
СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА -

ОПС



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА РС

❖ Члан 8.Царинског закона – појам ОПС и

предности

❖ Члан 9. - основни критеријуми за добијања

статуса ОПС

❖ Члан 10. -услови за примену критеријума

❖ Члановима 21. до 40. Уредбе о царински

дозвољеном поступању с робом ближе

објашњен систем ОПС



ТИПОВИ И ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПС

❖ОПС за царинска поједностављења - „ОПС Ц“ -
омогућава ОПС користи од поједностављења
прописаних царинским прописима

❖ОПС за сигурност и безбедност -„ОПС С“ –додељује
се компанијама које примењују одговарајуће
стандарде сигурности и безбедности

❖ОПС за царинска поједностављења/сигурност и
безбедност - „ОПС Ц/С“ - обједињује могућности
два претходна („all in one“)



ПРЕДНОСТИ ЗА КОМПАНИЈЕ

СА СЕРТИФИКАТОМ ОПС Ц –
царинска поједностављења

❖ Олакшан приступ поједностављеном царинском
поступку;

❖ Мањи број физичких прегледа и прегледа
документације;

❖ Приоритет приликом прегледа пошиљке на основу
анализе ризика;

❖ Право да захтева проверу на одређеној локацији
(уговорено место). 



ПРЕДНОСТИ ЗА КОМПАНИЈЕ

СА СЕРТИФИКАТОМ ОПС С –
сигурност и безбедност

❖ Да уноси мањи број података у улазну и излазну сажету

декларацију у складу са чланом 22. Уредбе;

❖ Олакшице везане за физички преглед и проверу

документације;

❖ Приоритет приликом прегледа пошиљке на основу

анализе ризика;

❖ Право да захтева проверу на одређеној локацији

(уговорено место).



КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ
ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ОПС?

❖ Лице које током обављања своје делатности учествује у активностима на
које се примењују царински прописи може поднети захтев за стицање
статуса ОПС, па између осталих и:

- произвођачи, 

- извозници,

- увозници,

- превозници,

- трговачки посредници,

- царински агенти,

- држаоци складишта, 

- држаоци терминала,

- луке,

- аеродроми...



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ

СЕРТИФИКАТА ОПС

❖ Придржавање царинских прописа у
претходном периоду

❖ Задовољавајуће вођење пословне евиденције
и по потреби и евиденције о превозу робе

❖ Финансијска ликвидност

❖ Испуњавање одговарајућих стандарда за
сигурност и безбедност



ПРИДРЖАВАЊЕ ЦАРИНСКИХ

ПРОПИСА У ПРЕТХОДНОМ

ПЕРИОДУ

❖ Да би испунио критеријум придржавања царинских

прописа у претходном периоду привредни субјекат у

претходне три године не сме бити правоснажно оглашен

одговорним за озбиљан или поновљен прекршај

царинских прописа

❖ Овај критеријум се односи на подносиоца захтева,

одговорно лице у привредном субјекту или лица која

врше контролу над управљањем, заступника подносиоца

захтева у царинском поступку и одговорно лице за

царинска питања у привредном субјекту



ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ СИСТЕМ ВОЂЕЊА

ПОСЛОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПО

ПОТРЕБИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРЕВОЗУ

РОБЕ

❖ Води књиговодствену евиденцију у складу са

општеприхваћеним књиговодственим стандардима

❖ Да омогући царинском органу физички или електронски

приступ својој царинској и по могућности евиденцији о

превозу

❖ Да има одвојене логистичке системе за домаћу и страну робу

❖ Да има административну организацију која одговара врсти и

обиму пословања и има унутрашњу контролу која омогућава

откривање незаконитих трансакција



ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ СИСТЕМ ВОЂЕЊА

ПОСЛОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПО ПОТРЕБИ
И ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРЕВОЗУ РОБЕ

❖ Има уредно архивирану евиденцију и податке и

заштиту од губитка података

❖ Има одговарајуће информационо технолошке

сигурносне мере за заштиту информационих

система



ФИНАНСИЈСКА ЛИКВИДНОСТ

❖ Финансија ликвидност се доказује за период од

претходне 3 године

❖ Добар финансијски положај који омогућава

подносиоцу захтева да испуни своје обавезе у вези са

природом пословања



ИСПУЊАВАЊЕ

ОДГОВАРАЈУЋИХ СТАНДАРДА

ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

❖Одговарајући систем безбедности ради спречавања
неовлашћеног приступа у зграде које се користе у
вези са радњама обухваћене сертификатом ОПС

❖Одговарајуће мере ради спречавања неовлашћеног
приступа простору за утовар и истовар и
просторима где је смештен терет

❖Одговарајуће мере безбедности идентификације
својих пословних партнера како би се осигурао
међународни ланац снадбевања



ИСПУЊАВАЊЕ

ОДГОВАРАЈУЋИХ СТАНДАРДА
ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

❖ Одговарајући безбедносни систем провере

постојећих и будућих запослених у циљу

повећања нивоа знања у области сигурности и

безбедност

❖ Одговарајући поступци за обезбеђења адекватне

контроле: транспорта робе, улазне робе и

регистрације у логистичком систему, 

ускладиштене робе



ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ

СЕРТИФИКАТА ОПС

❖ Подношење захтева

❖ Провера захтева

❖ Прихватање захтева

❖ Провера критеријума за издавање

сертификата ОПС

❖ Издавање сертификата ОПС/одбијање



ПРЕ ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА

❖ Одлука о типу потврде

❖ Именовање особе за контакт

❖ Претходна размена информација са царинским 

органом

❖ Препорука за коришћење упитника за 

самопроцену



ПОДНОШЕЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ 
ЗАХТЕВА

❖ Захтев се подноси у писаној форми на 
прописаном обрасцу

❖ Захтев (пријава) се прихвата само уколико садржи 
све неопходне податке

❖ У случају да је захтев непотпун, тражиће се 
од подносиоца да у року од 30 календарских 
дана достави тражене информације ( уколико 
подаци нису и даље потпуни надлежни 
царински орган ће одбити захтев)



1. Подносилац захтева Попуњава царински орган 

2. Правни статус подносиоца захтева 3. Датум оснивања 

4. Адреса оснивања 

5. Седиште подносиоца захтева (главно место пословања) 

6. Контакт особа (име и презиме, контакт телефон, факс, мејл адреса) 7. Адреса за пријем обавештења

(пословна адреса) 

8. ПИБ 

9. Захтевана врста сертификата: 

□ сертификат ОПС - царинска поједностављења

□ сертификат ОПС - сигурност и безбедност

□ сертификат ОПС - царинска поједностављења/сигурност и безбедност

10. Делатност 

11. Информације о преласку границе 12. Постојећа (одобрена) поједностављења или олакшице, сертификати из 

члана 30. став 4. ове уредбе 

13. Царинарница где се налази (чува) царинска документација: 

14. Царинарница надлежна (одговорна) за подношење целокупне царинске документације: 

15. Царинарница на чијем подручју се налазе главне књиговодствене евиденције: 

16. 

Потпис: ____________________ Датум: ____________________ 

Име: ______________________ Број прилога: ________________ 



ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

❖ За доношење одлуке о додели статуса ОПС надлежна је

царинарница Београд

❖ Царинарница Београд има рок од 120 календарских

дана за доношење одлуке

❖ Рок у одређеним случајевима се може продужити за још

60 дана

❖ Након доношења одлуке подносилац захтева се

обавештава писменим путем



УПРАВЉАЊЕ

СЕРТИФИКАТОМ

❖ Надзор

❖ Поновна процена

❖ Суспензија

❖ Одузимање



ОПС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

❖ Од 01.09.2014. могућност подношења захтева
овлашћеном царинском органу -
Царинарница Београд

❖ Додељен статус ОПС за 14 предузећа 

❖ Међусобно признавање – ЦЕФТА ДП5, НР 
Кина



ИНФОРМАЦИЈЕ

❖ На сајту Управе царина www.carina.rs у делу
ОПС/АЕО можете пронаћи све информације
о овлашћеним привредним субјектима.

❖ Образац захтева за сертификат ОПС

❖ Смернице – основни инструмент за примену
система ОПС

❖ Упитник за самопроцену

❖ Упутство за попуњавање упитника

http://www.carina.rs/


ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Владимир Илић

ilicv@carina.rs


