;
УПОЗНАТ ЈЕ са прописима о преференцијалном пореклу робе у споразумима о слободној
трговини, који важе за извоз у одређене земље, те са садржајем и обликом доказа о
пореклу, који су одређени одредбама тих прописа;
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ, да ће уредно пратити све прописе који се односе на преференцијално
порекло робе, поштовати сва упутства царинских органа и да ће надлежну царинарницу,
односно Управу царина, обавестити о свим променама, које су у вези са пореклом робе
намењене извозу или са подацима који су наведени у приложеним документима;
ИМЕНУЈЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ, које је овлашћено за извршавање налога у име извозника
и које познаје правила о пореклу робе, те је одговорно за сачињавање изјаве о пореклу робе
намењене извозу:
Име и презиме:
Статус у привредном друштву:
Контакт адреса:
Контакт телефон:
Својеручни потпис:
Уз писани захтев прилаже сву потребну документацију којом доказује испуњеност услова
за стицање порекла робе у складу са споразумима о слободној трговини, за сваки тарифни
број робе намењене извозу, назив и опис робе намењене извозу, листу земаља, односно
територија у коју ће се предметна роба извозити, важећу потврду о успешно извршеној
провери познавања правила о пореклу робе, изјаве и осталу документацију у складу са
актом Управе царина број 148-07-483-00-10/3/2009 од 25.10.2010. године, којим је уређен
поступак издавања и одузимања овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу робе на
фактури.
Печат и потпис одговорног лицa

Прилог 2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
ЦАРИНАРНИЦА
Број
Датум
БЕОГРАД
На основу захтева привредног друштва ''................................'' из ....................., а у
складу са споразумима о слободној трговини које Република Србија примењује и који то
предвиђају, и акта Управе царина за поступак издавања и одузимања овлашћења за
сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури број 148-07-483-00-10/3/2009 од
25.10.2010.године, Царинарница .............. издаје следеће

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ
О ПОРЕКЛУ РОБЕ НА ФАКТУРИ
(ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЗНИК)

1.

2.

3.

4.

1

2

Извознику, привредном друштву ''................'' из .............., одобрава се статус овлашћеног
извозника и додељује број RS/...../...., на основу којег ће именовани сачињавати изјаву о
пореклу робе на фактури, сходно условима наведеним у овом овлашћењу. Ради остваривања
одобреног статуса, подносилац ће у одговарајућу рубрику извозне царинске исправе ЈЦИ
(руб.44) под шифром прописаном за овлашћеног извозника (U04) уписивати број .............
под којим је издато овлашћење регистровано у информационом систему.
Наведени извозник испуњава услове за издавање овлашћење за сачињавање изјаве о пореклу
робе на фактури, утврђене Протоколом о дефиницији појма ''производи са пореклом'' и
методама административне сарадње (у даљем тексту Протокол о пореклу) из Споразума о
слободној трговини: ЦЕФТА 2006/Прелазни споразум са ЕЗ/Споразум са Републиком
Турском/Споразум са државама ЕФТА1.
Овлашћење важи за извоз следеће робе, која испуњава услове за стицање порекла и коју
извози директно извозник:
Редни
Тарифни број
Назив робе
Правни основ стицања
број
порекла2
1.
2.
3.
Извозник је именовао особе, које су са његове стране овлашћене за сачињавање изјава о
пореклу робе на фактури. Управа царина Србије је утврдила, да су ниже наведена лица
упозната са правилима о пореклу и условима утврђивања порекла. На основу наведеног,
изјаве о пореклу робе на фактури за привредно друштво ''............................'' из .....................,
могу давати:

Уписати само онај споразум за који се тражи овлашћење
Наводе се одговарајући чланови Протокола о пореклу уз кратко образложење

Редни
Име и презиме
Статус у привреном друштву
Број потврде
број
1.
2.
3.
5. У случају употребе доказа о пореклу робе у облику изјаве на фактури, текст те изјаве мора
бити у целости у складу са Протоколом о пореклу робе из Споразума наведених у тачки 2.
овог овлашћења, и мора бити наведен на првој страни фактуре (никако не на ивици или
посебном листу). Изјава мора да садржи:
а) место и датум изјаве,
б) додељени број царинског овлашћења.
Изјава мора бити написана на једној од прописаних језичких верзија из Протокола о
пореклу, или на енглеском језику. Текст изјаве на фактури не сме бити написан руком, већ је
дозвољен само штампани облик (писаћа машина, компјутер или печат).
6. Овлашћени извозник може потврдити порекло робе изјавом на фактури, наведеној у тачки 5.
овог овлашћења. Изјава на фактури не мора бити потписана од стране овлашћеног
извозника, тј. овлашћене особе из тачке 4. овог овлашћења, с обзиром да је уз захтев поднета
изјава у писаном облику којом овлашћени извозник, односно овлашћено лице, преузима
пуну одговорност за сваку изјаву на фактури као да је својеручно потписана3.
7. Овлашћени извозник мора водити евиденцију датих изјава на фактури, која обавезно
садржи:
а) датум давања изјаве на фактури,
б) државу, за коју је роба намењена,
ц) опис робе и тарифни број из Царинске тарифе,
д) број и датум извозног царинског документа.
8. Овлашћени извозник је у обавези три (3) године чувати:
а) фактуре са изјавом о пореклу,
б) сву документацију, која садржи информације битне за утврђивање порекла робе и
ц) копије доказа о пореклу материјала или делова, који су били употребљени у производњи
робе, на коју се изјава на фактури односи.
9. Документа, која су наведена у тачкама 7. и 8. овог овлашћења, овлашћени извозник је дужан
приложити на захтев царинског органа. Овлашћени извозник ће царинским органима
омогућити контролу свих докумената и исправа, посебно пословних књига и
рачуноводствених исправа, које су значајне за утврђивање порекла робе.
10. У изузетним се околностима изјава на фактури се може издати и након извоза робе, уз услов
да се иста у земљи увозници предочи најкасније у року од две године након увоза производа
на које се односи. Накнадно издата изјава на фактури мора испуњавати све услове овог
овлашћења, као и одредбе Протокола о пореклу робе из Споразума наведених у тачки 2.
овог овлашћења.
11. У случају крађе, губитка или уништења изјаве на фактури, овлашћени извозник може издати
дупликат изјаве о пореклу на основу архивиране копије претходно издате изјаве на фактури.
Дупликат мора одговарати свим условима из овог овлашћења, као и одредбама Протокола о
пореклу робе из Споразума наведених у тачки 2. овог овлашћења.
12. Пре него што је пошаље у одредишну земљу, овлашћени извозник је дужан изјаву на
фактури, ради контроле, приложити надлежној царинарници:
а) у свим случајевима, наведеним у тачкама 10. и 11. овог овлашћења (приликом накнадног
издавања или издавања дупликата),
б) увек кад то затражи надлежна царинарница.
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Када је таква изјава поднета

13. У случају потребе за изменом или допуном података из овог овлашћења, овлашћени
извозник ће поднети писмени захтев надлежној царинарници.
14. Овлашћење се издаје на неограничени рок, с тим да царински орган издато овлашћење може
укинути уколико утврди да више нису испуњени сви услови под којима је издато.
15. У случају да овлашћени извозник намерно или услед немара крши услове под којима је
издато овлашћење за сачињавање изјаве на фактури, царински орган ће:
1) поништити издато овлашћење за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури и/или
2) покренути прекршајни поступак против извозника и одговорних лица, у складу са
важећим прописима.

Образложење
Привредно друштво ''..........................'' из ..................... поднело је дана ............... године
Царинарници .................... захтев за издавање овлашћења за сачињавање изјаве о пореклу
робе на фактури у складу са чланом 23. Протокола о дефиницији појма ''производи са
пореклом'' и методама административне сарадње из Споразума наведених у тачки 2. овог
овлашћења, и Актом Управе царина број 148-07-483-00-10/3/2009 од 25.10.2010. године.
Разматрајући комплетне списе предмета, Царинарница ............. је утврдила да је захтев
уредан и основан, па је исти усвојила издајући привредном друштву ''_______________'' из
_____________ овлашћење за сачињавање изјаве о пореклу робе на фактури (статус
овлашћеног извозника) на начин и под условима како је то наведено у диспозитиву
овлашћења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог овлашћења може се изјавити жалба Комисији за жалбе Управе царина у року
од 15 дана од дана пријема истог. Жалба не одлаже извршење одлуке на основу члана 12.
став 2. Царинског закона (''Службени гласник РС'' бр. 18/10).
Жалба се таксира са ___________ динара административне таксе из Т.бр.___________
ЗОТРАТ-а («Службени гласник РС» бр. ____) а на рачун бр. ______________.
Такса из тарифног броја _____________ тарифе Републичких административних такси у
износу од _______________ динара је наплаћена.

УПРАВНИК ЦАРИНАРНИЦЕ

Доставити: - Царинарница ................
- привредном друштву ''..................'' из .................
- архива

