ПРИЛОГ 4.
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ (ООП)
Страна 1.
ООП

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА

(Члан 19. Царинског закона и члан 15. Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом)
4. Корисник (назив и седиште)

2. Број ООП:

3. Датум почетка важења

поверљиво 5. Датум и број захтева

6. Сврставање робе по Царинској тарифи
(Ово сврставање је искључиво информативног карактера, и
није обавезујуће за Управу царина, осим у случају ООС
поменутих у пољу 17)
Важна Напомена
У складу са одредбама члана 19. став 3. Царинског закона, овај ООП важи три године од дана издавања, осим у случајевима
наведеним у ст. 8. тачка 2. овог члана.
Подаци из овог ООП чуваће се у архиви Управе царина.
Корисник има право жалбе Министарству финансија, путем Управе царина, у року од 15 дана од дана достављања ООП.
Корисник ООП мора бити спреман да докаже да предметна роба и околности на основу којих се одређује порекло робе у
потпуности одговарају роби и околностима наведеним у обавезујућем обавештењу.

7. Опис робе

поверљиво

и, (ако се захтева) њен састав и методе које су коришћене приликом одређивања састава робе; трговачки назив робе

8. Држава порекла и правни основ за утврђивање порекла
(преференцијално/непреференцијално; споразум, конвенција; уредба; друго)

9. Правило за утврђивање порекла које је примењено
(потпуно добијени производи, последња битна прерада или обрада, довољна обрада или прерада, кумулација порекла,
остало)

Место:
Датум:

Потпис

Печат

ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ
Страна 2.
ООП

поверљиво 11. Број ООП:

10. Цена франко фабрика
(ако се захтева)

поверљиво
12. Основни употребљени материјали
(ако се захтева)

Држава порекла

Тарифна ознака

Место:
Датум:

Потпис

Печат

Вредност

ОБАВЕЗУЈУЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕКЛУ РОБЕ
Страна 3.
ООП
13. Број ООП

14. Опис обраде потребне за стицање порекла (ако се захтева)

поверљиво

15. Језик

16. Број важећег ООП или захтева за добијање ООП

17. Број важећег ООС или захтева за добијање ООС

18. Кључне речи

(поверљиво)

19. Ово ООП доноси се на основу следећих података, које је поднео подносилац захтева:
c опис

c проспекти

c фотографије

c узорци

Место:
Датум:

Потпис

Печат

c остало

