Провера познавања порекла робе – обавештење заинтересованим лицима
У складу са тачком 3. под 4) поступка издавања и одузимања овлашћења за сачињавање
изјаве о пореклу робе на фактури (Акт УЦ број 148-07-483-00-10/3/2009 од 25.10.2010. године)
извозник мора да има запослено најмање једно лице које познаје правила о пореклу робе, што се
доказује важећом потврдом УЦ о успешно извршеној провери познавања порекла робе.

Пријава за проверу познавања порекла робе
Пријаву за проверу познавања порекла робе заинтересована лица могу поднети на следећу
адресу:
Управа царина Србије
Одељење за порекло робе
Бул. Зорана Ђинђића 155а
11070 Нови Београд
Пријава за проверу познавања порекла робе се подноси УЦ у слободној форми на
меморандуму привредног друштва са следећим подацима о лицу на које се пријава односи:
1. Име и презиме
2. Датум рођења
3. Место рођења
4. ЈМБГ
5. Статус у предузећу (звање, односно радно место)
6. Контакт телефон и е-mail адреса.
Уз пријаву за проверу познавања порекла робе не треба прилагати таксу.

Термин за проверу познавања порекла робе
Провера познавања порекла робе се одржава у централи Управе царина Србије (Бул.
Зорана Ђинђића 155а).
Обавештење о термину провере познавања порекла робе пријављеним лицима УЦ
доставља путем поште или преко е-mail адресе, најмање три (3) дана пре дана одржавања.

Поступак провере познавања порекла робе
Провера познавања порекла робе се врши пред Комисијом за порекло робе и састоји се од
два дела:
1. Усмено одговорање на постављена питања;
2. Решавање задатака.

Питања која су до сада постављана лицима приликом провере познавања
порекла робе од стране Комисије за порекло робе
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ПИТАЊА
Навести све споразуме о слободној трговини које примењује Република Србија.
Које земље, односно територије су, осим Републике Србије, стране потписнице Споразума
ЦЕФТА 2006?
Да ли су сви производи на режиму слободне трговине у складу са одредбама Споразума ЦЕФТА
2006?
Са којим земљама ЦЕФТА региона Србија има листе производа изузетих из режима слободне
трговине?
На којим принципима су та изузећа заснована (квоте)?
Који су основни принципи стицања преференцијалног порекла у складу са Споразумима о
слободној трговини који су засновани на ПАН-Европским правилима о пореклу?
Шта су то потпуно добијени производи?
Шта су то довољно обрађени или прерађени производи?
Шта су недовољни (минимални) поступци обраде или прераде?
Шта је квалификациона јединица?
Шта су неутрални елементи?
Шта је тарифни број?
Објаснити принцип толеранције.
У којим случајевима се не може применити принцип толеранције?
Колико колона има Листа обраде или прераде и шта свака од њих представља?
Шта значи позиција ех испред тарифног броја или Главе ЦТ?
На које материјале се односи прописани услов из колоне 3 или 4 Листе обраде или прераде?
Навести неколико начина за стицање порекла из Листе обраде или прераде.
Када је за учешће материјала без порекла у Листи обраде или прераде прописан максимално
дозвољени проценат од нпр. 40% цене производа франко фабрика, објаснити шта то значи?
Шта значи цена производа франко фабрика?
Шта је кумулација порекла?
Објаснити разлику између билатералне и мултилатералне (дијагоналне) кумулације порекла.
Који услови морају бити испуњени да би се остварила дијагонална кумулација порекла?
Са којим све земљама, односно територијама Република Србија може да кумулира порекло?
Да ли се у складу са Прелазним трговинским споразумом између ЕУ и РС и Споразумом између
РС и Турске, кумулација порекла може применити на све производе? (Прилог V)
Ако материјали са пореклом у Србији нису подвргнути поступцима који су већи од недовољних,
при примени кумулације порекла, да ли производ може да стекне статус производа са српским
преференцијалним пореклом (додата вредност)?
Уколико је за стицање порекла коришћена кумулација у складу са чланом 3 Споразума ЦЕФТА,
шта се уписује у рубрику 7 сертификата EUR.1, односно додаје на крају изјаве о пореклу на
фактури?
Објаснити принцип задржавања порекла робе (пример: попуњавање сертификата EUR.1 за робу
EУ порекла када се роба извози у ЦЕФТА регион - рубрике 2, 4, 5, 7)
Објаснити забрану повраћаја или ослобођења од плаћања царине – члан 15.
Да ли се на материјал руског преференцијалног порекла, који је увезен у Србију и пуштен у
слободан промет уз примену преференцијала сходно Споразуму о слободној трговини између РС
и Русије, и који је даље коришћен за производњу одређеног производа који се извози у нпр.
Европску унију, односи забрана повраћаја или ослобођења ?
Објаснити принцип директног транспорта.
На основу којих докумената се доказује испуњеност услова директног транспорта у случају да је
извршен претовар робе у трећој земљи?
Шта подразумева документарна следљивост коришћених материјала?
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Којим документима се потврђује преференцијално порекло робе (докази о пореклу)?
У којим случајевима се може накнадно издати уверење о пореклу робе EUR.1, а у којим дупликат
уверења о пореклу робе EUR.1?
Шта је то заменско уверење о пореклу робе и када се оно може издати?
Колики је рок важења уверења EUR.1 од тренутка његовог издавања у Страни уговорници?
Колико дуго се мора чувати документација којом се доказује порекло извезене робе?
У ком року се мора извршити накнадна контрола по захтеву стране царинске администрације?

Пример задатка:
Извозни производ:

Чоколадно млеко (1 литар) – тарифни број 22.02,
вредност 1 евро FCO фабрика
извози се у Босну и Херцеговину.

Чоколадно млеко је произведено од следећих материјала:
- млеко, турског порекла – тарифни број 04.01............................
- какао, индијског порекла – тарифни број 18.01.........................
- шећер, бразилског порекла – тарифни број 17.01......................
- амбалажа, домаћег порекла - тарифни број 48.11 .....................

вредност 0,5 евра
вредност 0,1 евра
вредност 0,1 евра
вредност 0,1 евра

- трошкови производње...................................................................
- маржа..............................................................................................

вредност 0,1 евра
вредност 0,1 евра
укупно: 1 евро

Какао и шећер су приликом увоза у нашу земљу стављени у поступак активног оплемењивања
(Ц5-Ц3).
У Србији су материјали подвргнути радњама већим од недовољних.
Да ли се за чоколадно млеко у овом примеру, приликом извоза, може издати сертификат ЕУР.1 у
складу са одредбама Споразума ЦЕФТА?
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