РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО О СПОСОБЉАВАЊЕ И
УСАВРШАВАЊЕ

СПИСАК ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА “OСНОВИ ЦАРИНСКОГ
СИСТЕМА И ПОСТУПКА" ЗА ЦАРИНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ - I
Испитивач: Драгана Максимовић
1. Појам царинског система и циљеви Царинског закона
2. Царинско подручје и царински статус робе
3. Царински статус и промена царинског статуса робе
4. Појам царинског надзора и царинске контроле
5. Заступање у царинском поступку
6. Таксе за услуге царинског органа
7. Овлашћени привредни субјекат
8. Одлуке које се односе на примену царинских прописа
9. Одлуке које се односе на обавезујућа обавештања
10. Царинско- управни поступак
11. Елементи за обрачун увозних дажбина
12. Стопе царине у нашем царинском систему
13. Порекло робе
14. Царинска вредност робе
15. Исправе у царинском поступку
16. ТИР карнет
17. АТА карнет
18. Привремени смештај робе и декларација за привремени смештај
19. Царински поступак у путничком саобраћају
20. Царински поступак у друмском саобраћају
21. Царински поступак у ваздушном саобраћају
22. Царински поступак у железничком саобраћају
23. Царински поступаку речном саобраћају
24. Царински поступак у поштанском саобраћају
25. Царински поступак за експресне пошиљке
26. Подношење и прихватање декларације у редовном поступку царињења
27. Провера прихваћене декларације у редовном поступку
28. Преглед робе и узимање узорака у редовном поступку
29. Стављање робе у слободан промет
30. Накнадна контрола декларације
31. Царинска обележја
32. Поступак транзита (национални и заједнички транзит; спољни и
унутрашњи транзит)
33. Поступак транзита (транзитна декларација, почетак и завршетак
транзита)

34. Посебни поступци и њихове заједничке карактеристике
35. Поступак царинског складиштења
36. Поступак слободне зоне
37. Поступак активног оплемењивања
38. Поступак пасивног оплемењивања
39. Поступак употребе у посебне сврхе
40. Поступак привременог увоза (са делимичним и потпуним ослобођењем од
плаћања увозних дажбина)
41. Поступак извоза
42. Царинска поједностављења
43. Ослобођење од плаћања увозних дажбина (физичка и правна лица)
44. Располагање са робом која је особођена плаћања увозних дажбина
45. Настанак царинског дуга
46. Обрачун царинског дуга (опште правило, обавештавање о ц. дугу, рокови
за плаћање и застаревање за наплату ц. дуга)
47. Обезбеђење за плаћање царинског дуга
48. Интелектуална својина (појам и носиоци права интелектуалне својине и
мере за заштиту права интелектуалне својине)
49. Поступак заштите права интелектуалне својине
50. Царински прекршаји (појам, правна регалатива, казне и мере у
прекршајном поступку)
51. Надлежност за вођење прекршајног поступка и подношење захтева за
покретање прекршајног поступка
52. Записник о откривеном ц. прекршају
53. Прекршајни налог
54. Заштитне мере у прекршајном поступку

