
Управа царина Србије објављује 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
 На основу члана 10. Правилника о програму и садржини посебног 

стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском 

поступку („Службени гласник РС“, број 97/10), Управа царина Србије објављује 

следеће обавештење: 
  

1. У периоду од 24.06. до 28.06.2019. године Управа царина организује 

полагање посебног стручног испита за добијање дозволе за заступање у 

царинском поступку. 
 

2. 24.06.2019. године у 09,00 часова у просторијама Управе царина – 

Центра за стручно образовање (Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155), 

биће одржан писмени део испита, а од 25.06. до 28.06.2019. године од 

14,30 часова биће одржаван усмени део посебног стручног испита. 
 

3. Кандидат је дужан да пријаву за полагање стручног испита, достави 

најкасније петнаест (15) дана пре дана одржавања испита. 
 

4. Уз Пријаву за полагање испита (образац Пријаве могуће је скинути са 

сајта Управе царина www.carina.rs ), потребно је да кандидат достави и 

следећу документацију: 
 

 Оверену фотокопију дипломе; 

 М образац – Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на 

обавезно социјално осигурање; 

 Доказ да је фирма регистрована за послове међународне 

шпедиције (решење АПР-а); 

 Потврду правног лица - посредног заступника да је кандидат 

стално запослен и да ради на пословима царињења; 
 

Напомена: Чланом 7. Царинског закона („Службени гласник РС“, 

бр. 18/10) дозвола за царинско заступање може се издати 

физичком лицу запосленом код правног лица које има право за 

посредно заступање у царинском поступку ако је радило на 

пословима царињења најмање шест месеци. 
 

 Фотокопију решења о ПИБ-у; 

 Фотокопију личне карте; 

 Личну изјаву да кандидат није кажњаван за кривична дела или   

прекршаје из спољнотрговинских, царинских, девизних или 

пореских прописа; 

 Две фотографије 2,5 x 3 cm; 

 Доказ да је на име трошкова за полагање стручног испита уплаћен 

износ од 19.190 динара на рачун Буџета Републике Србије 
 

                                  број:      840 – 742221843 – 57 
 

5. У складу са чланом 7. став 4. Царинског закона („Службени гласник РС“, 

бр. 18/10), од 20.05. до 21.06.2019. године Управа царина организује 

ОБУКУ за полагање посебног стручног испита (све ближе информације 

можете наћи на сајту Управе царина www.carina.rs или се информисати 

на телефоне Центра за стручно образовање Управе царина 011/2696-815 

и 011/2674-187). 

  Обука није обавезна да би се изашло на полагање испита. 

http://www.carina.rs/
http://www.carina.rs/


Кандидат који жели да похађа обуку за полагање испита за заступање у 

царинском поступку дужан је да, поред пријаве за похађање обуке, 

достави и пријаву за полагање стручног испита најкасније петнаест (15) 

дана пре дана почетка обуке, коју организује Управа царина.  

 Уплата за трошкове обуке за полагање стручног испита за 

заступање у царинском поступку износи 53.030 динара и 

уплаћује се на рачун Буџета Републике Србије  
 

                                 број:      840 – 742221843 – 57 
 

6. Кандидати који се пријаве на полагање посебног стручног испита без 

претходно обављене Обуке, као припрему за полагање испита користе 

правне изворе који су објављени у Правилнику о програму и садржини 

посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање 

у царинском поступку и на сајту Управе царина www.carina.rs . 
 

7. Напомињемо да кандидат на испит може унети само дигитрон и хемиску 

оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити од секретара 

Центра за стручно образовање Управе царина. 
 

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и 

садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за 

заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.97/2010) 

којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће: 
 

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе 

било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне 

рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће 

поништен. 
 

Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у 

року од годину дана. 

 

8. Након положеног испита за заступање у царинском поступку, за 

издавање дозволе за царинско заступање уплатити износ од 2.650 

динара на рачун Буџета Републике Србије  
 

                                 број:      840 – 742221843 – 57 

       

Износи су прописани Законом о републичким административним 

таксама - који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 113 од 

25.12.2017. године. 
 

9. Пријаве и потребна документација се шаљу на адресу: 
 

    Управа царина – Центар за стручно образовање 

    Булевар Зорана Ђинђића 155 

    11070 Нови Београд 

 

Управа царина ће сва обавештења у вези са испитом, распоредом полагања, 

резултатима испита и терминима поновног и поправног испита постављати на 

сајт Управе царина.  

http://www.carina.rs/cyr/Informacije/CarinskiZastupnici/Stranice/CarinskiZastupnici.

aspx 
 

  

Управа царина Србије 

http://www.carina.rs/
http://www.carina.rs/cyr/Informacije/CarinskiZastupnici/Stranice/CarinskiZastupnici.aspx
http://www.carina.rs/cyr/Informacije/CarinskiZastupnici/Stranice/CarinskiZastupnici.aspx

