
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  На основу чл. 11. и 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05 и 101/07), а у вези са чл. 110. и 111. Царинског закона („Службени гласник РС”, 
бр. 73/03, 61/05, 85/05 – др. закон и 62/06 – др. закон), Уредбом о царински дозвољеном 
поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга 
(„Службени гласник РС”, бр. 127/03...26/09, 28/09 и 57/09) и Уредбом о извршавању 
Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и 
Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени 
гласник РС”, број 15/05), 
 
  министар финансија доноси 

 
ИНСТРУКЦИЈУ 

 
У вези са применом царинског поступка на прекогранични промет 
електричне енергије и  у вези са применом царинског и пореског поступка 
на промет електричне енергије преко административне линије са  
Аутономном покрајином Косово и Метохија  

 
           Доношењем Закона о енергетици („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 84/2004) 
и Споразума о оснивању енергетске заједнице југоисточне Европе („Сл. гласник 
Републике Србије”, бр. 62/2006), дошло је до либерализације тржишта електричне 
енергије у Републици Србији, тако да послове оператора преносног система и тржишта 
електричне енергије у Републици Србији обавља ЈП „Електромрежа Србије” (у даљем 
тексту: ЈП ЕМС), а остале енергетске делатности на енергетском тржишту Републике 
Србије могу обављати и други привредни субјекти (у даљем тексту: лиценцирани 
учесник), на основу лиценце за обављање енергетске делатности коју издаје Агенција 
за енергетику Републике Србије. 
 
            Овом инструкцијом ближе се уређује начин и поступак вршења прекограничног 
промета електричне енергије као и промета електричне енергије преко 
административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија (у даљем 
тексту: АПКМ). 
 
            Одредбама Закона о енергетици и међународног Мултилатералног  споразума 
утврђена је обавеза ЈМ ЕМС да води евиденциjу о промету електричне енергије. У том 
смислу ЈП ЕМС је дужно да води евиденције о свим прекограничним прометима 
електричне енергије на границама Републике Србије, као и о свим прометима на 
административној линији са АПКМ, а у складу са Правилима о раду преносног система 
(„Сл. гласник Републике Србије”, бр. 55/2008). 
              

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 335-00-00107/2007-17 

                 06. 08. 2009. године 
Београд 



 

Податке о  укупним количинама на месечном нивоу, као и податке о укупним 
количинама по лиценцираном учеснику на месечном нивоу, ЈП ЕМС доставља 
надлежном царинском, односно пореском органу. Наведени подаци исказују се у 
потврдама на обрасцима П1 и П2, датим у прилогу ове инструкције. 
 
             Како би се омогућила прецизна евиденција по врстама промета електричне 
енергије, лиценцирани учесник је дужан да ЈП ЕМС, као и надлежном царинском 
органу, сваког радног дана до 14 часова најави све трансакције прекограничног 
промета електричне енергије, као и промета електричне енергије преко 
административне линије са АПКМ, планиране за наредни дан, односно  наредне дане у 
случају викенда и празника. Најава се врши достављањем попуњених образаца 1 до 7, 
који су саставни део ове инструкције.  
 
              Образац којим се врши најава за одређени дан треба да садржи и податке о 
најавама за све претходне дане у месецу. У случају потврђених измена дневних 
планова рада исти образац треба да садржи и податке о изменама за све претходне дане 
у месецу.   
  
             Ради спровођења поступака обухваћених овом инструкцијом, лиценцирани 
учесник на тржишту електричне енергије мора имати одобрење надлежног царинског 
органа за периодично декларисање робе из члана 73. Царинског закона. Надлежни 
царински орган без одлагања обавештава ЈП ЕМС о свим издатим и повученим 
одобрењима. Периодично декларисање електричне енергије спроводи се сходно 
одредбама Правилника о периодичном декларисању робе („Сл. гласник Републике 
Србије”, бр. 111/2004). 
  
                        
                I   СПРОВОЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА ПРИ УВОЗУ, 

         ИЗВОЗУ И ТРАНЗИТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Евидентирање прекограничног промета електричне енергије 
             
              Сваки лиценцирани учесник дужан је да ЈП ЕМС првог радног дана у месецу 
поднесе месечне извештаје о прекограничном промету електричне енергије за промет у 
претходном месецу. Након утврђивања тачног чињеничног стања, а на основу 
пријављених и потврђених дневних планова рада  лиценцираног учесника, ЈП ЕМС 
наведене извештаје потврђује на истим обрасцима.  
 
             Ради једнообразног поступања у прилогу ове инструкције дат је изглед напред 
поменутих образаца и то: 
 
- Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије; 
- Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије; 
- Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије.  
 
             Након извршене овере предметних образаца ЈП ЕМС исте без одлагања 
доставља лиценцираном учеснику и надлежном царинском органу. 
 
             Поред вођења евиденције на које је обавезан царинским, пореским, девизним и 
другим прописима, лиценцирани учесник је дужан да сачини и изводе из евиденције 



 

прекограничног промета електричне енергије на месечном нивоу, те да исте приложи 
надлежном царинском органу приликом подношења остале документације ради 
спровођења одговарајућих царинских поступака.  
 
             У прилогу ове инструкције дат је изглед  поменутих образаца и то: 
 
- Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије; 
- Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије; 
- Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије. 
 
             Подаци у обрасцима евиденције исказују се редом по уговорима 
(тј.инопартнерима), а не хронолошки по извршеним трансакцијама.  
 
             За тачност података у наведеним обрасцима одговоран је лиценцирани учесник.       
         

Надлежност царинских органа за спровођење 
царинског поступка 

 
           За  царински дозвољена поступања са електричном енергијом, надлежна је 
Царинарница Београд, Царинска испостава Лука Београд. 
 
                Царински поступак са електричном енергијом која се увози 
 
           За електричну енергију која је исказана у Извештају о увозу електричне 
енергије (Образац 1) за одређени месец лиценцирани учесник је дужан да до 7. у 
следећем месецу надлежном царинском органу поднесе декларацију за стављање робе 
у слободан промет. 
 
             Електрична енергија која се увози подлеже плаћању прописаних увозних 
дажбина. 
 
           Уз декларацију за стављање робе у слободан промет прилажу се следеће 
исправе: 
 
- Извештај о увозу електричне енергије, који је оверен од стране ЈП ЕМС (Образац 1); 
- Фактуре, у којима, између осталог, морају бити наведени подаци о   продавцу, 
количини и вредности електричне енергије; 
- Евиденција увоза електричне енергије (Образац Е1); 
- Остале исправе неопходне за спровођење царинског поступка.  
                       

Царински поступак са електричном енергијом која се извози 
 
           За електричну енергију која је исказана у Извештају о извозу електричне 
енергије (Образац 2) за одређени месец лиценцирани учесник је дужан да до 7. у 
следећем месецу поднесе надлежном царинском органу извозну царинску декларацију.     
             
             Уз извозну царинску декларацију прилажу се следеће исправе: 
 
- Извештај о извозу електричне енергије, који је оверен од стране ЈП ЕМС (Образац 2); 



 

- Фактуре, у којима, између осталог, морају бити наведени подаци о  купцу, количини и 
вредности електричне енергије; 
- Евиденција извоза електричне енергије (Образац Е2); 
- Остале исправе неопходне за спровођење царинског поступка.  
 
            Царински поступак са електричном енергијом која транзитира 
 
            Електрична енергија која транзитира преко електроенергетског система 
Републике Србије не подлеже плаћању увозних дажбина. 
 
             У смислу ове инструкције, транзит представља само онај пренос електричне 
енергије преко транзитног подручја који се обави једновремено тј. у истом 
обрачунском сату.  
 
            Транзит електричне енергије може се вршити на основу различитих 
спољнотрговинских послова (нпр. уговор о реекспортној продаји електричне енергије, 
уговор о посредовању и др.). 
 
             За електричну енергију која је транзитирала у одређеном месецу лиценцирани 
учесник је дужан да до 7. у следећем месецу надлежном царинском органу поднесе:  
 
- Извештај о транзиту електричне енергије (Образац 3), који је оверен од стране ЈП   
ЕМС, у три примерка; 
- Евиденцију транзита електричне енергије (Образац Е3); 
- Остале исправе неопходне за спровођење царинског поступка.  
 
             Поступак се окончава овером Извештаја о транзиту електричне енергије 
(Образац 3) од стране царинског органа, након чега исти представаља потврду о 
извршеном транзиту.  
 
             Царински орган задржава један примерак извештаја са приложеном 
документацијом, а два примерка извештаја враћа подносиоцу.    
  
             Надлежни царински орган ће водити евиденцију у Контролнику о 
евидентирању извештаја о извршеном транзиту електричне енергије. 
      
                           

II  СПРОВОЂЕЊЕ ЦАРИНСКОГ И ПОРЕСКОГ ПОСТУПКА ПРИ 
     ДОПРЕМИ, ОТПРЕМИ И ТРАНЗИТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 СA ТЕРИТОРИЈЕ АПКМ И НА ТЕРИТОРИЈУ АПКМ 
             

Евидентирање промета електричне енергије преко 
административне линије са АПKM 

 
             Сваки лиценцирани учесник дужан је да ЈП ЕМС поднесе месечне извештаје о 
свим реализованим прометима (допреми, отпреми и транзиту) електричне енергије са  
територије АПКМ и на територију АПКМ. Обрасци - извештаји  се подносе првог 
радног дана у месецу, за промет извршен у претходном месецу.  



 

              Након утврђивања тачног чињеничног стања, а на основу пријављених и 
потврђених дневних планова рада  лиценцираног учесника, ЈП ЕМС наведене 
извештаје потврђује на истим обрасцима.  
 
              У прилогу ове инструкције дат је изглед напред поменутих образаца и то:  
 
- Образац 4 : Извештај о допреми електричне енергије са АПКМ; 
- Образац 5 : Извештај о отпреми електричне енергије на АПКМ; 
- Образац 6: Извештај о транзиту електричне енергије са АПКМ преко Републике ван 
АПКМ  у иностранство; 
- Образац 7: Извештај о транзиту електричне енергије из иностранства  преко 
Републике ван АПКМ на АПКМ.  
 
               Након извршене овере предметних образаца ЈП ЕМС исте без одлагања 
доставља лиценцираном учеснику и надлежном царинском, односно пореском органу.  
 
               Поред вођења евиденције на које је обавезан царинским, пореским, девизним 
и другим прописима, лиценцирани учесник је дужан да сачини и извод из евиденције о 
реализованим прометима електричне енергије са/на АПКМ на месечном нивоу, те да 
исте приложи надлежном царинском, односно пореском органу приликом подношења 
остале документације ради спровођења одговарајућих поступака.  
 
              У прилогу ове инструкције дат је изглед поменутих образаца и то: 
 
- Образац Е4: Евиденција допремe електричне енергије са АПКМ; 
- Образац Е5: Евиденција отпремe електричне енергије  на АПКМ; 
- Образац Е6: Евиденција транзита електричне енергије са АПКМ преко Републике ван 
АПКМ  у иностранство;  
- Образац Е7: Евиденција транзита електричне енергије  из иностранства преко 
Републике ван АПКМ на АПКМ. 
  
               Подаци у обрасцима евиденције исказују се редом по уговорима, а не 
хронолошки по извршеним трансакцијама.  
 
               За тачност података у наведеним обрасцима одговоран је лиценцирани 
учесник.  
 

Надлежност царинских и пореских органа за спровођење 
            царинског и пореског поступка са електричном енергијом 
 
           За  царински дозвољена поступања са електричном енергијом, надлежна је 
Царинарница Београд, Царинска испостава Лука Београд, а за спровођење пореског 
поступка надлежно је Посебно одељење Пореске управе (ПОПУ), Организациона 
јединица Лука Београд. 

 
Допрема електричне енергије са територије АПКМ 

 
             За електричну енергију која је исказана у Извештају о допреми електричне 
енергије са  АПКМ (Образац 4) за одређени месец, лиценцирани учесник је дужан да 



 

до 7. у следећем месецу  надлежном пореском органу поднесе захтев за попуњавање 
Обрачунског листа за ПДВ (Образац ОЛПДВ). 
 
             Електрична енергија која се допрема са територије АПКМ на територију 
Републике ван АПКМ подлеже плаћању ПДВ-а.  
 
             Уз захтев за попуњавање Обрачунског листа за ПДВ (Образац 
ОЛПДВ)прилажу се следеће исправе: 
 
- Извештај о допреми електричне енергије са АПКМ (Образац 4), који је оверен од 
стране ЈП ЕМС;  
- Фактуре, у којима, између осталог, мора бити наведен, продавац, количина и 
вредност електричне енергије; 
-  Евиденција допреме електричне енергије са АПКМ (Образац Е4); 
-  Остале исправе неопходне за спровођење пореског поступка. 
  
                  

Отпрема електричне енергије на територију АПКМ 
 
            За електричну енергију која је исказана у Извештају о отпреми електричне 
енергије на АПКМ (Образац 5) у одређеном месецу  лиценцирани учесник је дужан да 
до 7. у следећем месецу надлежном пореском органу поднесе захтев за попуњавање 
Евиденционог листа (Образац ЕЛ). 
 
              У складу са пореским прописима Евиденциони лист се примењује само на 
промет са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ електричне енергије 
домаћег порекла и електричне енергије страног порекла која је претходно стављена у 
слободан промет на територији Републике ван АПКМ (домаћа добра). 
 
              Уз захтев за попуњавање Евиденционог листа (Образац ЕЛ), прилажу се 
следеће исправе: 
 
- Извештај о отпреми електричне енергије на АПКМ (Образац 5); 
- Фактуре, у којима, између осталог, морају бити наведени подаци о купцу, количини и 
вредности електричне енергије; 
- Евиденција отпреме електричне енергије на АПКМ (Образац Е5); 
- Остале исправе неопходне за спровођење пореског поступка. 
                                                   
Транзит електричне енергије са  АПКМ преко територије Републике ван АПКМ у 

иностранство 
 

              Електрична енергија која са АПКМ транзитира преко територије Републике 
ван АПКМ у иностранство не подлеже плаћању увозних дажбина. 
 
             У погледу спровођења овог  поступка сходно се примењује транзитни поступак 
из поглавља  I ове инструкције, а уз  коришћење  Обрасца 6 и Обрасца Е6, који су 
саставни део инструкције.   
 
 



 

Транзит електричне енергије из иностранства преко територије Републике ван 
АПКМ на АПКМ 

 
              Електрична енергија која из иностранства транзитира преко територије 
Републике ван АПКМ на АПКМ не подлеже плаћању увозних дажбина. 
 
             У погледу спровођења овог  поступка сходно се примењује транзитни поступак 
из поглавља  I ове инструкције, а уз  коришћење  Обрасца 7 и Обрасца Е7, који су 
саставни део инструкције.   
 

Ступање на снагу 
 

Ова инструкција ступа на снагу на дан потписивања, а примењиваће се од 1. 
септембра 2009. године.  
 

Даном почетка примене ове инструкције, престаје да важи Инструкција 
министра финансија број: 335-00-107/2007-17 од 20.03.2007. године и Инструкција 
министра финансија број: 335-00-107/2007-17 од 11.01.2008. године. 

 
 
                    

  
 
 
                                                                                                П.О.МИНИСТРА 
                                                                                                          ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                др Слободан Илић 


