УВОЗ И ИЗВОЗ РОБЕ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ
Чланом 14. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник
РС”, број 36/09, 36/11-др.закон и 88/11) – у даљем тексту: Закон) прописано је да
Влада на предлог министарства или другог надлежног органа прописује мере које
утичу на спољнотрговинско пословање, и ако се мером прописује прибављање исправе
која је услов за увоз, извоз или транзит робе, да се списак такве робе објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
У Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит

прописано прибављање одређених исправа (``Службени гласник РС``, бр.
32/2015), дат је преглед свих аката који представљају услов за увоз, извоз односно
транзит робе и дати су спискови роба чији увоз, извоз, односно транзит подлежу
обавези прибављања тих аката (дозвола, одобрење, исправа, сагласност, потврда,
сертификат и сл.) и наведени су органи надлежни за њихово издавање.
У Прилогу 1 поменуте одлуке дат је списак робе чији се увоз, односно извоз врши
на основу дозволе коју издаје Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Члан 21. Закона дефинише дозволе као исправе које се издају за увоз, извоз и
транзит робе по претходно поднетом захтеву, а у складу са СТО Споразумом о
процедурама издавања увозних дозвола.
Члан 22. Закона дефинише да је орган овлашћен за издавање дозвола
министарство надлежно за послове економских односа са иностранством, односно
други државни органи у складу са својим надлежностима.
Ближи услови за издавање, коришћење и укидање дозвола, на основу члана 23.
Закона, регулисани су Уредбом о ближим условима за издавање, коришћење и
укидање дозвола за извоз, увоз, односно транзит робе и расподелу квота
("Службени гласник РС", бр. 47/2010).
У надлежности овог министарства је издавање дозволе за увоз/извоз спортског и
ловачког оружја, делова и муниције за то оружје и репродукционог материјала за
њихову производњу, експлозивног материјала и пиротехничких средстава, као и
племенитих метала (злато и сребро).
У прилогу је дата форма обрасца за подношење захтева за издавање дозволе за
извоз/увоз робе из надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Прилог
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ РОБЕ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ
Молимо да нам, у складу са Законом о спољнотрговинском пословању („Службени гласник
РС”, број 36/09, 36/11-др.закон и 88/11), одобрите увоз, односно извоз робе према следећим
подацима:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ:










Назив и врста робе;
Тарифна ознака;
Количина робе (у јединици мере);
Вредност робе, укупна и јединична, у валути наплате, односно плаћања;
Земља увоза, односно извоза робе (земља из које се роба увози, односно у коју
се извози);
Земља порекла робе;
Земља плаћања;
Начин плаћања робе;
Рок за реализацију посла.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ:
1. За дозволу за увоз
 Увозник робе (назив, адреса);
 Корисник увезене робе;
 Намена увоза (репродукција, широка потрошња, опрема);
 Инострани испоручилац робе (фирма, место, земља).
2. За дозволу за извоз
 Произвођач робе која се извози;
 Власник робе која се извози;
 Инострани купац.
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
 Матични број предузећа (ЈМБГ- за физичко лице);
 Адреса, место, улица и број, телефон предузећа и особе за контакт, факс и email;
 Број запослених радника
 Захтев поред својеручног потписа мора да садржи откуцано пуно име и презиме, као и
функцију потписника захтева;
 Уколико за носиоца дозволе захтев подноси или подиже овлашћено лице, неопходно је да
приложи оригинал овлашћења.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ У ПРИЛОГУ ЗАХТЕВА:
ВРСТА РОБЕ
Увоз/извоз
племенитих
метала (злато и
сребро)
Увоз/извоз
спортског и
ловачког
оружја, делова
и муниције за
то оружје и
репродукционог

ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Фотокопија Извода о регистрацији привредног субјекта издата од стране
Агенције за привредне регистре;
- Фотокопија уговора са страним партнером, односно фотокопија профактуре;
- Изјава о пореклу робе уз захтев за извоз.
- Фотокопија Извода о регистрацији привредног субјекта издата од стране
Агенције за привредне регистре;
- Фотокопија уговора са страним партнером, односно профактура.
- Фотокопија Решења о одобрењу за бављење прометом (издаје МУП);
- Доказ о испуњености просторно-техничких услова за складиштење (издаје МУП),
фотокопија;
- Фотокопија Одобрења за стављање у промет робе (издаје МУП);

материјала за
њихову
производњу,
експлозивног
материјала и
пиротехничких
средстава

- END USER Certificate уз захтев за извоз.

Уколико је подносилац захтева за увоз, односно извоз спортског, ловачког оружја и
муниције за то оружје физичко лице, потребно је доставити следећу документацију у прилогу
захтева:



Фотокопија личне карте или пасоша;
Одобрење за набавку оружја (издаје МУП), или оружни лист - фотокопија;

Ако се захтевом тражи издавање дозволе за увоз, односно извоз више врста роба, потребно
је да се у прилогу захтева достави спецификација тих роба, која треба да садржи тарифну
ознаку робе, наименовање робе, количину и појединачну и укупну вредност робе, у четири
примерка.
Ако је подносиоцу захтева у претходном периоду била издата дозвола за увоз, односно
извоз робе за коју се захтев подноси потребно је да достави и доказ о реализацији одобреног
посла (фотокопија царинске декларације). Ове податке дати и у виду прегледа који ће садржати
број и датум издавања дозволе, број и датум издавања ЈЦИ-а и податак о количини и вредности
робе, по декларацијама, појединачно и укупно.
Министарство може тражити да се захтев допуни и другим доказима.
Доказ о уплати админстративне таксе у износу од 11.690,00 динара - на основу Закона о
републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 43/03, 51/03 –
исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11. 70/11-усклађени динарски износи, 55/12
– усклађени динарски износи, 93/12, 47/13 – усклађени динарски износи, 65/13 – др. закон,
57/14 - усклађени динарски износи и 45/15 - усклађени динарски износи). Број жиро рачуна на
који се врши уплата је 840-742221843-57, позив на број 50-016 модел 97, сврха такса, прималац
Буџет Р. Србије.
Захтев се подноси Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ул. Немањина 2226, Београд.

14.07.2015. године

