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РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА  

ОД 1. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

 
Узимајући у обзир чињеницу да се приводи крају транзициони период за излазак Уједињеног Краљевства 
из ЕУ (31. децембра 2020. године, а који је започео 1. фебруара 2020. године), постоји велика неизвесност 
о коначном исходу трговинских преговора УК и ЕУ до краја текуће године. Иступање Уједињеног 
Краљевствa из јединственог тржишта ЕУ, свакако ће имати утицаја и на земље и регионе који су своје 
пословање такође базирали на овом тржишту.  
 

Овом приликом вам достављамо препоруке Европске комисије о припреми пословања компанија са УК 
од 01.01.2020 , као и водич за увоз роба у УК (non EU countries).   
 
Привредна комора Србији обавештава пословну заједницу Републике Србије о начину континуитета у 
спољнотрговинском режиму Републике Србије и Уједињеног Краљевства. 
 

Како од 1. јануара 2021. године, Уједињено Краљевство неће бити чланица тржишта Европске уније, што 
ће веома утицати на слободан проток људи, роба и услуга, ова чињеница указује на неизбежан утицај у 
пословању, како између привредника ЕУ и УК, тако и шире, узимајући број споразума о слободној 
трговини које је ЕУ закључила са различитим земљама. 
 

Напомињемо, да су надлежне институције и представници Владе Републике Србије интензивно 
ангажовани на дефинисању будућег билатералног Споразума између Републике Србије и Уједињеног 
Краљевства, који би заштитио постојеће аранжмане у трговини, и створио нове могућности за 
спољнотрговинску размену и уплив СДИ из Уједињеног Краљевства. Међутим, и поред свих иницијатива, 
напора и настојања да се обезбеди Споразум два трговинска партнера, врло је извесно да се процес 
преговарања неће завршити до 31. децембра 2020. године.  
 

У случају да се не постигне договор на тему будућег Споразума Републике Србије и Уједињеног 
Краљевства, од 1. јануара 2021. године, за увоз роба из РС у УК, примењиваће се нова „Глобална тарифа 
Уједињеног Краљевства“. Подсећамо пословну заједницу, да је Влада Велике Британије, маја текуће 
године, објавила документ под називм „Глобална тарифа Уједињеног Краљевства“ - UK Global Tariff 
(UKGT)), који ће заменити постојећи ЕУ заједнички режим спољних царина (EUs Common External Tariff).  
 

Извозници на тржиште Велике Британије, моћи ће да се  информишу о увозним царинама и дажбинама, 
као и преко комплетне листе, која је доступна овде.  
 

Напомињемо, да за потребе извоза у Уједињено Краљевство, тј. на захтев ино купца, исправа којом се 
доказује порекло може бити издата у Републици Србији, у складу са правилима о пореклу која су на снази 
у земљи или на територији одредишта, или на било који други начин који идентификује земљу, односно 
територију, у којој је роба у потпуности добијена или у којој је обављена последња битна промена на 
основу Члан 46. став 3, Царинског Закона. 
 

Уверење о непреференцијалном пореклу робе, поред тога што служи као доказ о пореклу робе,  може 
се користити и, нпр. када се жели утврдити да ли је роба предмет антидампиншких мера, количинских 
ограничења, етикетирање робе, заштите од прекомерног увоза као и у статистичке сврхе, а на основу 
примена мера који нису тарифне, а које су утврђене прописима којима се уређује трговина робом.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf
https://www.gov.uk/import-goods-outside-eu
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021


 
 
Доказ о српском непреференцијалном пореклу робе при извозу издаје Привредна комора Србије на 
основу члан 68. Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима. Извозник је у обавези да 
ПКС пружи информацију о непреференцијалним правилима о пореклу робе која су на снази у земљи увоза. 
Уколико то није познато, ПКС ће на било који други начин идентификовати земљу, односно територију, у 
којој је роба у потпуности добијена или у којој је обављена последња битна промена. 
 
За привредне субјекте који се баве увозом роба из Уједињеног Краљевства, примењиваће се важеће 
стопе Царинске Тарифе Републике Србије за 2021 (ткз. МФН царинске стопе): 
 

 Преглед на српском језику  

 Преглед на енглеском језику  
 

********************* 
 
За првих десет месеци (октобар) 2020. године, укупна вредност спољнотрговинске размене је износила 
427,2 милиона ЕУР (смањење од 7% у односу на октобар 2019. године). У овом периоду је остварен 
суфицит од 39,2 милиона ЕУР. Покривеност извоза увозом, износи 120,2%. Велика Британија је рангирана 
на 21. месту, као земља извозне дестинације Србије, са учешћем од 1,7% у укупном извозу РС према свету. 
Посматрајући увоз из света, Велика Британија је рангирана на 24. месту, са учешћем 0,1% у укупном увозу 
РС из света. (Извор: РСЗ).  
 
Вредност оствареног робног извоза за октобар месец 2020. године је 233,2 милиона ЕУР (смањене од 24% 
у односу на октобар 2019. године). Производи који су се највише извозили закључно са октобром 2020. 
године: гуме, спољне пнеуматске нове за путничке аутомобиле; сетови проводника за паљење за возила; 
циркулационе пумпе за грејне системе и слично; руде олова и концентрати; малине, смрзнуте, без 
додатка шећера; воће, остало, кувано или не, без шећера, смрзнуто; делови за седишта, од осталих 
материјала. (Извор: РСЗ). 
 
За исти период увезено је робе у вредности од 194 милиона ЕУР (минимално повећање, за 1,1% у 
поређењу са октобром 2019. године). Производи који су се највише увозили, закључно са октобром 2020. 
године: остали лекови,за малопродају; делови осталих гасних турбина; мотори за авионе, паљ. свећицом; 
аутомобили, бензински,>1000=<1500цм3, нови; остало предиво, једножично; шипке и профили од легура 
никла; остала једињења племенитих метала. (Извор: РСЗ).    
 
У мађународној трговини са Великом Британијом, доминира размена услугама.  
 
За период јануар – септембар месец 2020. године, вредност извоза услуга Србије у Велику Британију је 
износила 373 милиона ЕУР, док је вредност увоза услуга из Велике Британије била 237 милиона ЕУР. У 
овом периоду, Велика Британија се нашла на 3. месту по вредности размене услуга са Србијом (испред 
Немачка и САД) (Извор: НБС). 
 
Посматрајући период јан-децембар 2019. године, у размени услуга Репбулике Србије и Велике Британије, 
посматрани ино партнер је на другом месту у извозу услуга (испред ње је Немачка). Вредност извоза 
услуга за 12 месеци 2019. године износила је 601 млн ЕУР (за око 8% више у доносу на исти период 
претходне године). Вредност увоза за 12 месеци је 306 млн ЕУР (за око 35% више него исти период 
претходне године). (Извор: НБС). 
 

http://www.mfin.gov.rs/propisi/uredba-o-uskladjivanju-nomenklature-carinske-tarife/
https://www.mfin.gov.rs/en/regulations/regulation-on-harmonization-of-the-customs-tariff-nomenclature/

