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Zagreb, 20. lipnja 2013. 

 
 
 

Na temelju članka 11. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine" br. 68/13) 
pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave donosi 

 
 

UPUTU 
POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK DOKAZIVANJA PODRIJETLA 

STATUS OVLAŠTENOG IZVOZNIKA ZA PODRIJETLO (OI-P) 
                  

 

1 PODRUČJE PRIMJENE 

Stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo odobrava se osobi (proizvođaču ili 
trgovcu) koja želi samostalno dokazivati podrijetlo robe pojednostavljenim postupkom, a 
kojoj Carinska uprava Središnji ured izda odobrenje i dodjeli broj carinskog ovlaštenja. Ta se 
osoba naziva OVLAŠTENI IZVOZNIK ZA PODRIJETLO (OI-P). 

Pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla robe pri izvozu koristi se za robu s 
podrijetlom koja se izvozi u države ili skupine država s kojima je Europska unija sklopila 
međunarodne sporazume ili autonomne preferencijalne aranžmane i u kojima je predviđena 
mogućnost pojednostavljenog dokazivanja podrijetla. Ujedno može se izdati prošireno 
odobrenje za izvoznike koje će izvoziti iz druge države članice Europske unije a sjedište je u 
Republici Hrvatskoj i tu se čuva sva dokumentacija.  

Izjavu na računu ovlašteni izvoznik za podrijetlo može izdati neovisno o vrijednosti robe na 
računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi, a mora imati oblik i elemente propisane 
važećim Protokolom.   

U prometu robe s Turskom, a temeljem odluka 1/2006 od 26.09.2006. (SL L 265/2006) (za 
robu koja spada pod pravila carinske unije) ovlašteni izvoznik može sam ovjeravati potvrdu o 
prometu robe A.TR za robu puštenu u slobodan promet tj robu koja predstavlja „robu 
Zajednice" u smislu Carinskog zakonika.  
 

2 ZAKONSKI OSNOV 

Stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo moguće je za one Ugovore o slobodnoj 
trgovini i autonomne mjere ukoliko je istima predviđeno predmetno pojednostavljenje.  
 

3 UVJETI ZA STJECANJE STATUSA OVLAŠTENOG IZVOZNIKA ZA PODRIJETLO 

Status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo iz Republike Hrvatske može dobiti svaki izvoznik 
koji : 

• može osigurati dokaze stjecanja statusa proizvoda s podrijetlom; 



• često obavlja isporuke proizvoda za koje se traži pojednostavljeni postupak (osim 
za izvoz u Južnu Koreju gdje nije potrebno dokazivati učestalost); 

• ima zaposlenu barem jednu osobu odgovornu za izdavanje izjava na računu. 
 

4 VRSTE ODOBRENJA 

Tvrtke mogu podnjeti zahtjev za odobrenje pojednostavljenog postupka dokazivanja 
podrijetla i to za: 

• izdavanje izjave o podrijetlu robe na komercijalnim ispravama bez ograničenja 
vrijednosti i/ili;  

• izdavanje izjave o podrijetlu robe na komercijalnim ispravama bez ograničenja 
vrijednosti i to kod izvoza iz drugih država članica (odobrenje iz članka 8. Uredbe 
(EZ) br. 1207/2001)iili;  

• u prometu robe s Turskom (za robu koja spada pod pravila carinske unije) sam 
ovjeravati dokaz o prometu robe A.TR (odluka 1/2006 od 26.09.2006. OJ L 
265/2006)   

 

5 ZAHTJEV ZA STJECANJE STATUSA OVLAŠTENOG IZVOZNIKA ZA PODRIJETLO 

Zahtjev za pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla robe  - status ovlaštenog 
izvoznika za podrijetlo podnosi se u pisanom obliku mjesno nadležnom carinskom uredu i to 
Službi za provedbu tarifnih mjera Područnog ureda (Zagreb, Osijek, Split ili Rijeka) – 
skraćeno PSPTM.  

Zahtjev za stjecanje statusa OI-P mora sadržavati izjavu izvoznika kojom se obvezuje :  
• da će izjavu na računu davati samo za robu koja udovoljava uvjetima za stjecanje  podrijetla;  

• da je pripravan u bilo koje doba, na zahtjev carinskih tijela, podnijeti na uvid svaku potrebnu 
ispravu koja se zatraži u svrhu dokazivanja podrijetla, te da prihvaća svaki potreban pregled 
knjigovodstva i uvjeta proizvodnje odnosno robe; 

• da preuzima punu odgovornost glede netočnih navoda o podrijetlu ili bilo koje zlouporabe 
ovlaštenja; 

• da će voditi urednu evidenciju izdanih izjava na računu;  

• da će izdane izjave na računu i isprave temeljem kojih su izdane čuvati najmanje 3 godine.  

 
   Status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo dobiva se temeljem zahtjeva koji mora sadržavati 

slijedeće podatke: 
• popis proizvoda za koje se traži ovlaštenje za davanje izjava na računu (svi proizvodi moraju 

biti razvrstani na nivou 4 znamenke tarifnog broja HS-a. Njihov opis mora biti kratak, jasan, 
potpun i nedvosmislen i mora obuhvatiti samo onaj dio tarifnog broja koji se odnosi na 
navedeni proizvod.); pravni temelj stjecanja EU podrijetla proizvoda;  

• popis zemalja u koje će se proizvodi izvoziti;  

• popis osoba odgovornih za izdavanje izjava na računu ovlaštenog izvoznika za podrijetlo.  
 
Ujedno ukoliko se dokumentacija čuva na mjestu različitom od sjedišta tvrtke isto mora biti 
navedeno u zahtjevu.  
U Prilogu 1. nalazi se ogledni primjerak zahtjeva za stjecanje statusa OI-P zajedno sa 
Izjavom o ispunjavanju uvjeta za stjecanje podrijetla za svaki tarifni broj proizvoda 
namijenjenog izvozu i Izjava o odricanju od potpisivanja izjave na računu. 
 
 Uz zahtjev za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo potrebno je priložiti 
slijedeće:  

• presliku ovjerenog izvoda iz registracije tvrtke;  

• dokaz o postojanju poslovnih odnosa između izvoznika i proizvođača kada izvoznik nije i 
proizvođač proizvoda, a za koje se traži pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla; 
opis proizvodnog procesa;  

• dokaze o podrijetlu za sirovine (EUR.1, izjava na računu ili izjava dobavljača za utrošeni 
materijal, izjava dobavljača za gotovu robu) kojima se dokazuje europsko podrijetlo gotove 
robe.  



  
Pri razmatranju podnesenog zahtjeva nadležna PSPTM provjerava zahtjev, priložene 
isprave, jesu li ispunjeni svi uvjeti za odobravanje zahtijevanog postupka te ukoliko je 
potrebno nalaže Službi za nadzor područnog Carinskog ureda provedbu nadzora u tvrtci 
podnositelja zahtjeva.  
Provjeru znanja o poznavanju pojednostavljenog postupka dokazivanja podrijetla robe 
predloženih odgovornih osoba provodi Središnji ured Carinske uprave, a ista se provodi 
prema mjesnoj nadležnosti u područnom carinskom uredu. 

Provjera znanja tih osoba obaviti će se ovisno o vrstama roba koje ovlašteni izvoznik za 
podrijetlo namjerava izvoziti u predmetnom postupku, o postupcima koji se zahtijevaju te 
obvezama koje mora ispuniti ovlašteni izvoznik za podrijetlo. Nakon provedene provjere 
znanja potrebno je sačiniti Zapisnik sa sastanka stručne komisije za davanje statusa 
ovlaštenog izvoznika za podrijetlo. 

U slučaju kad nadležna PSPTM sumnja u istinitost izjava dobavljača priloženih uz zahtjev, 
zahtijevat će se ispostavljanje informativne potvrde INF4., postupak se privremeno zatvara. 
Nakon završene provjere izjave dobavljača PSPTM INF 4 prilaže zahtjevu i donosi mišljenje. 

Ako pisanom zahtjevu nisu priloženi svi potrebni dokumenti, PSPTM će zahtijevati od 
izvoznika da ga dopuni. Ako izvoznik ne priloži tražene isprave, PSPTM  prosljeđuje spis u 
Carinsku upravu Središnji ured koji ispostavlja negativno rješenje. 

Na temelju izvršenih provjera PSPTM je dužna izdati mišljenje u pisanom obliku o 
podnesenom zahtjevu i ispunjavanju uvjeta za odobrenje pojednostavljenog postupka 
dokazivanja podrijetla u roku 30 dana od zaprimanja posljednjeg akta tog predmeta te ga 
dostaviti Središnjem uredu Carinske uprave. 
 
 

6 DONOŠENJE ODOBRENJA I DODJELJIVANJE BROJA OVLAŠTENOG IZVOZNIKA  

Postupajući po podnesenom zahtjevu i mišljenju nadležne PSPTM, Središnji ured Carinske 
uprave razmatra navedeno mišljenje. Ako se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti 
Središnji ured Carinske uprave izdaje odobrenje kojim se ovlaštenom izvozniku za podrijetlo 
dodjeljuje broj carinskog ovlaštenja. Isto je potrebno izdati u roku od 15 dana od dana 
zaprimanja mišljenja PSPTM. Predmetno odobrenje dostavlja se i PSPTM koja je nadležna 
za praćenje predmetne tvrtke. 

Kod izdavanja odobrenja nije ni od kakve važnosti da li je proizvođač predmetnu robu 
proizveo u vlastitom proizvodnom pogonu ili je izvozi kao trgovačku robu. Međutim, 
davateljima usluga (carinskom zastupniku, otpremništvu itd.) postupak stjecanja statusa 
ovlaštenog izvoznika za podrijetlo nije na raspolaganju. 

Sastavni dio odobrenja je i broj carinskog ovlaštenja koje OI-P navodi na izjavi na računu. 
Broj ovlaštenja sastoji se od: 

• ISO oznake za Republiku Hrvatsku;  
• dvoznamenkastog koda mjesno nadležnog carinskog ureda (Rijeka 10, Split 20, 

Zagreb 30, Osijek 40) s time da ukoliko se radi o tzv. Proširenom odobrenju za izvoz 
iz druge države članice na drugom mjestu umjesto 0 nalazit će se 1;  

• rednog broja carinskog ovlaštenja i zadnja dva broja godine u kojoj je odobrenje 
izdano.  

Tako npr odobrenje  HR/11/001/13 znači da je za ovlaštenog izvoznika za podrijetlo mjesno 
nadležna PSPTM Rijeka, da ovlašteni izvoznik ima odobrenje i za izvoz iz druge države 
članice, te da je odobrenje broj 1 iz 2013. godine. 

Broj carinskog ovlaštenja sastavni je dio izjave ovlaštenog izvoznika za podrijetlo na računu 
ili drugoj komercijalnoj ispravi. 
 
 



 6.1. PROŠIRENO ODOBRENJE 

U skladu s članom 8. Uredbe Vijeća broj 1207/2001 Carinska uprava Središnji ured na 
zahtjev tvrtke može ovlaštenom izvozniku za podrijetlo izdati i odobrenje za pojednostavljeno 
dokazivanje podrijetla robe s namjerom izvoza iz druge države članice. Navedeno odobrenje 
se izdaje u zemlji gdje ovlašteni izvoznik za podrijetlo ima svoje sjedište i gdje pohranjuje 
svoju dokumentaciju o podrijetlu robe, a s njim može izdavati izjave na računu i iz drugih 
država članica Europske unije. 

Carinska uprava Središnji ured proširuje odobrenje na izvoz iz drugih država članica 
Europske unije ovlaštenom izvozniku za podrijetlo koji redovito izvozi robu s podrijetlom iz 
drugih zemalja članica EU-a, po istim uvjetima koji vrijede kod osnovnog odobrenja za 
pojednostavljeno dokazivanje podrijetla robe. 

Izvoznik  mora u svom zahtjevu navesti podatke o identitetu i mjestu proizvodnih pogona i 
skladišta te podatke o mjestu izvoza i nadležnim carinskim organima. 

Carinska uprava Središnji ured je dužna obavijestiti sve zemlje članice Europske unije iz 
kojih će OI-P izvoziti robu o izdavanju proširenog odobrenja ovlaštenom izvozniku za 
podrijetlo robe. 

Zahtjevi za naknadnu provjeru izdanih izjava na računu ovlaštenog izvoznika za podrijetlo 
robe dostavljaju se nadležnim tijelima države koja je izdala prošireno odobrenje. 
 

 6.2. OVLAŠTENI IZVOZNIK ZA PODRIJETLO ZA JUŽNU KOREJU 

Prilikom izvoza robe u Južnu Koreju vrijednosti veće od 6.000 EUR-a izvoznici su dužni imati 
status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo. Isto iz razloga što Ugovorom o slobodnoj trgovini s 
Južnom Korejom (OJ L 127/2011) nije predviđeno izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, 
već isključivo izdavanje dokaza o podrijetlu Izjave na računu ovlaštenog izvoznika.  

Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje statusa 
ovlaštenog izvoznika uz napomenu da se radi o zadovoljenju uvjeta za Južnu Koreju, te kod 
ovog odobrenja nije nužno dokazivati učestalost izvoza u Južnu Koreju.  

 

6.3. POJEDNOSTAVLJENO OVJERAVANJE DOKAZA O PROMETU ROBE A.TR 

Sukladno Odluci 1/2006 (SL L 265/2006) Carinska uprava RH može izdati odobrenje  
osobama koje često izvoze u Republiku Tursku i vode urednu evidenciju za 
pojednostavljeno ovjeravanje potvrde o prometu robe A.TR, te onda nije nužno  prilagati  
carinskoj službi zahtjev za izdavanje A.TR-a, ni robu.  

Ovlašteni izvoznici dužni su kod svojih carinskih organa zatražiti posebno odobrenje za 
pojednostavljeno ovjeravanje A.TR-a. Zahtjev za izdavanje predmetnog odobrenja podnosi 
se Carinskoj upravi (Sektoru za carinsku sustav i procedure) putem carinskih ureda gdje 
podnositelji zahtjeva imaju sjedište. Kada carinski organi izdaju odobrenje uz carinsko 
ovlaštenje tvrtki se izdaje i pečat kojim se ovjerava ATR certifikat.  

Prilikom popunjavanja certifikata u polje 8 potrebno je upisati naznaku “Pojednostavljeni 
postupak”. Ukoliko se izvoz obavlja iz druge države članice tvrtka može podnijeti zahtjev za 
izdavanje proširenog odobrenja za izvoz iz druge države članice. Svaka država članica koja 
izda takvo odobrenje u obvezi je obavijestiti ostale zemlje članice iz kojih će se obavljati 
izvoz o izdanom odobrenju.  
 

7 PROVEDBA POSTUPKA KOD OVLAŠTENOG IZVOZNIKA ZA PODRIJETLO 

Nakon izdanog odobrenja za postupak pojednostavljenog dokazivanja podrijetla robe, 
korisnik odobrenja može početi sa provedbom odobrenog postupka, odnosno može koristiti 
dano carinsko ovlaštenje.  



Carinsko ovlaštenje se koristi za izvoz robe navedene u odobrenju za koju su ispunjeni uvjeti 
za stjecanje statusa robe s podrijetlom iz EU prema zemljama ugovornicama.  

Ovlašteni izvoznik za podrijetlo može izdati izjavu na računu za robu koja ispunjava status 
robe EU podrijetla bez obzira na vrijednost pošiljke, a ista mora biti napisana na jednom od 
službenih jezika država potpisnica ugovora. 

Izjava ovlaštenog izvoznika za podrijetlo mora biti vlastoručno potpisana od ovlaštene osobe 
osim ako je uz zahtjev za odobrenje statusa priložena izjava odgovorne osobe da preuzima 
punu odgovornost za svaku izjavu na računu kao da ju je sama vlastoručno potpisala. 
 

 7.1 OBVEZE OVLAŠTENOG IZVOZNIKA 

Ovlašteni izvoznik za podrijetlo mora voditi evidenciju izdanih izjava na računu, koja mora 
sadržavati:  

• broj i datum izdavanja izjave na računu;  
• državu, za koju je roba namijenjena;  
• opis robe i tarifni broj iz Carinske tarife;  
• broj i datum izvoznog carinskog dokumenta. 

 
Ovlašteni izvoznik za podrijetlo je u obvezi najmanje tri (3) godine čuvati:  

• presliku računa s izjavom o podrijetlu;  
• sve isprave, koje sadrže informacije, koje su važne za utvrđivanje   podrijetla robe; 
• preslike dokaza o podrijetlu materijala i dijelova, koji su bili upotrebljeni u proizvodnji 

robe, na koju se izjava na računu  odnosi. 
 
Ovlašteni izvoznik za podrijetlo je dužan carinskim tijelima omogućiti kontrolu svih isprava, 
posebice poslovnih knjiga i računovodstvenih isprava, koje sadrže podatke koji su značajni 
za utvrđivanje podrijetla robe. 
 
 

8 NAKNADNO IZDAVANJE, DUPLIKAT  

Ovlašteni izvoznik za podrijetlo može izdati izjavu na računu nakon izvoza robe ako takav 
dokaz nije bio izdan u vrijeme izvoza zbog zabune, nenamjernog propuštanja ili posebnih 
okolnosti. 

U slučaju krađe, gubitka ili uništenja izjave na računu, koja je bila izdana u 
pojednostavljenom postupku, ovlašteni izvoznik za podrijetlo može izdati duplikat na osnovu 
arhivirane preslike izvorne izjave na računu. 

Prije nego što je pošalje u odredišnu zemlju, ovlašteni izvoznik za podrijetlo dužan je takve 
izjavu na računu radi kontrole predočiti nadležnom carinskom uredu. PSPTM vode 
evidenciju naknadno izdanih izjava na računu. 
 
 

9 IZMJENE, DOPUNE I UKIDANJE ODOBRENJA  

U slučaju da ovlašteni izvoznik za podrijetlo zatraži izmjenu, promjenu ili dopunu podataka 
navedenih u odobrenju, ovlašteni izvoznik za podrijetlo je dužan PSPTM podnjeti pisani 
zahtjev za izmjenu, dopunu ili promjenu. 

Na osnovu mišljenja PSPTM, Odjel za podrijetlo Carinske uprave može ukinuti odobrenje 
kad god PSPTM ocijeni da više nisu ispunjeni uvjeti za stjecanje podrijetla robe ili da 
ovlašteni izvoznik za podrijetlo zloupotrebljava izdano odobrenje. 
 
 
 



10 EVIDENCIJA u Središnjem uredu  

Središnj ured Carinske uprave vodi evidenciju ovlaštenih izvoznika za podrijetlo robe koja 
sadrži:  

• naziv i adresu ovlaštenog izvoznika za podrijetlo 
• EORI broj ovlaštenog izvoznika za podrijetlo 
• broj ovlaštenja i datum početka primjene 
• evidencijski broj CURH-a 
• popis proizvoda za koje je izdano ovlaštenje 
• popis zemalja za koje se ovlaštenje koristi  
• podatke o odgovornim osobama za izdavanje izjave na računu ovlaštenog izvoznika 

za  podrijetlo 
• preslike svih odluka 
• preslike svih naknadno izdanih izjava na računu i duplikata  
• podatke o kontrolama ovlaštenog izvoznika za podrijetlo 

 

11 KONTROLE 

Carinski uredi u obvezi su vršiti kontolu korištenja odobrenog statusa ovlaštenog izvoznika 
za podrijetlo u skladu s odgovarajućim postupcima. Provjera se provodi kod ovlaštenog 
izvoznika za podrijetlo, a obuhvaća provjeru vođenja evidencije izdanih izjava na računu, 
provjeru podataka važnih za dokazivanje podrijetla robe, provjeru poslovnih knjiga i 
računovodstvenih isprava, skladišnih evidencija i proizvodne dokumentacije.  

Naknadne provjere kod ovlaštenih izvoznika za podrijetlo obavljat će Službe za nadzor 
područnih carinskih ureda, a po nalogu PSPTM.  

Provjeru je potrebno provesti nakon 6 i 18 mjeseci od dana izdavanja odobrenja. Daljnje 
provjere će se provoditi po potrebi temeljem analize rizika PSPTM, a najmanje jedanput u 
roku tri godine od zadnje provedene provjere.  

Nakon izvršene provjere Zapisnik o provjeri dostavlja se PSPTM na eventualnu dopunu, te 
nakon završetka zapisnika isti se dostavlja i ovlaštenom izvozniku za podrijetlo kod kojeg je 
provedena naknadna provjera. PSPTM će Zapisnik o provjeri elektronskim putem dostaviti i 
Središnjem uredu – Odjelu za podrijetlo. 

PSPTM u obvezi su voditi evidenciju izvršenih provjera OI, te godišnje (do 15.01. za 
prethodnu godinu) dostavljati Odjelu za podrijetlo robe Carinske uprave putem e-maila 
podrijetlo@carina.hr. 

Na osnovu mišljenja PSPTM, Odjel za podrijetlo Carinske uprave može ukinuti odobrenje 
kad god PSPTM ocijeni da više nisu ispunjeni uvjeti za stjecanje robe europskog podrijetla i 
da ovlašteni izvoznik za podrijetlo zloupotrebljava izdano odobrenje.  
 
 
12 PRIMJENA UPUTE 
Ova uputa primjenjuje se s 01.07.2013. godine. 
 
 
 
 
        POMOĆNIK MINISTRA 
       I RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE 
           

 
      mr.sc. Zlatko Grabar 

 
 
 



Prilozi: 
Prilog 1. Zahtjev za izdavanje odobrenja  
Prilog 2. Izjava o ispunjavanju uvjeta za stjecanje podrijetla za svaki tarifni broj proizvoda 
namijenjenog izvozu 
Prilog 3. Izjava o odricanju od potpisivanja izjave na računu    
 
Dostaviti: 
- Uredu ravnatelja 
- zamjenicima ravnatelja 
- pomoćnicima ravnatelja 
- svim carinarnicama 
- Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak  
- pismohrani 
 
Način otpreme: 
-elektronskom poštom 

 
 
 



 
Ministarstvo financija 
Carinska uprava 
Carinski ured   
 

 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE  1: 

 

Statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo (OI-P)     

Jedinstveno odobrenje za izvoz iz država članica (OI-P-J)2   

  
 

Naziv tvrtke izvoznika:                                     Telefon:       

Mjesto i adresa sjedišta:             Fax:         

EORI broj:                                        e-mail:       
 

• OBVEZUJE SE da će poštovati pravila i odredbe Europske unije (EU) koje propisuju stjecanje 
povlaštenog podrijetla robe u EU; 

• U POTPUNOSTI JE UPOZNAT da se dokazi o podrijetlu izdaju na temelju odredaba Unije i da će mu u 
slučaju povrede istih biti oduzet status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; 

• UPOZNAT JE s propisima o preferencijalnom podrijetlu robe u EU koji su važeći za izvoz u određene 
zemlje te sa sadržajem i oblikom dokaza o  podrijetlu koji su propisani tim propisima; 

• OBVEZUJE SE pratiti sve propise EU koji se odnose na preferencijalno podrijetlo robe, poštivati sve 
upute, te će nadležni carinski ured izvještavati o svim promjenama vezanim uz podrijetlo izvezene robe ili 
uz podatke koji su navedeni na tom dokumentu; 

• IMENUJE ODGOVORNU OSOBU koja je ovlaštena za izvršavanje obveza u ime ovlaštenog izvoznika za 
podrijetlo, koja poznaje pravila o podrijetlu robe, te je odgovorna za izdavanje dokaza o podrijetlu 
izvezene robe po pojednostavljenom postupku  

   
 Ime i prezime odgovorne osobe:         Funkcija u tvrtci:      
   
 Kontakt adresa:           Broj telefona:      
 
        Vlastoručni potpis: ___________________________________________ 

 
ZAHTJEVU PRILAŽEM:  

• Izjavu o ispunjavanju uvjeta za stjecanje podrijetla za svaki pojedini tarifni broj zajedno s pripadajućom 
dokumentacijom  

• popis odgovornih osoba  
• preslika izvoda iz registracije tvrtke  
⇒ __ ____________________________________ 
⇒ ______________________________________      

                                                                           
                  
         Pečat i potpis podnositelja zahtjeva: 
 
                                                                            ____________________________________ 
 

 
                                                 

1 Označite koje odobrenje tražite  
2 Temeljem Uredbe Vijeća 1207/01 ukoliko izvoznik izvozi robu iz poslovnica ili mjesta otpreme/utovara u drugim državama 
članicama Europske unije može zatražiti odobrenje iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 1207/2001 (poznato i kao "prekogranično 
odobrenje OI-P“)  

 



           Prilog 2 
Izjava o ispunjavanju uvjeta za stjecanje podrijetla 
za svaki tarifni broj proizvoda namijenjenog izvozu 

 
1. Detaljan opis robe koja će se izvoziti sa podrijetlom:  
Roba: 
 
 
 
 

Tarifni broj (na nivou 4 znamenke): 

 

2. Da li ste proizvođač robe ili trgovac?  
(Ako ste trgovac molimo da u nastavku navedete od koga kupujete robu, gdje se ista proizvodi i koji dokaz o podrijetlu je 
priložen) 
 
Proizvođač     Trgovac  (ne popunjavate od 3 – 5) 
 
 

 

3. Pravni temelje za stjecanje podrijetla (ugovor, odluka i članak kojim se stječe podrijetlo): 
 
 
 

 

4. Ukoliko u proizvodnji robe koristite materijale s podrijetlom  da li imate dokaze o podrijetlu istih i 
ako da koje? (u prilogu uz zahtjev priložite iste) 
Izjava dobavljača        EUR 1/ EUR-MED/ izjava na računu  
 
 

 

5. Opišite proces proizvodnje: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Kamo se roba izvozi i koliko često (za izvoz u Južnu Koreju učestalost nije bitna): 
 
 
7. Da li u budućnosti planirate izvoz i u neke druge države:  
DA          Ne  

 
8. Molimo navedite ukoliko postoji obvezujuće mišljenje za podrijetlo za predmetni proizvod kao i 
kratko navedite ostala odobrenja koja imate (npr. AEO, ovlašteni izvoznik, računovodstveno razdvajanje, 
unutarnja / vanjska proizvodnja i sl.: 
 

 

 

9. Ukoliko ste tražili izdavanje Jedinstvenog odobrenja za izvoz iz drugih država članica – navedite 
iz kojih će se država odvijati izvoz: 
 



 

          Prilog 3 

 
Izjava o odricanju od potpisivanja izjave na računu    
 
 
 

"Ja, potpisnik, obvezujem se preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu ili drugoj 

trgovačkoj ispravi koja me identificira kao da sam je potpisao/la rukom. 

(mjesto, datum, potpis)" __________________________________________________ 

Tvrtka:  

 

 

 
 


