
ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 
 
 
 

1. Појам, назив и карактеристике ПСТ 
2. Појава, развој, систематика и место ПСТ у правном систему 
3. Национални прописи као извор ПСТ 
4. Међународни извори и међународни режим ПСТ 
5. Држава као субјект ПСТ 
6. Зоне слободне трговине и царинске уније 
7. Настанак и опште карактеристике СТО 
8. Улога и циљеви СТО 
9. Основне карактеристике правног система СТО 
10. Извори права СТО 
11. Чланство у СТО и положај Србије 
12. Принципи спољнотрговинског пословања 
13. Спољнотрговинско пословање у ужем смислу (посебне обавезе и обавеза 

обавештавања о пословању са иностранством) 
14. Спољнотрговинско пословање у ужем смислу (обавеза прибављања 

уверења и докумената која прате робу при увозу или извозу, уверење о 
домаћем пореклу робе ЕУР 1 за робу у извозу и обавезе условљене 
врстом робе) 

15. Извоз и увоз робе 
16. Спољашњи и унутрашњи транзит 
17. Посебни облици спољнотрговинског промета 
18. Услуге у спољнотрговинском промету 
19. Спољна трговина контролисаном робом 
20. Мере трговинских ограничења у праву Србије (ограничења у 

спољнотрговинском промету робом, количинска ограничења, тарифне 
квоте по споразумима о слободној трговини, дозволе за увоз, извоз и 
транзит) 

21. Специфичне мере заштите спољнотрговинског пословања 
(антидампиншке и компензаторне мере) 

22. Специфичне мере заштите спољнотрговинског пословања (мере 
заштите од прекомерног увоза  и мере заштите равнотеже платног 
биланса) 

23. Појам и значај царина 
24. Врсте царина 
25. Царинско подручје и гранични прелази 
26. Царински надзор и контрола 
27. Ослобођење од плаћања увозних дажбина 
28. Царинска вредност (трошкови и издаци који улазе у царинску вредност 

и трошкови и издаци који не улазе у царинску вредност) 



29. Методи утврђивања царинске вредности 
30. Правила о пореклу робе (значај утврђивања порекла робе, утврђивање 

порекла робе) 
31. Правила о пореклу робе у спољнотрговинском режиму Србије, 

билатерални и регионални споразуми о успостављању зона слободне 
трговине, правила о пореклу робе у споразумима о слободној трговини 
са земљама чланицама Царинске уније Русије, Белорусије и Казахстана. 

32. Одређивање порекла робе у унутрашњем законодавству Србије 
33. Царинска тарифа 
34. Појам и врсте царинског поступка 
35. Царински поступак увоза робе (улаз робе у царинско подручје, 

подношење декларације) 
36. Стављање робе у слободан промет 
37. Поступак транзита и поступак царинског складиштења 
38. Поступак активног оплемењивања робе 
39. Поступак прераде под царинском контролом и поступак привременог 

увоза 
40. Поступак пасивног оплемењивања и поступак извоза робе 
41. Поступање са робом при уносу и смештају у слободну царинску зону и 

њеном изношењу из зоне 
42. Појам и субјекти девизног пословања и кредитних послова са 

иностранством 
43. Појам и врсте валута и девиза 
44. Девизно тржиште 
45. Платни промет са иностранством 
46. Инструменти плаћања и наплате 
47. Девизно пословање у ужем смислу (текући послови) 
48. Девизно пословање у ужем смислу (капитални послови - директне 

инвестиције, послови са хартијама од вредности) 
49. Кредитни послови са иностранством 
50. Контрола девизног пословања 
51. Споразум ЦЕФТА 
52. Споразуми о слободној трговини Србије са Руском федерацијом, 

Белорусијом и Казахстаном 
53. Споразум о слободној трговини са Турском и Споразум о слободној 

трговини са државама ЕФТА 
54. Споразум о стабилизацији и придруживању 


