Процедура проверe познавања порекла робе – обавештење заинтересованим лицима
У складу са одредбама споразума о слободној трговини који су засновани на пан-европским
правилима о пореклу (Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним
правилима о пореклу („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 7/2013), у даљем тексту
Регионална конвенција, као и на основу поступка давања и одузимања овлашћења за сачињавање
изјаве о пореклу робе на фактури (Акт УЦ број 148-07-483-01-315/2017 од 27.09.2017. 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 знања из области порекла робе.

Пријава за проверу познавања порекла робе
Пријаву за проверу познавања порекла робе заинтересована лица могу поднети
електронским путем, кликом на линк Е-ПРИЈАВА.
Процедура подношења захтева за доделу статуса овлашћеног извозника подразумева
претходно добијање потврде Управе царина о познавању правила о пореклу робе која гласи на име
подносиоца (кандидат који једном добије потврду, исту користи и приликом евентуалног преласка
у друго привредно друштво). Потврда се заједно са захтевом и осталом припремљеном
документацијм сходно упутству Управе царина (Акт УЦ број 148-07-483-01-315/2017 од 27.09.2017.
године) подноси надлежној царинарници према седишту привредног друштва.
Није неопходно прилагати доказ о уплаћеној такси.

Термин за проверу познавања порекла робе
Провера познавања порекла робе се одржава у централи Управа царина Србије (Бул. Зорана
Ђинђића 155а) у термину који усаглашава Управе царина са подносиоцем пријаве за проверу
познавања порекла робе.
Утврђивање термина провере се врши након поднете пријаве, уз препоруку да се пријава
поднесе тек након самопроцене спремности подносиоца за излазак на проверу пред комисијом
Управе царина.
Подносилац пријаве који не покаже неопходан ниво знања приликом провере познавања
порекла робе, може поново поднети пријаву након четири месеца од датума претходне провере.

Поступак провере познавања порекла робе
Провера познавања порекла робе се врши пред комисијом Управе царина и састоји се од два дела:
1. Усменог дела из области правила о пореклу робе (укључујући и излагање кандидата из
области пословања привредног друштва);
2. Решавање задатака.
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Примери питања која су водиља у припреми лица
за проверу познавања порекла робе
Навести споразуме о слободној трговини које је потписала Република Србија, а који су
засновани на пан-европским правилима о пореклу робе.
Шта је Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним
правилима о пореклу робе (“Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 7/2013).
Споразуми садрже анексе који уређују трговинску политику/заштиту потписница
(индустрија, пољопривреда). У том смислу, у оквиру којих споразума споразума о
слободној трговини које примењује Република Србија су прописана количинска
ограничења?
Навести основне принципе стицања преференцијалног порекла у складу са
споразумима који су засновани на пан-европским правилима о пореклу робе?
Који су то потпуно добијени производи ?
Који су то довољно обрађени или прерађени производи?
Шта су то недовољни (минимални) поступци обраде или прераде?
Шта је квалификациона јединица?
Шта су неутрални елементи?
Шта је тарифни број?
Дефинисати појам „додата вредност“ у складу са пан-европским споразумима о
слободној трговини ?
Објаснити принцип толеранције и у којим случајевима се не може применити принцип
толеранције? (Веза члана 5. Конвенције и листе обраде или прераде или члан 6. старих
протокола).
Колико колона има Листа обраде или прераде, како се примењује, образложити везу
тарифног броја и наименовања робе у односу на услове за стицање преференцијалног
порекла?
Шта значи позиција еx испред ХС тарифног броја или Главе?
На које материјале се односи прописани услов из колоне 3 или 4 Листе обраде или
прераде?
Навести неколико услова за стицање порекла из Листе обраде или прераде
(Генерално).
Шта представља вредносни (процентуални) услов из колоне 3. или 4. и за који паритет
испоруке је овај услов обавезно везан?
Да ли цена производа франко фабрика обухвата трошкове осигурања, транспорта?
Шта је кумулација порекла ?
Који услови морају бити испуњени да би се применила кумулација порекла робе?
Објаснити разлику између билатералне и мултилатералне (дијагоналне) кумулације
порекла.
Која је роба изузета из принципа примене одредби о кумулацији порекла робе сходно
Прилогу II Регионалне конвенције (Анекс I и Анекс VIII)?
Која роба је изузета из принципа кумулације порекла робе сходно споразумном односу
Царинска унија ЕУ/Турска?
Објаснити институт забране повраћаја или ослобођења од плаћања царине – чл.15
старих протокола о пореклу/ чл.14 Регионалне конвенције и за који је царински
поступак овај институт обично везан?
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На основу којих докумената се доказује испуњеност услова директног транспорта у
случају да је извршен претовар робе у трећој земљи која није део зоне слободне
трговине?
Шта подразумева документарна следљивост коришћених материјала у процесу
производње производа са преференцијалним пореклом?
Који су докази о преференцијалном пореклу робе прописани Регионалном
конвенцијом?
У којим случајевима се врши НАКНАДНО издавање сертификата о пореклу, а у којим
издавање ДУПЛИКАТА сертификата? На ком се језику уносе у сертификат наведене
напомене?
Да ли се изјавом о пореклу робе приликом извоза може потврђивати порекло робе
других страна потписница споразума заједно са робом српског порекла? Уколико
може, дати појашњење о начину приказивања робе са различитим пореклом.
Колики је рок важења уверења о кретању робе ЕУР.1 од тренутка његовог издавања у
Страни уговорници и шта то у пракси значи?
Колико дуго се морају чувати докази о пореклу и документација којом се доказује
порекло извезене робе?
Питања која се односе на производни програм привредног друштва које је подносилац
пријаве за полагање испита о познавању правила о пореклу:
У том смислу, припремити у фотокопији документацију везано за један пример
извршеног извоза производа са пореклом (по избору кандидата) и то: фактуре набавке
материјала коришћеног за производњу, требовања материјала за производњу, радни
налози и др, као и извозну царинску документацију (царинска декларација, извозна
фактура, доказ о пореклу). Документацију припремити у 2 примерка, један за
подносиоца пријаве и један за чланове комисије).
Од подносиоца пријаве за проверу познавања порекла робе ће се захтевати усмено
излагање у вези услова који су везани за порекло конкретне робе (набавка
репроматеријала, потпуно добијени производи, довољно обрађени и прерађени
производи, кумулација порекла робе или комбинација наведених услова укључујући
навођење царинског поступка (нпр. активно оплемењивање)).
Уколико је конкретна извозна документација везана за више врста робе, потребно је
изложити услове за стицање порекла за најмање једну врсту робе.
За подносиоце пријаве који су запослени у привредном друштву које већ има статус
овлашћеног извозника захтева се:
-

Подношење на увид копија Овлашћења и свих решења о евентуалној измени
истог и познавање услова порекла за робу на коју се исто односи;
Познавање Упутства Управе царина о додели статуса Овлашћеног извозника
(права и обавезе како привредног друштва тако и одговорних лица);

За подносиоце пријаве који су запослени у привредном друштву које планира
подношење захтева за доделу статуса овлашћеног извозника захтева се:
-

Познавање Упутства Управе царина о додели статуса Овлашћеног извозника
(права и обавезе како привредног друштва тако и одговорних лица);

Пример задатка:
Извозни производ:

Чоколадно млеко (1 литар) – тарифни број 2202, вредност 1 евро на
паритету франко 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 (Ц5Ц3).
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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