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05.11.2019.године
Београд
ФЕ

На основу чл. 96. и 97ђ. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр.
79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017 и 95/2018) и члана 10. Уредбе о стручном усавршавању државних службеника
(„Сл.гласник РС“ бр. 25/2015)
Директор Управе царина Републике Србије доноси

ПОСЕБАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА
ЗА 2020. ГОДИНУ
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Елементи програма стручног усавршавања, сходно
члану 97д. Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр.,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018)
1. Разлог који је условио доношење програма и циљ који се жели остварити његовом
реализацијом
Законом о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр.,
64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), Глави осма, Стручно
усавршавање и оспособљавање, прописано је:
- У члану 96. став 2., да је руководилац дужан да државном службенику омогући стручно
усавршавање за извршавање послова радног места у складу са програмима стручног
усавршавања утврђеним овим законом;
- У члану 97. став 2. тачка 3., да су програми стручног усавршавања и посебни програми обуке у
складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државног органа;
- У члану 97а. став 1. тачка 1., да потреба за стручним усавршавањем постоји, нарочито ако се
донесу нови прописи које примењује државни орган или ако измена тих прописа налаже
суштинске потребе у поступању државних службеника у вези са њиховом применом или ако
то захтева да државни службеници стекну или усвоје нове или унапреде своја знања и
вештине за њихову примену;
- У члану 97г. став 2. тачка 1., да државни орган, у складу са овим и посебним законом, а у
непосредној сарадњи са Националном академијом, може да одлучи да посебан програм
обуке самостално програмира и спроводи;
Царински службеници обављају послове из области царинског система који су специфични у односу
на послове државних службеника у јавној управи, а који су обухваћени Општим програмом обука.
Стога, директор Управе царина доноси Посебан програм стручног усавршавања за царинске
службенике за 2020. годину према посебним потребама Управе царина. Реализација обука
предвиђених Посебним програмом стручног усавршавања требало би да унапреди знања и вештине
царинских службеника при обављању послова из програмских области, односно крајњи циљ је да се
професионалним и стручним обављањем послова повећа наплата дажбина и убрза и олакша
прекогранични промет робе, људи и превозних средстава.
2. Област стручног усавршавања
Посебан програм стручног усавршавања за царинске службенике за 2020. годину обухвата 4
програмске области:
Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске поступке;
Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске послове;
Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште послове;
Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу примене царинских прописа.
3. Опис програма и тематских целина
Посебним програмом стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину обухваћене су 4
програмске области које садрже 14 тематских целина у оквиру који су планиране 43 обуке:
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1. Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске поступке
Царинске процедуре
1.1.0.1.1 Актуелна питања у примени Царинског закона и подзаконских
прописа;
1.1.0.1.2 Актуелна питања у примени Царинског закона и подзаконских
прописа;
1.1.0.2.1 Привремени увоз и извоз робе;
1.1.0.3.1 Посебни поступци из члана 183. став 1. тачка 4. Царинског закона;
1.1.0.4.1 Привремени смештај и поступак складиштења робе;
Овлашћени привредни субјекти и поједностављене царинске процедуре
1.2.0.1.1 Спровођење поједностављеног царинског поступка на основу фактуре;
Транзит робе
1.3.0.1.1 НЦТС – Поступак провере и окончања транзитног поступка, транзитни
поступак у железничком саобраћају и међународни друмски превоз
ствари;
2. Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске послове
Царинска тарифа
2.1.0.1.1 Сврставање робе по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе
од 1. – 70.) са навођењем конкретних примера;
2.1.0.1.2 Сврставање робе по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе
од 1. – 70.) са навођењем конкретних примера;
2.1.0.1.3 Сврставање робе по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе
од 1. – 70.) са навођењем конкретних примера;
2.1.0.1.4 Сврставање робе по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе
од 1. – 70.) са навођењем конкретних примера;
2.1.0.1.5 Сврставање робе по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе
од 1. – 70.) са навођењем конкретних примера;
Порекло робе
2.2.0.1.1 Примена правила о пореклу робе;
2.2.0.1.2 Примена правила о пореклу робе;
2.2.0.1.3 Примена правила о пореклу робе;
Царинска вредност
2.3.0.1.1 Утврђивање царинске вредности робе и новине у царинским
прописима који се односе на царинску вредност;
2.3.0.1.2 Утврђивање царинске вредности робе и новине у царинским
прописима који се односе на царинску вредност;
2.3.0.1.3 Утврђивање царинске вредности робе и новине у царинским
прописима који се односе на царинску вредност;
ТАРИС
2.4.0.1.1 Спровођење контроле трговине стратешком робом – Идентификација
робе двоструке намене;
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3. Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште послове
Радни односи у царинској служби
3.1.0.1.1 Специфичности у области радних односа у царинској служби, прописи
и примена у пракси;
3.1.0.1.2 Специфичности у области радних односа у царинској служби, прописи
и примена у пракси;
Етика и интегритет у царинској служби
3.1.0.2.1 Етика и интегритет у царинској служби;
3.1.0.2.2 Етика и интегритет у царинској служби;
3.1.0.2.3 Етика и интегритет у царинској служби;
3.1.0.2.4 Етика и интегритет у царинској служби;
3.1.0.2.5 Етика и интегритет у царинској служби;
3.1.0.2.6 Етика и интегритет у царинској служби;
Полагање посебног стручног испита за царинског службеника – царински испит
3.2.0.1.1 Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем;
3.2.0.1.2 Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем;
3.2.0.2.1 Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем;
3.2.0.2.2 Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем;
Светска царинска организација
3.2.0.3.1 – 3.2.0.3.10 Стручно усавршавање из свих области царинског система по
Програму Светске царинске организације;
3.2.0.4.1 – 3.2.0.4.10 Стручно усавршавање путем стажирања из свих области
царинског система по Програму Светске царинске организације;
Тренинг тренера у царинској служби
3.2.0.5.1
Тренинг тренера за реализаторе/менторе практичних обука у Управи
царина;
3.2.0.5.2
Тренинг тренера за реализаторе/менторе практичних обука у Управи
царина;
4. Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу примене царинских
прописа;
Сузбијање кријумчарења
5.1.0.1.1 Контрола прекограничног промета робе и путника, контролс речног
саобраћаја, контрола железничког саобраћаја, спречавање
кријумчарења робе и људи на територији Републике Србије;
5.1.0.2.1 Контрола прекограничног промета дивљих врста и ЦИТЕС Конвенција –
сузбијање Кријумчарења;
5.1.0.3.1 Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера са
аспекта анализе и управљања ризиком;
5.1.0.3.2 Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера са
аспекта анализе и управљања ризиком;
5.1.0.3.3 Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера са
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аспекта анализе и управљања ризиком;
Заштита права интелектуалне својине
5.2.0.1.1 Примена мера за заштиту права интелектуалне својине;
5.2.0.2.1 Примена мера за заштиту права интелектуалне својине – Препознавање
робе која подлеже мерама заштите ПИС;
5.2.0.2.2 Примена мера за заштиту права интелектуалне својине – Препознавање
робе која подлеже мерама заштите ПИС;
4. Државни орган којима је намењен
Посебан програм стручног усавршавања за царинске службенике за 2020. годину намењен је
искључиво царинским службеницима запосленим у Управи царина РС.
5. Опис циљне групе корисника обуке и најмањи и оптимални број полазника
Корисници обука предвиђених Посебним програмом стручног усавршавања царинских службеника
за 2020. годину су сви царински службеници из свих организационих јединица Управе царина.
Оптималан и просечан број полазника обука обухваћен овим програмом је 30 полазника по обуци.
Најмањи број полазника по обуци је 15, а највећи 61. Број полазника по једној обуци је условљен
просторним капацитетима и облицима и метома реализације обуке.
6. Пројекција трошкова програма
Чланом 85. Закона о царинској служби ("Сл. гласник РС бр. 95/2018“ од 10.12.2018. године),
прописано је да царински службеници који учествују у посебном програму обуке који спроводи
Центар за стручно оспособљавање и усавршавање царинских службеника Управе царина, остварују
право на смештај и исхрану у интернату Управе царина, док је члановима 21. – 27. Уредбе о
акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног
усавршавања у јавној управи ("Сл. Гласник РС бр. 90" од 21.11.2018. године), прописан начин
ангажовања, начин утврђивања, обрачун и исплата накнада реализаторима за припрему и извођење
обука, припрему улазних и излазних тестова, као и накнада трошкова реализатора уколико се обука
изводи ван места пребивалишта (превоз, смештај и исхрана, изузев дневница).
У складу са Ценовником дневних менија - доручак, ручак, вечера, за потребе Центра за стручно
оспособљавање и усавршавање који се примењује од 01.11.2019. године:
Д - Доручак =165,00 динара
Р - Ручак = 280,00 динара
В - Вечера = 215,00 динара
а, према планираним обукама које су обухваћене Посебним програмом стручног усавршавања
царинских службеника за 2020. годину, укупан износ трошкова за исхрану, не укључујући накнаде
реализаторима за припрему и извођење обука, припрему улазних и излазних тестова, као и накнада
трошкова реализатора уколико се обука изводи ван места пребивалишта (превоз, смештај и исхрана,
изузев дневница), износи 3.408.560,00 рсд.
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Опис
Доручак
Ручак
Верчера
Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем
(Д+Р+В= 660 динара) за 30 дана обуке
Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем
(Д+Р+В=660 динара) за 30 дана обуке
Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем
(Д+Р+В=660 динара) за 45 дана обуке
Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем
(Д+Р+В=660 динара) за 45 дана обуке

Број
334
1113
334
30

Износ у РСД
55.110,00
311.640,00
71.810,00
594.000,00

30

594.000,00

30

891.000,00

30

891.000,00

УКУПНО

3.408.560,00

7. Облици, методе и носиоци реализације
Носиоци реализације Посебног програма стручног усавршавања царинских службеника за 2020.
годину су предавачи - реализатори (запослени у Управи царина) са листе реализатора обука за 2020.
годину, гостујући предавач из Министарства заштите животне средине и носиоци права
интелектуалне својине и њихова овлашћена лица, који испуњавају услове из члана 25. Уредбе о
стручном усавршавању државних службеника ("Сл. гласник РС бр. 25/2015" од 13.3.2015. године).
Програмом је предвиђено да се обуке реализују различитим облицима и методама као што су
семинар, радионица, предавање и курс .
8. Очекивани ефекти у подизању нивоа компетенција полазника
Обуке предвиђене Посебним програмом стручног усавршавања царинских службеника за 2020.
годину би требало да подигну на виши ниво компетенције сваког полазника обука из одређене
области и тематске целине.
9. Начин вредновања и верификације
По завршетку једне од обука из тематске целине Полагање посебног стручног испита за царинског
службеника – царински испит, полаже се испит. Кандидатима који положе царински испит издаје се
Уверење. Начин вредновања и верификације прописан је Правилником о програму, начину полагања
посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
(„Сл.гласник РС, бр. 50“ од 12.07.2019. године).
Полагање посебног стручног испита за царинског службеника – царински испит
3.2.0.1.1 Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем;
3.2.0.1.2 Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем;
3.2.0.2.1 Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем;
3.2.0.2.2 Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем;
10. Трајање програма
Посебан програм стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину траје једну годину од
01.01. - 31.12.2020. године.
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСТУПКЕ
Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске процедуре

Назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области примене
Царинског закона и подзаконских аката.

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина Царинске процедуре.

Редни број обуке

1.1.0.1.1.

Назив обуке
Циљ обуке
Циљна група и број
царинских
службеника
Кључне тачке
садржине обуке
Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

Актуелна питања у примени Царинског закона и подзаконских
прописа.
Правилна примена Царинског закона и подзаконских прописа.
Царински службеници са ВСС који непосредно примењују Царински
закон и подзаконске прописе: Београд (2), Крагујевац (2), Вршац (2),
Зрењанин (2), Шабац (2) , Кладово (2) , Ниш (2), Димитровград (2),
Краљево (2), Крушевац (2), Ужице (2), Нови Сад (2), Сомбор (2) ,
Суботица (2), Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .
Упознавање са новинама у Царинског закону (Сл. Гласник 95/2018)
који се примењује од 17.06.2019.године.
1,5 сата (90 минута)
Предавање са презентацијом
Слободан Томић, Жељко Ђоковић и Наташа Мирковић / Листа
реализатора обуке за 2020.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина јануара 2020. године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске процедуре

Назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области примене
Царинског закона и подзаконских аката.

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина Царинске процедуре.

Редни број обуке

1.1.0.1.2.

Назив обуке
Циљ обуке

Циљна група и број
царинских
службеника

Кључне тачке
садржине обуке
Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

Актуелна питања у примени Царинског закона и подзаконских
прописа.
Правилна примена Царинског закона и подзаконских прописа.
Царински службеници са ВСС који непосредно примењују Царински
закон и подзаконске прописе: Београд (2), Крагујевац (2), Вршац (2),
Зрењанин (2), Шабац (2) , Кладово (2) , Ниш (2), Димитровград (2),
Краљево (2), Крушевац (2), Ужице (2), Нови Сад (2), Сомбор (2) ,
Суботица (2), Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .
Упознавање са новинама у Царинског закону (Сл. Гласник 95/2018)
који се примењује од 17.06.2019.године.
1,5 сата (90 минута)
Предавање са презентацијом
Слободан Томић, Жељко Ђоковић и Наташа Мирковић / Листа
реализатора обуке за 2020.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Прва половина Фебруара 2020. године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске процедуре

Назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области примене
Царинског закона и подзаконских аката у односу на привремени увоз
и извоз.

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина Царинске процедуре.

Редни број обуке

1.1.0.2.1.

Назив обуке
Циљ обуке

Циљна група и број
царинских
службеника

Кључне тачке
садржине обуке
Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

Привремени увоз и извоз робе.
Правилна примена одредаба Царинског закона и подзаконских
прописа у односу на привремени увоз и извоз робе.
Царински службеници који непосредно примењују прописе који се
односе на привремени увоз и извоз робе: Београд (2), Ниш (2),
Крагујевац (2), Вршац (2), Зрењанин (2), Шабац (2) , Кладово (2) ,
Димитровград (2), Краљево (2), Крушевац (2), Ужице (2), Нови Сад (2),
Сомбор (2) , Суботица (2), Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .
Упознавање са новинама у Царинског закону (Сл. Гласник 95/2018)
који се примењује од 17.06.2019.године, које се односе на
привремени увоз и извоз робе.
1,5 сата (90 минута)
Предавање са презентацијом
Слободан Томић, Жељко Ђоковић и Наташа Мирковић / Листа
реализатора обуке за 2020.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина Фебруара 2020. године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске процедуре

Назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области примене
Царинског закона и подзаконских аката у односу на посебне поступке
из члана 183. став 1. тачка 4. ЦЗ

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина Царинске процедуре.

Редни број обуке

1.1.0.3.1.

Назив обуке
Циљ обуке

Циљна група и број
царинских
службеника

Кључне тачке
садржине обуке
Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

Посебни поступци из члана 183. став 1. тачка 4. Царинског закона и
подзаконски прописа.
Правилна примена одредаба Царинског закона и подзаконских
прописа у односу на посебне поступке из Чл. 183.ст.1 тачка 4. ЦЗ
Царински службеници који непосредно примењују прописе који се
односе на посебне поступке из члана 183. став 1. тачка 4. Царинског
закона и подзаконских прописа: Београд (2), Ниш (2), Крагујевац (2),
Вршац (2), Зрењанин (2), Шабац (2) , Кладово (2) , Димитровград (2),
Краљево (2), Крушевац (2), Ужице (2), Нови Сад (2), Сомбор (2) ,
Суботица (2), Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .
Упознавање са новинама у Царинског закону (Сл. Гласник 95/2018)
који се примењује од 17.06.2019.године, које се односе на посебне
поступке из члана 183. став 1. тачка 4. Царинског закона.
1,5 сата (90 минута)
Предавање са презентацијом
Слободан Томић, Жељко Ђоковић и Наташа Мирковић / Листа
реализатора обуке за 2020.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Прва половина Марта 2020. године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске процедуре

Назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области примене
Царинског закона и подзаконских аката у односу на привремени
смештај и поступак складиштења робе.

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина Царинске процедуре.

Редни број обуке

1.1.0.4.1.

Назив обуке
Циљ обуке

Циљна група и број
царинских
службеника

Кључне тачке
садржине обуке
Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

Привремени смештај и поступак складиштења робе.
Правилна примена одредаба Царинског закона и подзаконских
прописа у односу на привремени смештај и поступак складиштења.

Царински службеници који непосредно примењују прописе који
се односе на привремени смештај и поступак складиштења
робе: Београд (2), Ниш (2), Крагујевац (2), Вршац (2), Зрењанин (2),
Шабац (2) , Кладово (2) , Димитровград (2), Краљево (2), Крушевац (2),
Ужице (2), Нови Сад (2), Сомбор (2) , Суботица (2), Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .

Упознавање са новинама у Царинског закону (Сл. Гласник
95/2018) који се примењује од 17.06.2019.године, које се односе
на привремени смештај и поступак складиштења робе.
1,5 сата (90 минута)
Предавање са презентацијом.
Слободан Томић, Жељко Ђоковић и Наташа Мирковић / Листа
реализатора обуке за 2020.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина Марта 2020. године.

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за овлашћене привредне
субјекте и поједностављене царинске процедуре

Назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
примене поједностављених царинских процедура.

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина ОПС и поједностављене царинске
процедуре.

Редни број обуке

1.2.0.1.1.

Назив обуке
Циљ обуке
Циљна група и број
царинских
службеника

Спровођење поједностављеног царинског поступка на основу
фактуре.
Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
примене поједностављеног царинског поступка на основу фактуре.
Царински службеници који спроводе поступак царињења на основу
фактуре: Београд (2), Ниш (2), Крагујевац (2), Вршац (2), Зрењанин (2),
Шабац (2) , Кладово (2) , Димитровград (2), Краљево (2), Крушевац (2),
Ужице (2), Нови Сад (2), Сомбор (2) , Суботица (2), Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .
-

Кључне тачке
садржине обуке

Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

-

Опште одредбе;
Услови за одобравање поједностављеног царинског поступка
на основу фактуре;
Поступак издавања одобрења;
Спровођење поједностављеног царинског поступка на основу
фактуре.

1 сат (60 минута)
Предавање са презентацијом
Александра Илић, Јована Вељовић и Владимир Илић / Листа
реализатора обуке за 2020. годину

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Прва половина Априла 2020. године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за транзит робе

Назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у тематским областима
транзита робе.

Област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке – Тематска целина Тзранзит робе.

Редни број обуке

1.3.0.1.1.

Назив обуке
Циљ обуке

Циљна група и број
царинских
службеника

Кључне тачке
садржине обуке
Трајање
Облици и методе
реализације
Предавач/и

НЦТС – Поступак провере и окончања транзитног поступка,
транзитни поступак у железничком саобраћају и међународни
друмски превоз ствари.
Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
транзита робе.
Царински службеници са ВСС који раде у царинарницама на
пословима транзита: Београд (2), Ниш (2), Крагујевац (2), Вршац (2),
Зрењанин (2), Шабац (2) , Кладово (2) , Димитровград (2), Краљево (2),
Крушевац (2), Ужице (2), Нови Сад (2), Сомбор (2) , Суботица (2),
Приштина (2).
Укупно 30 царинских службеникаса .
1.1 НЦТС – Поступак провере и окончања транзитног поступка;
1.2 НЦТС – Транзитни поступак у железничком саобраћају;
1.3 НЦТС - Међународни друмски превоз ствари .
Један дан (6 сати)
Семинар
Горица Вељовић, Марија Поповић и Лидија Мирковић / Листа
реализатора обуке за 2020. годину

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина Априла 2020. године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

ПОСЕБАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ

Организатор
назив програма

Сектор за тарифске послове – Одељење за царинску тарифу
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за тарифске послове.

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинске тарифа.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2.1.0.1.1.
Сврставање по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе од
1. до 70.) са навођењем конкретних примера.
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Зрењанин, Сомбор и Суботица
2. Одсек за накнадну контролу Нови Сад - Ца-Ца Суботица
3. Сектора за контролу примене царинских прописа (Група за
царинске истраге Нови Сад – канцеларија у Суботици, Одсек за
регионално управљање ризиком Ца-Ца Зрењанин и Ца-Ца
Суботица. Укупно 30 царинских службеника.
1.

2.

Сврставање по Царинској тарифи роба од 1. до 70. Главе са
навођењем конкретних примера
Корисни „линкови“ за сврставање робе под Царинској тарифи

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2020.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2020. године

место одржавања
обуке

Царинарница Зрењанин, са почетком у 10.00 h

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове – Одељење за царинску тарифу
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за тарифске послове.

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинске тарифа.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2.1.0.1.2.
Сврставање по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе од
1. до 70.) са навођењем конкретних примера
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи.
Службеници из:
1. Царинарница: Шабац и Нови Сад;
2. Одсек за накнадну контролу Нови Сад-Ца-Ца Нови Сад;
3. Одељење за Царинску тарифу - Нови Сад;
4. Сектора за контролу примене царинских прописа (Група за
царинске истраге Нови Сад-Ца-Ца Нови Сад, Одсек за регионално
управљање ризиком Ца-Ца Нови Сад).
Укупно 30 царинских службеника.
1. Сврставање по Царинској тарифи роба од 1. до 70. Главе са
навођењем конкретних примера;
2. Корисни „линкови“ за сврставање робе под Царинској тарифи.
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима.
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2020. године.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Aприл 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Шабац, са почетком у 10.00 h

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове - Одељење за Царинску тарифу
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за тарифске послове.

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинске тарифа.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2.1.0.1.3.
Сврставање по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе од
1. до 70.) са навођењем конкретних примера.
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Крагујевац, Ужице и Краљево;
2. Групе за накнадну контролу Краљево - Ца-Ца Краљево;
3. Сектора за контролу примене царинских прописа (Група за
царинске истраге Краљево, Одсек за регионално управљање
ризиком Ца-Ца Краљево и Ца-Ца Ужице).
Укупно 30 царинских службеника.
1. Сврставање по Царинској тарифи роба од 1. до 70. Главе са
навођењем конкретних примера;
2. Корисни „линкови“ за сврставање робе под Царинској тарифи.
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима.
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2020. године.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2020. године

место одржавања
обуке

Царинарница Крагујевац, са почетком у 10.00 h

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове - Одељење за Царинску тарифу
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за тарифске послове.

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинске тарифа.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

2.1.0.1.4.
Сврставање по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе од
1. до 70.) са навођењем конкретних примера.
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Ниш, Кладово, Приштина, Крушевац и
Димитровград
2. Одсека за накнадну контролу Ниш - Ца-Ца Ниш
3. Одељење за Царинску тарифу - Ниш
4. Сектора за контролу примене царинских прописа (Група за
царинске истраге Ниш, Одсек за регионално управљање
ризиком Ца-Ца Ниш, Ца-Ца Кладово и Ца-Ца Димитровград).
Укупно 30 царинских службеника.
1. Сврставање по Царинској тарифи роба од 1. до 70. Главе
са навођењем конкретних примера;
2. Корисни „линкови“ за сврставање робе под Царинској
тарифи.

кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима.
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2020. године.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2020. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш, са почетком у 11.00 h

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове - Одељење за Царинску тарифу
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за тарифске послове.

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања робе по
Царинској тарифи.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинске тарифа.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских службеника

кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2.1.0.1.5.
Сврставање по Царинској тарифи робе широке потрошње (Главе од 1. до
70.) са навођењем конкретних примера.
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања робе по
Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Београд и Вршац
2. Одељења интерне ревизије
3. Централе УЦ:
I.
Сектор за тарифске послове (Одељење за ТАРИС, инструменте
царинске и спољнотрговинске заштите, порез и акцизу,
Одељење за порекло робе, Одељење за царинску тарифу,
Одељење за накнадну контролу, Одсек за накнадну контролу
Београд-Ца-Ца Београд, Царинска лабораторија)
II.
Центар за стручно образовање
4. Сектор за контролу примене царинских прописа (Одељење за
анализу и управљање ризиком, Одељење за царинске истраге, Група
за царинске истраге Београд, Одсек за регионално управљање
ризиком Ца-Ца Вршац). Укупно 30 царинских службеника.
1.
2.

Сврставање по Царинској тарифи роба од 1. до 70. Главе са
навођењем конкретних примера
Корисни „линкови“ за сврставање робе под Царинској тарифи

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима.
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке за
2020. године.

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Новембар 2020. године

место одржавања обуке

Београд - Управа Царина – Учионица - са почетком у 10.00 h

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове - Одељење за порекло робе и царинску
вредност робе – Одсек за порекло робе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Порекло робе.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.2.0.1.1
Примена правила о пореклу робе
Оспособљавање царинских службеника за практичну примену
правила о пореклу
Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних
контрола, царинских истрага и управног поступка из Царинарница:
Шабац (10), Нови Сад (10), Сомбор (10), Зрењанин (10), Вршац (10).
Укупно 50 царинских службеника.
Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о
слободној трговини (опште одредбе, дефиниција појма
„производи са пореклом“, територијални услови, повраћај или
ослобођења, докази о пореклу);
Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I
Конвенције – општа правила, Прилог II Конвенције –
одступања од општих правла, ревизија Конвенције (Пуна
кумулација порекла, Забрана повраћаја или ослобођења од
царине (Drawback), вредносни услов – калкулација, директан
транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу,
издавање заменског доказа о пореклу;

кључне тачке
садржине обуке

Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање
преференцијалног статуса без верикације и оправдана сумња
у пореклу робе);
Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са
царинском унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи
изузети из режима слободне трговине, правила о одређивању
земље порекла);
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3 сата
Предавање
Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић и Лидија Луцић/Листа
реализатора обука ѕа 2020. годину
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар 2020. године

место одржавања
обуке

Београд - Управа Царина – Амфитетар – Почетак у 10.00 часова

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове - Одељење за порекло робе и царинску
вредност робе – Одсек за порекло робе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Порекло робе.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских службеника

2.2.0.1.2
Примена правила о пореклу робе
Оспособљавање царинских службеника за практичну примену правила о
пореклу
Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних
контрола, царинских истрага и управног поступка из Царинарница:
Београд (30), Управа царина (20).
Укупно 50 царинских службеника.
Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о слободној
трговини (опште одредбе, дефиниција појма „производи са
пореклом“, територијални услови, повраћај или ослобођења, докази
о пореклу);
Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I
Конвенције – општа правила, Прилог II Конвенције – одступања од
општих правла, ревизија Конвенције (Пуна кумулација порекла,
Забрана повраћаја или ослобођења од царине (Drawback),
вредносни услов – калкулација, директан транспорт (Non-alteration
rule), Општа толеранција, начело територијалности, накнадно
издавање доказа о пореклу, издавање заменског доказа о пореклу;

кључне тачке садржине
обуке

Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање
преференцијалног статуса без верикације и оправдана сумња у
пореклу робе);
Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са
царинском унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи изузети
из режима слободне трговине, правила о одређивању земље
порекла);
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

3 сата
Предавање
Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић и Лидија Луцић/Листа реализатора
обука ѕа 2020. годину
Март 2020. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs
место одржавања обуке

Београд - Управа Царина – Амфитетар – Почетак у 10.00 часова

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за тарифске послове - Одељење за порекло робе и царинску
вредност робе – Одсек за порекло робе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Порекло робе.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.2.0.1.3
Примена правила о пореклу робе
Оспособљавање царинских службеника за практичну примену
правила о пореклу
Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних
контрола, царинских истрага и управног поступка из Царинарница:
Ниш (20), Крушевац (10).
Укупно 30 царинских службеника.
Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о
слободној трговини (опште одредбе, дефиниција појма
„производи са пореклом“, територијални услови, повраћај или
ослобођења, докази о пореклу);
Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I
Конвенције – општа правила, Прилог II Конвенције –
одступања од општих правла, ревизија Конвенције (Пуна
кумулација порекла, Забрана повраћаја или ослобођења од
царине (Drawback), вредносни услов – калкулација, директан
транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу,
издавање заменског доказа о пореклу;

кључне тачке
садржине обуке

Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање
преференцијалног статуса без верикације и оправдана сумња
у пореклу робе);
Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са
царинском унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи
изузети из режима слободне трговине, правила о одређивању
земље порекла);
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3 сата
Предавање
Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић и Лидија Луцић/Листа
реализатора обука ѕа 2020. годину
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2020. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш – Почетак у 10.00 часова

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

Х

Висок

-

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:

25

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

Сектор за тарифске послове - Одељење за порекло робе и царинску
вредност робе – Одсек за царинску вредност робе

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области царинске
вредности робе и правилног обрачуна и наплате дажбина.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинска вредност.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника
кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације

Предавач/и:

2.3.0.1.1
Утврђивање царинске вредности робе и новине у царинским
прописима који се односе на царинску вредност.
Унапређење знања царинских службеника из области царинске
вредности робе и правилног обрачуна и наплате дажбина.
Царински службеници који раде на пословима царинског вредновања
робе из Царинарница Ниш (5), Димитровград (5), Крушевац (5).
Укупно 15 царинских службеника.
1. Законска и подзаконска регулатива;
2. Примери правилне и погрешне примене прописа који се
односе на утврђивања царинске вредности робе.
3 сата (180 минута)
Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену искустава
Божана Раичевић - Координатор у Сектору за тарифске послове,
Жељко Поповић – Шеф Одсека за царинску вредност робе
Татјана Попадић – самостални царински саветник / Листа реализатора
обуке за 2020.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2020. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

Сектор за тарифске послове - Одељење за порекло робе и царинску
вредност робе – Одсек за царинску вредност робе

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области царинске
вредности робе и правилног обрачуна и наплате дажбина.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинска вредност.

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.2
Утврђивање царинске вредности робе и новине у царинским
прописима који се односе на царинску вредност.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника из области царинске
вредности робе и правилног обрачуна и наплате дажбина.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који раде на пословима царинског вредновања
робе из Царинарница Београд (5), Нови Сад (5), Вршац (5), Зрењанин
(5), Сомбор (5), Суботица (5).
Одељење за накнадну контролу (2), Одељење за интерну ревизију (1).
Укупно 33 царинских службеника.

кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације

1. Законска и подзаконска регулатива;
2. Примери правилне и погрешне примене прописа који се
односе на утврђивања царинске вредности робе.
3 сата (180 минута)
Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену искустава
Божана Раичевић - Координатор у Сектору за тарифске послове,

Предавач/и:

Жељко Поповић – Шеф Одсека за царинску вредност робе
Татјана Попадић – самостални царински саветник / Листа реализатора
обуке за 2020.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2020. године

место одржавања
обуке

Београд - Управа Царина – Амфитетар – Почетак у 10.00 часова

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

Сектор за тарифске послове - Одељење за порекло робе и царинску
вредност робе – Одсек за царинску вредност робе

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области царинске
вредности робе и правилног обрачуна и наплате дажбина.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина Царинска вредност.

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.3
Утврђивање царинске вредности робе и новине у царинским
прописима који се односе на царинску вредност.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника из области царинске
вредности робе и правилног обрачуна и наплате дажбина.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који раде на пословима царинског вредновања
робе из Царинарница Шабац (5), Кладово (5), Ужице (5), Крагујевац
(5), Краљево (5),
Одељење за накнадну контролу (2), Одељење за царинске истраге (2).
Укупно 33 царинских службеника.

кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације

1. Законска и подзаконска регулатива;
2. Примери правилне и погрешне примене прописа који се
односе на утврђивања царинске вредности робе.
3 сата (180 минута)
Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену искустава
Божана Раичевић - Координатор у Сектору за тарифске послове,

Предавач/и:

Жељко Поповић – Шеф Одсека за царинску вредност робе
Татјана Попадић – самостални царински саветник / Листа реализатора
обуке за 2020.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2020. године

место одржавања
обуке

Београд - Управа Царина – Амфитетар – Почетак у 10.00 часова

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за обуку.
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Организатор:

Сектор за тарифске послове - Одељење за ТАРИС, инструменте
царинске и спољнотрговинске заштите, порез и акцизу

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове
WCO Програм безбедности - Kонтрола спољне трговине
стратешком робом - наоружања, војне опреме и робе двоструке намене.

циљ програма

Јачање свести о безбедносној улози царинске службе и о контроли
промета стратешке робе (наоружање, војна опрема и роба двоструке
намене). Такође, циљ је да се у царинској служби РС успостави
регионална кадровска инфраструктура која ће се бавити
проблематиком идентификације стратешке робе и која ће бити
потпора спровођењу царинске контроле наведене робе на терену.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Тематска целина ТАРИС.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

2.4.0.1.1.
Спровођење контроле трговине стратешком робом Идентификација робе двоструке намене
Циљ одржавања ове обуке јесте јачање свести о безбедносној улози
царинске службе и неопходности царинске контроле промета
стратешке робе; Унапређење знања и вештина царинских службеника
у области контроле трговине стратешком робом; Упознавање са
начинима за идентификацију стратешке робе. Такође, циљ је да се
настави са јачањем регионалне кадровске инфраструктуре царинских
службеника, који представљају потпору контроли промета стратешке
робе и пружају помоћ колегама при идентификацији исте на терену
Царински службеници из Царинарница који обављају послове
царињења (Укупно 40): Београд (4), Крагујевац (2), Вршац (2),
Зрењанин (2), Шабац (2) , Кладово (2) , Димитровград (4), Краљево (3),
Крушевац (2), Ужице (2), Ниш (3), Нови Сад (4), Сомбор (2) , Суботица
(4), Приштина (2)

циљна група и број
царинских
службеника

Сектор за контролу примене царинских прописа:
Одељење за царинске истраге (2)
Одељење за сузбијање кријумчарења (5)
Одељење за обавештајне послове (3)
Одељење за анализу и управљање ризиком (5)
Сектор за тарифске послове:
Одељење за накнадну контролу (2)
Одељење интерне ревизије (2)
Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно за обуку 61 царински службеник.

кључне тачке

Дефиниција и значај стратешке робе;
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садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације

Компоненте националног система за спровођење контроле промета
стратешком робом и улога царинске службе;
Међународни законодавни оквир и режими за спровођење трговине
стратешком робом;
WCO програм безбедности;
WCO приручник за спровођење контроле промета стратешке робе;
Студије случајева забране;
Модул о роби – Стратешке хемикалије;
Модул о роби – Стратешки биолошки материјали;
Модул о роби – Радиоактивни и нуклеарни материјали;
Модул о роби–Материјали са двоструком наменом;
Модул о роби – Опрема са двоструком наменом из ХС 84;
Модул о роби – Опрема са двоструком наменом из ХС 85;
Модул о роби – Опрема са двоструком наменом из ХС 90;
Модул о роби – наоружање и војна опрема;
Накнадна контрола у области стратешке трговине;
Процена ризика, профилисање, циљање – Вежбе (3);
4 дана (24 сата)
Теоретска настава кроз реализовање презентација, анализа студије
случајева, практичне вежбе у којима ће учествовати полазници обуке
и предавачи.
1. Весна Врачар, дипл.инж.технологије – руководилац Групе за
аналитичко праћење царинске и спољнотрговинске заштите
2. мр Игор Анћелковић, дипл.инж.машинства – шеф Одсека за
накнадну контролу Ниш
3. Мирче Мохора, дипл.инж.електротехнике – шеф ЦИ
Железничка станица Вршац

Предавач/и:

4. Дарко Нинчић-главни аналитичар у Одељењу за анализу и
управљање ризиком
5. Фрања Елдхарт – предавач у Центру за стручно
оспособљавање и усавршавање Управе царина
6. Драган Марчетић – самостални саветник у Групи за
аналитичко
праћење
инструмената
царинске
и
спољнотрговинске заштите
7. Марија Митковић – дипл.инж.технологије, самостални
саветник у Групи за аналитичко праћење инструмената
царинске и спољнотрговинске заштите

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

25. – 28. Мај 2020. године

место одржавања
обуке

Управа царина – Београд – амфитеатар, почетак 09.00 часова

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

Х

Ручак

Х

Вечера

Х
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Специјалистичка обука „Спровођење контроле трговине
стратешком робом - Идентификација робе двоструке намене“
се организује у оквиру дугорочног Пројекта Управе царина
„Контрола спољне трговине у области наоружања, војне
опреме и робе двоструке намене“, који је, у јуну месецу 2005.
године, пријављен Пројектном центру Министарства
финансија.
Напомена:
За царинске службенике који ће похаћати обуку, а који живе и
раде ван Београда, потребно је обезбедити смештај у
Интернату Управе царина са доручком, ручком и вечером.
Укупан број доручака, ручака и вечера доставићемо накнадно.
Број оброка према листи пријављених царинских службеника
за обуку.
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Организатор:

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске
ресурсе

назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника на тему примене законских
и подзаконских аката у области специфичности радних односа у
царинској служби и примена стечених знања у свакодневном раду.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Радни односи у царинској служби.

редни број обуке

3.1.0.1.1

назив обуке

Специфичности у области радних односа у царинској служби,
прописи и примена у пракси

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника да самостално примењују
прописе у области радних односа и управљања људским ресурсима у
царинској служби, решавају проблеме, сагледавају могућности
унапређења прописа и дају одговарајуће предлоге.

циљна група и број
царинских
службеника

Управници царинарница или координатори који се баве људским
ресурсима и царински службеници који раде у организационим
јединицама за кадрове.
Укупно 25 службеника.
Основни закони и подзаконска акта који се примењују
Врсте појединачних аката који се израђују
Примена прописа код припреме појединачних аката
Дисциплински поступак-претходни поступак и припрема и
доношење закључка о покретању дисциплинског псотупка,
спровођење дисциплинског поступка за лакшу повреду и за
тежу повреду службене дужности

кључне тачке
садржине обуке

Кадровска евиденција
Примери из праксе и начини решавања
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин
(месец у години)

6 сати
Семинар и радионица
Сузана Остојић (Сандра Денковић), Сузана Јовић (Мирјана Кокић) и
Рада Чутура (Јелена Марић)/ Листа реализатора обуке за 2020.
Март 2020. године
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одржавања обуке
место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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Организатор:

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске
ресурсе

назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника на тему примене законских
и подзаконских аката у области специфичности радних односа у
царинској служби и примена стечених знања у свакодневном раду.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Радни односи у царинској служби.

редни број обуке

3.1.0.1.2

назив обуке

Специфичности у области радних односа у царинској служби,
прописи и примена у пракси

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника да самостално примењују
прописе у области радних односа и управљања људским ресурсима у
царинској служби, решавају проблеме, сагледавају могућности
унапређења прописа и дају одговарајуће предлоге.

циљна група и број
царинских
службеника

Управници царинарница или координатори који се баве људским
ресурсима и царински службеници који раде у организационим
јединицама за кадрове.
Укупно 25 службеника.
Основни закони и подзаконска акта који се примењују
Врсте појединачних аката који се израђују
Примена прописа код припреме појединачних аката
Дисциплински поступак-претходни поступак и припрема и
доношење закључка о покретању дисциплинског псотупка,
спровођење дисциплинског поступка за лакшу повреду и за
тежу повреду службене дужности

кључне тачке
садржине обуке

Кадровска евиденција
Примери из праксе и начини решавања
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

6 сати
Семинар и радионица
Сузана Остојић (Сандра Денковић), Сузана Јовић (Мирјана Кокић) и
Рада Чутура (Јелена Марић)/ Листа реализатора обуке за 2020.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2020. године
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место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање учионица

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске
ресурсе
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове

циљ програма

Oснаживање запосленог у царинској служби како да препозна
ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да
угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе, учесници
преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним
вредностима и у корист јавног добра. (Члан 99. Закона о спречавању
корупције „Сл. Гласник РС 35/19 од 21.05.2019.године)

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Етика и интегритет у царинској
служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и
број царинских
службеника

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке
место одржавања
обуке

3.1.0.2.1
Етика и интегритет у царинској служби
По завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у царинској служби као
предуслова за повећање поверења у државну администрацију уопште
и царинску администрацију посебно.
Сви запослени који нису прошли ову обуку: I Сектор (2), II Сектор (2),
III Сектор (2), IV Сектор (2), V Сектор (2), VI Сектор (2), Одељење
интерне ревизије (1), Биро директора (1), Одељење за међународну
царинску сарадњу (1), Царинарница Београд (9). Укупно 24
полазника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у јавној администрацији, Лествице одговорности, Организацијска
умећа
6 сати
Семинар и радионица
Драгана Гњатовић, Сандра Бошковић/ Листа реализатора обуке за
2020. годину
Фебруар 2020. године.
Београд/Централа Управе царина/Учионица

36
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степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске ресурсе
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

Оснаживање запосленог у царинској служби како да препозна ситуације у
којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје одлуке,
усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
(Члан 99. Закона о спречавању корупције „Сл. Гласник РС 35/19 од
21.05.2019.године)

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Етика и интегритет у царинској
служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и
број царинских
службеника
кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец у
години) одржавања обуке
место одржавања обуке

3.1.0.2.2
Етика и интегритет у царинској служби
По завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања етичких
правила понашања запослених у царинској служби као предуслова за
повећање поверења у државну администрацију уопште и царинску
администрацију посебно.
Сви запослени који нису прошли ову обуку: I Сектор (2), II Сектор (2), III
Сектор (2), IV Сектор (2), V Сектор (2), VI Сектор (2), Одељење интерне
ревизије (1), Биро директора (1), Одељење за међународну царинску
сарадњу (1), Царинарница Београд (9). Укупно 24 полазника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне ситуације
за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог решавања, Етичке
дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности у јавној администрацији,
Лествице одговорности, Организацијска умећа
6 сати
Семинар и радионица
Драгана Гњатовић, Сандра Бошковић/ Листа реализатора обуке за 2020.
годину
Март 2020. године.
Београд/Централа Управе царина/Учионица

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за обуку.
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Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске ресурсе
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

Оснаживање запосленог у царинској служби како да препозна ситуације у
којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје одлуке,
усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
(Члан 99. Закона о спречавању корупције „Сл. Гласник РС 35/19 од
21.05.2019.године)

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Етика и интегритет у царинској
служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и
број царинских
службеника
кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец у
години) одржавања обуке
место одржавања обуке

3.1.0.2.3
Етика и интегритет у царинској служби
По завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања етичких
правила понашања запослених у царинској служби као предуслова за
повећање поверења у државну администрацију уопште и царинску
администрацију посебно.
Сви запослени који нису прошли ову обуку из I Сектор (2), II Сектор (2), III
Сектор (2), IV Сектор (2), V Сектор (2), VI Сектор (2), Одељење интерне
ревизије (1), Биро директора (1), Одељење за међународну царинску
сарадњу (1), Царинарница Београд (9). Укупно 24 полазника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне ситуације
за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог решавања, Етичке
дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности у јавној администрацији,
Лествице одговорности, Организацијска умећа
6 сати
Семинар и радионица
Драгана Гњатовић, Сандра Бошковић/ Листа реализатора обуке за 2020.
годину
Април 2020. године
Београд/Централа Управе царина/Учионица

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за обуку.
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Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске ресурсе
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

Оснаживање запосленог у царинској служби како да препозна ситуације у
којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје одлуке,
усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
(Члан 99. Закона о спречавању корупције „Сл. Гласник РС 35/19 од
21.05.2019.године)

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Етика и интегритет у царинској
служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и
број царинских
службеника
кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.2.4
Етика и интегритет у царинској служби
По завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања етичких
правила понашања запослених у царинској служби као предуслова за
повећање поверења у државну администрацију уопште и царинску
администрацију посебно.
Сви запослени који нису прошли ову обуку из Царинарница Нови Сад (8),
Вршац (8), Зрењанин (8). Укупно 24 полазника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне ситуације
за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог решавања, Етичке
дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности у јавној администрацији,
Лествице одговорности, Организацијска умећа
6 сати
Семинар и радионица
Драгана Гњатовић, Сандра Бошковић/ Листа реализатора обуке за 2020.
годину

оквирни термин (месец у
години) одржавања обуке

Октобар 2020. године.

место одржавања обуке

Царинарница Нови Сад

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:

---
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Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске ресурсе
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

Оснаживање запосленог у царинској служби како да препозна ситуације у
којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје одлуке,
усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
(Члан 99. Закона о спречавању корупције „Сл. Гласник РС 35/19 од
21.05.2019.године)

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Етика и интегритет у царинској
служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и
број царинских
службеника
кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец у
години) одржавања обуке

3.1.0.2.5
Етика и интегритет у царинској служби
По завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања етичких
правила понашања запослених у царинској служби као предуслова за
повећање поверења у државну администрацију уопште и царинску
администрацију посебно.
Сви запослени који нису прошли ову обуку из Царинарница Ниш (8),
Димитровград (8), Краљево (8). Укупно 24 полазника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне ситуације
за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог решавања, Етичке
дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности у јавној администрацији,
Лествице одговорности, Организацијска умећа
6 сати
Семинар и радионица
Драгана Гњатовић, Сандра Бошковић/ Листа реализатора обуке за 2020.
годину
Новембар 2020. године.

место одржавања обуке

Царинарница Ниш

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:
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Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Одељење за људске ресурсе
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

Оснаживање запосленог у царинској служби како да препозна ситуације у
којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје одлуке,
усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
(Члан 99. Закона о спречавању корупције „Сл. Гласник РС 35/19 од
21.05.2019.године)

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе
и опште послове – Тематска целина Етика и интегритет у царинској
служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и
број царинских
службеника
кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.2.6
Етика и интегритет у царинској служби
По завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања етичких
правила понашања запослених у царинској служби као предуслова за
повећање поверења у државну администрацију уопште и царинску
администрацију посебно.
Сви запослени који нису прошли ову обуку из Царинарница Суботица (12) и
Сомбор (12). Укупно 24 полазника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне ситуације
за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог решавања, Етичке
дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности у јавној администрацији,
Лествице одговорности, Организацијска умећа
6 сати
Семинар и радионица
Драгана Гњатовић, Сандра Бошковић/ Листа реализатора обуке за 2020.
годину

оквирни термин (месец у
години) одржавања обуке

Децембар 2020. године.

место одржавања обуке

Царинарница Суботица.

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена:

---
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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web site: www.carina.rs

Организатор:

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Центар за стручно
оспособљавање и усавршавање

назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Програм посебног стручног испита за царинске службенике
(Закон о царинској служби „Сл.Гласник РС, бр.95/2018“ и Правилник о
програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског
службеника и евиденцији о положеним испитима „Сл.Гласник РС,
бр.50/2019“)

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Тематска целина Полагање посебног стручног испита за царинског
службеника – царински испит.

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.1.1
Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем.

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике са средњим образовањем.

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који нису прошли теоријски део обуке по Програму
посебног стручног испита за царинске службенике са средњим
образовањем, а сходно Чл. 81.,82., и 105. Закона о царинској служби
„Сл.Гласник РС, бр.95/2018“.

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације

1.

Основи царинског система и поступка; 45 сати

2.
3.

Основи царинске тарифе, спољнотрговинског, девизног и пореског
система; 43,5 сати
Познавање робе; 22,5 сати

4.

Откривање повреда царинских прописа; 22,5 сати

5.

Информациони систем царинске службе; 13,5 сати

30 дана или 147 сати
Курс
На основу Чл. 7. и Чл.16. Правилника о програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и евиденција о положеним
испитима „Сл.Гласник РС, бр.50/2019“)

Предавач/и:

За предмет „Основи царинског система и поступка“
1. Драгана Максимовић,
2. Слободан Томић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Основи царинске тарифе, спољнотрговинског, девизног и
пореског система“
3.

Драгана Поповић,
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4. Душанка Пушкар, (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Познавање робе“
5.
6.

Радојка Јахура,
Душанка Вуковић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Откривање повреда царинских прописа“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019 од 31.07.2019. године)
7.

Фрања Елхардт ,

8. Дарко Нинчић,
За предмет „Информациони системи царинске службе“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019 од 31.07.2019. године)
9. Нада Марковић,
10. Коса Попадић,
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Фебруар, Март и Април 2020. године

место одржавања обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

Х

Ручак

Х

Вечера

Х

Напомена

На основу Плана наставних активности за 2020. годину број 148-12-151-0192/2019 од 11.09.2019. године
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Организатор:

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Центар за стручно
оспособљавање и усавршавање

назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Програм посебног стручног испита за царинске службенике
(Закон о царинској служби „Сл.Гласник РС, бр.95/2018“ и Правилник о
програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског
службеника и евиденцији о положеним испитима „Сл.Гласник РС,
бр.50/2019“)

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Тематска целина Полагање посебног стручног испита за царинског
службеника – царински испит.

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.1.2
Теоријска обука за царинске службенике са средњим образовањем.

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике са средњим образовањем.

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који нису прошли теоријски део обуке по Програму
посебног стручног испита за царинске службенике са средњим
образовањем, а сходно Чл. 81.,82., и 105. Закона о царинској служби
„Сл.Гласник РС, бр.95/2018“.

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације

1.

Основи царинског система и поступка; 45 сати

2.
3.

Основи царинске тарифе, спољнотрговинског, девизног и
пореског система; 43,5 сати
Познавање робе; 22,5 сати

4.

Откривање повреда царинских прописа; 22,5 сати

5.

Информациони систем царинске службе; 13,5 сати

30 дана или 147 сати
Курс
На основу Чл. 7. и Чл.16. Правилника о програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и евиденција о положеним
испитима „Сл.Гласник РС, бр.50/2019“)

Предавач/и:

За предмет „Основи царинског система и поступка“
1. Драгана Максимовић,
2. Слободан Томић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Основи царинске тарифе, спољнотрговинског, девизног и
пореског система“
3.

Драгана Поповић,
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4. Душанка Пушкар, (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Познавање робе“
5.
6.

Радојка Јахура,
Душанка Вуковић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Откривање повреда царинских прописа“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019 од 31.07.2019. године)
7.

Фрања Елхардт ,

8. Дарко Нинчић,
За предмет „Информациони системи царинске службе“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-85/2019 од 31.07.2019. године)
9. Нада Марковић,
10. Коса Попадић,
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Август, Септембар, Октобар 2020. године

место одржавања обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

Х

Ручак

Х

Вечера

Х

Напомена

На основу Плана наставних активности за 2020. годину број 148-12-151-0192/2019 од 11.09.2019. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs
Организатор:

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Центар за стручно
оспособљавање и усавршавање
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Програм посебног стручног испита за царинске службенике

назив програма

(Закон о царинској служби „Сл.Гласник РС, бр.95/2018“ и Правилник о
програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског
службеника и евиденцији о положеним испитима „Сл.Гласник РС,
бр.50/2019“)

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Тематска целина Полагање посебног стручног испита за царинског
службеника – царински испит.

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.2.1
Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем.

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике са високим образовањем.

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који нису прошли теоријски део обуке по Програму
посебног стручног испита за царинске службенике са високим образовањем,
а сходно Чл. 81.,82., и 105. Закона о царинској служби „Сл.Гласник РС,
бр.95/2018“.

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације

1.

Царински систем и поступак; 61,5 сати

2.

Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески
систем; 60 сати

3.
4.

Познавање робе; 37,5 сати
Спољнотрговински и девизни систем; 16,5 сати

5.

Откривање повреда царинских прописа; 24 сати

6.

Информациони системи царинске службе; 15 сати

45 дана или 214,5 сати
Курс
На основу Чл. 7. и Чл.16. Правилника о програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и евиденција о положеним
испитима „Сл.Гласник РС, бр.50/2019“)
За предмет „Царински систем и поступак“

Предавач/и:

1.

Драгана Максимовић,

2.

Слободан Томић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019
од 31.07.2019. године)

За предмет „Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески
систем“
3.

Драгана Поповић,
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4. Душанка Пушкар, (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Спољнотрговински и девизни систем“ (По Решењу Директора
УЦ 148-12-151-01-81/2019 од 31.07.2019. године)
5. Александра Тадић
6. Татјана Попадић
За предмет „Познавање робе“
7.

Радојка Јахура,

8.

Душанка Вуковић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019
од 31.07.2019. године)

За предмет „Откривање повреда царинских прописа“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019 од 31.07.2019. године)
9. Фрања Елхардт ,
10. Дарко Нинчић,
За предмет „Информациони системи царинске службе“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019 од 31.07.2019. године)
11. Нада Марковић,
12. Коса Попадић,
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Април, Мај, Јун 2020. године

место одржавања обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

Х

Ручак

Х

Вечера

Х

Напомена

На основу Плана наставних активности за 2020. годину број 148-12-151-0192/2019 од 11.09.2019. године
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Организатор:

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Центар за стручно
оспособљавање и усавршавање

назив програма

Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Програм посебног стручног испита за царинске службенике.
(Закон о царинској служби „Сл.Гласник РС, бр.95/2018“ и Правилник о
програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског
службеника и евиденцији о положеним испитима „Сл.Гласник РС,
бр.50/2019“)

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из области
које чине садржину испитних предмета и наведене су у Програму посебног
стручног испита за царинске службенике.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Тематска целина Полагање посебног стручног испита за царинског
службеника – царински испит.

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.2.2
Теоријска обука за царинске службенике са високим образовањем.

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова из
области које чине садржину испитних предмета и наведене су у
Програму посебног стручног испита за царинске службенике са
високим образовањем.

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који нису прошли теоријски део обуке по Програму
посебног стручног испита за царинске службенике са високим образовањем,
а сходно Чл. 81.,82., и 105. Закона о царинској служби „Сл.Гласник РС,
бр.95/2018“.

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације

1.

Царински систем и поступак; 61,5 сати

2.
3.

Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и
порески систем; 60 сати
Познавање робе; 37,5 сати

4.
5.

Спољнотрговински и девизни систем; 16,5 сати
Откривање повреда царинских прописа; 24 сати

6.

Информациони системи царинске службе; 15 сати

45 дана или 214,5 сати
Курс
На основу Чл. 7. и Чл.16. Правилника о програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и евиденција о положеним
испитима „Сл.Гласник РС, бр.50/2019“)

Предавач/и:

За предмет „Царински систем и поступак“
1.
2.

Драгана Максимовић,
Слободан Томић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019
од 31.07.2019. године)
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За предмет „Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески
систем“
3.
4.

Драгана Поповић,
Душанка Пушкар, (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Спољнотрговински и девизни систем“ (По Решењу Директора
УЦ 148-12-151-01-81/2019 од 31.07.2019. године)
5.

Александра Тадић

6. Татјана Попадић
За предмет „Познавање робе“
7.
8.

Радојка Јахура,
Душанка Вуковић (По Решењу Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019
од 31.07.2019. године)
За предмет „Откривање повреда царинских прописа“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019 од 31.07.2019. године)
9. Фрања Елхардт ,
10. Дарко Нинчић,
За предмет „Информациони системи царинске службе“ (По Решењу
Директора УЦ 148-12-151-01-81/2019 од 31.07.2019. године)
11. Нада Марковић,
12. Коса Попадић,
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Октобар, Новембар, Децембар 2020. године

место одржавања обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

Х

Ручак

Х

Вечера

Х

Напомена

На основу Плана наставних активности за 2020. годину број 148-12-151-0192/2019 од 11.09.2019. године
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Организатор:
назив програма

СЦО – Светска царинска организација
Програм Светске царинске организације за стручно усавршавање
царинских службеника.

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове – Тематска целина Светска царинска организација.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

3.2.0.3.1 – 3.2.0.3.10
--Стицање знања и вештина из области царинског система.
Сви царински службеници.

кључне тачке
садржине обуке

---

трајање

---

облици и методе
реализације
Предавач/и:

Сви облици и методе организације и спровођења стручног
усавршавања.
Експерти Светске царинске организације.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

2020. година

место одржавања
обуке

Није дефинисано.

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена

Назив обуке, кљућне тачке садржине обуке, трајање обуке и место
одржавања обуке дефинисаће Светска царинска организација.

51

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

СЦО – Светска царинска организација
Програм Светске царинске организације за стручно усавршавање
путем стажирања.

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове – Тематска целина Светска царинска организација.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

3.2.0.4.1 – 3.2.0.4.10
--Стицање знања и вештина из области царинског система.
Сви царински службеници.

кључне тачке
садржине обуке

---

трајање

---

облици и методе
реализације
Предавач/и:

Сви облици и методе организације и спровођења стручног
усавршавања путем стажирања.
Експерти Светске царинске организације.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

2020. година

место одржавања
обуке

Није дефинисано.

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

-

Вечера

-

Напомена

Назив обуке, кљућне тачке садржине обуке, трајање обуке и место
одржавања обуке дефинисаће Светска царинска организација.
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Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Центар за стручно
оспособљавање и усавршавање
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

На основу Правилникa о програму, начину полагања посебног стручног
испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
„Сл.Гласник РС, бр.50/2019“, унапређење знања, вештина и ставова
реализатора обука предвиђених Програмом посебног стручног испита за
царинске службенике.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Тематска целина Тренинг тренера у царинској служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.2.0.5.1
Тренинг тренера за реализаторе/менторе практичних обука у Управи
царина.
Стицање знања и вештина из области реализације практичних обука за
царинске службенике који су укључени у спровођење практичног дела обуке
за царинске службенике са средњим и високим образовањем у Управи
царина у складу са Правилником о програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и евиденција о положеним
испитима „Сл.гласник РС, бр.50/2019“.
Царински службеници из царинарница са мање или више предавачког
искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене
Програмом посебног стручног испита за царинске службенике, а који
испуњавају услове из члана 25. Уредбе о стручном усавршавању државних
службеника, а који ће бити ангажовани као реализатори/ментори практичног
дела обука за царинске службенике са средњим и високим образовањем
приликом спровођења Програма посебног стручног испита за царинске
службенике
Услови :

циљна група и број
царинских службеника

-

високо образовање из одговарајуће области на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и

-

најмање пет година радног искуства на пословима у области за коју
се ангажује.

Царинарница Београд (3), Нови Сад (2), Вршац (2), Зрењанин (2), Суботица
(2), Шабац (2), Сомбор (2)
Укупно 15 царинских службеника.
кључне тачке садржине
обуке
трајање

Циклус обуке, кључне тачке учења, дизајн обуке, методе и технике
обучавања, извођење обуке, улога тренера.
1 дан (6 сати)
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облици и методе
реализације
Предавач/и:

Интерактивна радионица
Фрања Елхардт, Драгана Поповић / Листа реализатора обуке за 2020. годину

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Друга половина јануара 2020. године

место одржавања обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

54

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

Сектор за људске ресурсе и опште послове - Центар за стручно
оспособљавање и усавршавање
Посебан програм стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове

циљ програма

На основу Правилникa о програму, начину полагања посебног стручног
испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
„Сл.Гласник РС, бр.50/2019“, унапређење знања, вештина и ставова
реализатора обука предвиђених Програмом посебног стручног испита за
царинске службенике.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и опште
послове – Тематска целина Тренинг тренера у царинској служби.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.2.0.5.2
Тренинг тренера за реализаторе/менторе практичних обука у Управи
царина.
Стицање знања и вештина из области реализације практичних обука за
царинске службенике који су укључени у спровођење практичног дела обуке
за царинске службенике са средњим и високим образовањем у Управи
царина у складу са Правилник о програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и евиденција о положеним
испитима „Сл.гласник РС, бр.50/2019“.
Царински службеници из царинарница са мање или више предавачког
искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене
Програмом посебног стручног испита за цароинске службенике, а који
испуњавају услове из члана 25. Уредбе о стручном усавршавању државних
службеника, а који ће бити ангажовани као реализатори/ментори практичног
дела обука за царинске службенике са средњим и високим образовањем
приликом спровођења Програма посебног стручног испита за царинске
службенике
Услови :

циљна група и број
царинских службеника

-

високо образовање из одговарајуће области на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и

-

најмање пет година радног искуства на пословима у области за коју
се ангажује.

Царинарница Ниш (2), Димитровград (2), Краљево (2), Крагујевац (2),
Кладово (2), Крушевац (2), Приштина (2), Ужице (2).
Укупно 16 царинских службеника.
кључне тачке садржине
обуке
трајање

Циклус обуке, кључне тачке учења, дизајн обуке, методе и технике
обучавања, извођење обуке, улога тренера.
1 дан (6 сати)
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облици и методе
реализације
Предавач/и:

Интерактивна радионица
Фрања Елхардт, Драгана Поповић / Листа реализатора обуке за 2020. годину

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Прва половина Фебруара 2020. године

место одржавања обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена
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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА

Организатор:

Сектор за контролу примене царинских прописа - Одељење за
сузбијање кријумчарења

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу примене
царинских прописа

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника Одељења за
сузбијање кријумчарења из области oткривања повреда царинских и
других прописа у путничком и робном промету и превентивно
деловање према кријумчарима.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Сузбијање
кријумчарења.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

5.1.0.1.1.
Контрола прекограничног промета робе и путника, контрола речног
саобраћаја, контрола железничког саобраћаја, спречавање
кријумчарења робе и људи на територији Републике Србије.
Додатно усавршавање царинских службеника Одељења за сузбијање
кријумчарења који су прошли одређене обуке из области сузбијања
кријумчарења. Подизање нивоа знања и вештина откривања
индикатора ризика кријумчарења и индикатора ризика у понашању
кријумчара. Усавршавање знања и вештина при контроли
документације. Усавршавање метода и начина разговора са возачем и
путницима. Упознавање са најновијим методама кријумчарења робе.
Усавршавање прегледа/претреса превозних средстава. Упознавање са
позитивним искуствима прикупљања материјалних доказа.
Царински службеници Одељења за суѕбијање кријумчарења:
-Одсек Београд - 4 царинска службеника
-Одсек Краљево - 3 царинска службеника
-Одсек Суботица - 4 царинска службеника
-Одсек Вршац - 2 царинска службеника
-Одсек за контролу водних путева - 2 царинска службеника
-Одсек Ниш - 2 царинска службеника
-Одсек за техничку подршку - 5 царинских службеника
-Одсек Нови Сад - 4 царинска службеника
Укупно 26 царинских службеника.
- Преглед документације у робном промету;
- преглед путних исправа путника;
- преглед/претрес путничких и теретних возила;
- преглед /претрес пловила на реци;
- методе скривања;
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- докази у прекршајном поступку.
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања
обуке

3 дана ( по 4.5 сати дневно) , са почетком у 09.00 часова.
Семинар, предавање
Фрања Елхардт, Иван Пејовић / Листа реализатора обуке за 2020.
годину
Мај 2020. године
Београд - Управа царина – Центар за стручно образовање (Учионица).

Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

х

Ручак

х

Вечера

х

Напомена

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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Организатор:

Сектора за контролу примене царинских прописа - Одељење за
сузбијање кријумчарења

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу примене
царинских прописа

циљ програма

Јачање
капацитета
царинских
службеника
за
контролу
прекограничног премета дивљијх врста, CITES Конвенција и сузбијање
кријумчарења дивљих врста

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Сузбијање
кријумчарења.

редни број обуке

5.1.0.2.1.

назив обуке

Контрола прекограничног промета дивљих врста и CITES Конвенција
- сузбијање кријумчарења

циљ обуке

циљна група и
број царинских
службеника

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке
место одржавања
обуке

Упознавање са основама CITES Конвенције, начину спровођења,
врстама у прекограничном промету, руковање живим примерцима,
трендови илегалне трговине, методе кријумчарења дивљих врста.
Царински службеници Одељења за сузбијање кријумчарења:
-Одсек Београд - 2 царинска службеника
-Одсек Краљево - 2 царинска службеника
-Одсек Суботица - 2 царинска службеника
-Одсек Вршац- 2 царинска службеника
-Одсек Ниш - 2 царинска службеника
-Одсек Нови Сад - 2 царинска службеника
Укупно 12 царинских службеника.
- Индикатори, CITES Конвенција и њено спровођење;
- дивље врсте у трговини;
- провера документације и пошиљци;
- методе кријумчарења и примери отркивених покушаја
кријумчарења дивљих врста из Србије и иностранства.
1 дан - 4 сата, са почетком у 10.00 часова
Презентација/Студија случаја
Павле Јовановић, руководилац Групе за спровођење CITES Конвенције
(Министарство заштите животне средине).
Јануар, фебруар, март 2020. године
Управа царина-амфитеатар или учионице Центра за стручно
оспособљавање и усавршавање
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степен приоритета

Низак

трошкови

Доручак

Напомена:

Средњи
x

Ручак

x

Висок

x

Вечера

x

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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Организатор:
назив програма

Сектора за контролу примене царинских прописа сузбијање кријумчарења

Одељење за

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа

циљ програма

Унапређење знања и вештина из области контејнерског транспорта
робе са аспекта анализе и управљања ризиком

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Сузбијање
кријумчарења.

редни број обуке

5.1.0.3.1

назив обуке

Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера
са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника у практичној примени знања
и вештина за идентификацију ризичних контејнера

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања
обуке

Царински службеници који раде на пословима :
1.Царинарнице (20): цариници на пословима царињења и царинског
надзора из царинарница Суботица (5), Нови Сад (5), Сомбор (3),
Зрењанин (3), Вршац (4)
2.Сектор за контролу примене царинских прописа (8) : царински
службеници на контролним пословима (Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.
1. Контејнер:
-Опште техничке карактеристике
-Подела према величини, типу и намени
2.Ознаке на контејнерима и начини контроле
3.Руте доласка контејнера у РС
4.Ризици и идентификација ризика
5.Претрес контејнера
4,5 сата = (3 х 2 наставна часа-блок час)
Радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2020.
Октобар 2020. године
Управа царина-Центар за стручно оспособљавање и усавршавање.

61

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

-

За царинске службенике који нису похађали ову обуку.
Број оброка према листи пријављених царинских службеника
за обуку.
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Организатор:
назив програма

Сектора за контролу примене царинских прописа сузбијање кријумчарења

Одељење за

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа

циљ програма

Унапређење знања и вештина из области контејнерског транспорта
робе са аспекта анализе и управљања ризиком

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Сузбијање
кријумчарења.

редни број обуке

5.1.0.3.2

назив обуке

Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера
са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника у практичној примени знања
и вештина за идентификацију ризичних контејнера

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања
обуке

Царински службеници који раде на пословима :
1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског надзора из
царинарница Београд (5), Шабац (5), Крагујевац (5), Кладово (5).
2.Сектор за контролу примене царинских прописа (8): контролним
пословима (Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.
1. Контејнер:
-Опште техничке карактеристике
-Подела према величини, типу и намени
2.Ознаке на контејнерима и начини контроле
3.Руте доласка контејнера у РС
4.Ризици и идентификација ризика
5.Претрес контејнера
4,5 сата = (3 х 2 наставна часа-блок час)
Радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2020.
Новембар 2020. године
Управа царина-Центар за стручно оспособљавање и усавршавање.
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Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

-

За царинске службенике који нису похађали ову обуку.
Број оброка према листи пријављених царинских службеника
за обуку.
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Организатор:
назив програма

Сектора за контролу примене царинских прописа сузбијање кријумчарења

Одељење за

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа

циљ програма

Унапређење знања и вештина из области контејнерског транспорта
робе са аспекта анализе и управљања ризиком

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Сузбијање
кријумчарења.

редни број обуке

5.1.0.3.3

назив обуке

Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера
са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника у практичној примени знања
и вештина за идентификацију ризичних контејнера

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

Царински службеници који раде на пословима :
1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског надзора из
царинарница Димитровград (5), Краљево (4), Ужице (2), Крушевац (2),
Ниш (5), Приштина (2)
2.Сектор за контролу примене прописа (8): контролним пословима
(Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.
1. Контејнер:
-Опште техничке карактеристике
-Подела према величини, типу и намени
2.Ознаке на контејнерима и начини контроле
3.Руте доласка контејнера у РС
4.Ризици и идентификација ризика
5.Претрес контејнера

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сата = (3 х 2 наставна часа-блок час)
Радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2020.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Децембар 2020. године

место одржавања

Управа царина-Центар за стручно оспособљавање и усавршавање.
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обуке
Степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

Х

Трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена

-

За царинске службенике који нису похађали ову обуку.
Број оброка према листи пријављених царинских службеника
за обуку.
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Организатор

Сектор за контролу примене царинских прописа - Одељење за
заштиту интелектуалне својине

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа.

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области заштите права интелектуалне
својине

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Заштита права
интелектуалне својине.

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

5.2.0.1.1.
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине
Унапређење знања и вештине у примени законске регулативе за
циљање и селекцију пошиљки, за лакше разликовање кривотворених
и оригиналних производа. Унапређење знанја везано за познавање
поступка и процедуре за уништење робе којом се повређује неко од
права интелектуалне својине.
30 царинских службеника
- ОЗСК - 5 цар. службеника;
- Одељење за царинске истраге – 2 цар. службеника;
- Царинарница Београд - 5 цар. службеника: ЦИ Пошта Београд
(1), ЦИ Аеродром Београд (робно царињење) (1),
ЦИ
Складишта (1), ЦИ Терминал Београд (1), ЦИ Лука Београд (1);

циљна група и

-

Царинарница Нови Сад - 3 цар. службеника: ЦР Пошта Нови
Сад (1), ЦИ Батровци (ГП - теретни саобраћај) (1), ЦИ
Железничка станица Шид (1);

-

Царинарница Суботица - 3 цар. службеника: ЦИ Јавна
складишта Суботица(1), ЦИ Хоргош (ГП - теретни саобраћај)
(1); ЦИ Келебија (ГП - теретни саобраћај) (1);
Царинарница Ниш - 3 цар. службеника: ЦР Пошта Ниш (1), ЦИ
Терминал Ниш (1), ЦИ Терминал Прешево (ГП - теретни
сљаобраћај) (1);

број царинских
службеника
-

-

кључне тачке садржине
обуке

Царинарница Димитровград - 2 цар. службеника: ЦИ Градина
(1), ЦИ Терминал Градина (1);
Царинарница Шабац - 4 цар. службеника: ЦИ Сремска
Митровица (1); ЦИ Сремска Рача (1), ЦИ Бадовинци (1), ЦИ
Мали Зворник (1)
Царинарница Крагујевац - 3 цар. службеника: ЦИ Крагујевац.

Процедуре у спровођењу заштите права интелектуалне својине.
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трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке
место одржавања
обуке

1 дан (6 сати)
Предавање
Сандра Орач и Радмила Јованић / Листа реализатора обуке за 2020.
годину
Март 2020. године
Београд - Управа царина - Центар за стручно оспособљавање и
усавршавање (учионице)

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Пожељно је да управници царинарница за ову обуку
делегирају царинске службенике који исту нису похађали у
последње две године.
Број оброка према листи пријављених царинских службеника
за обуку.

68

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

Сектор за контролу примене царинских прописа - Одељење за
заштиту интелектуалне својине

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа.

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
спровођења права интелектуалне својине.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Заштита права
интелектуалне својине.

редни број обуке

5.2.0.2.1.

назив обуке

Примена мера за заштиту права интелектуалне својине –
Препознавање робе која подлеже мерама заштите ПИС

циљ обуке

циљна група и
број царинских
службеника

Унапређење знања и вештина царинских службеника за циљање и
селекцију пошиљки, лакше разликовање кривотворених и
оригиналних производа.
50 царинских службеника
- ОЗСК - 5 цар. службеника (Београд, Нови Сад, Суботица,
Краљево и Ниш);
- Царинарница Београд - 12 цар. службеника: ЦИ Пошта
Београд (2), ЦИ ДХЛ (1) и ЦИ Складишта (3); ЦИ Аародром
Београд (2); ЦИ Аеродром „Никола Тесла“ (2); ЦИ Терминал
Београд (2);
- Царинарница Нови Сад - 6 цар. службеника: ЦР Пошта Нови
Сад (2); ЦИ Железничка станица Шид (2), и ЦИ Батровци (ГП теретни саобраћај) (2);
- Царинарница Суботица - 4 цар. службеника: ЦИ Јавна
складишта Суботица (1); ЦИ Хоргош (ГП – теретни саобраћај)
(2); ЦИ Келебија (ГП – теретни саобраћај) (1)
- Царинарница Краљево - 2 цар. службеник: ЦИ Краљево (2);
- Царинарница Ниш - 4 цар. службеника: ЦР Пошта Ниш (1); ЦИ
Терминал Ниш (1), и ЦИ Терминал Прешево (ГП - теретни
саобраћај) (2);
-

-

Царинарница Димитровград - 4 цар. службеника: ЦИ Градина
(1); ЦИ Терминал Градина (3);
Царинарница Шабац - 6 цар. службеника: ЦИ Сремска
Митровица (3); ЦИ Сремска Рача (1); ЦИ Мали Зворник (1); ЦИ
Бадовинци (1)
Царинарница Кладово - 2 цар. службеника;
Царинарница Вршац - 1 царински службеник: ЦИ Ватин (1)
Царинарница Приштина - 2 цар. службеника: ЦП Мердаре (1);
ЦП Кончуљ (1);
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-

кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке
место одржавања
обуке

Царинарница Ужице - 2 цар. службеника: ЦИ Котроман (1), ЦИ
Гостун (1)

Критеријуми за разликовање кривотворених и оригиналних
производа, елементи за циљање и селекцију пошиљки приликом
контроле, значај примене мера за заштиту права инителектуалне
својине у домену безбедности по здравље потрошача .
1 дан (6 сати)
Семинар
Сандра Орач и носиоци права интелектулне својине (носиоци
одобрења захтева за предузимање мера) или лица овлашћена за
такву делатност.
Мај 2020. године
Београд - Управа царина – амфитеатар

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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Организатор:

Сектор за контролу примене царинских прописа - Одељење за
заштиту интелектуалне својине

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа.

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
спровођења права интелектуалне својине.

област стручног
усавршавања

Програмска област стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа – Тематска целина Заштита права
интелектуалне својине.

редни број обуке

5.2.0.2.2.

назив обуке

Примена мера за заштиту права интелектуалне својине –
Препознавање робе која подлеже мерама заштите ПИС

циљ обуке

циљна група и
број царинских
службеника

Унапређење знања и вештина царинских службеника за циљање и
селекцију пошиљки, лакше разликовање кривотворених и
оригиналних производа.
50 царинских службеника
- ОЗСК - 5 цар. службеника (Београд, Нови Сад, Суботица,
Краљево и Ниш);
- Царинарница Београд - 12 цар. службеника: ЦИ Пошта
Београд (2), ЦИ ДХЛ (1) и ЦИ Складишта (3); ЦИ Аародром
Београд (2); ЦИ Аеродром „Никола Тесла“ (2); ЦИ Терминал
Београд (2);
- Царинарница Нови Сад - 6 цар. службеника: ЦР Пошта Нови
Сад (2); ЦИ Железничка станица Шид (2), и ЦИ Батровци (ГП теретни саобраћај) (2);
- Царинарница Суботица - 4 цар. службеника: ЦИ Јавна
складишта Суботица (1); ЦИ Хоргош (ГП – теретни саобраћај)
(2); ЦИ Келебија (ГП – теретни саобраћај) (1)
- Царинарница Краљево - 2 цар. службеник: ЦИ Краљево (2);
- Царинарница Ниш - 4 цар. службеника: ЦР Пошта Ниш (1); ЦИ
Терминал Ниш (1), и ЦИ Терминал Прешево (ГП - теретни
саобраћај) (2);
-

-

Царинарница Димитровград - 4 цар. службеника: ЦИ Градина
(1); ЦИ Терминал Градина (3);
Царинарница Шабац - 6 цар. службеника: ЦИ Сремска
Митровица (3); ЦИ Сремска Рача (1); ЦИ Мали Зворник (1); ЦИ
Бадовинци (1)
Царинарница Кладово - 2 цар. службеника;
Царинарница Вршац - 1 царински службеник: ЦИ Ватин (1)
Царинарница Приштина - 2 цар. службеника: ЦП Мердаре (1);
ЦП Кончуљ (1);
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-

кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке
место одржавања
обуке

Царинарница Ужице - 2 цар. службеника: ЦИ Котроман (1), ЦИ
Гостун (1)

Критеријуми за разликовање кривотворених и оригиналних
производа, елементи за циљање и селекцију пошиљки приликом
контроле, значај примене мера за заштиту права инителектуалне
својине у домену безбедности по здравље потрошача .
1 дан (6 сати)
Семинар
Сандра Орач и носиоци права интелектулне својине (носиоци
одобрења захтева за предузимање мера) или лица овлашћена за
такву делатност.
Новембар 2020. године
Београд - Управа царина – амфитеатар

степен приоритета

Низак

-

Средњи

-

Висок

х

трошкови

Доручак

-

Ручак

Х

Вечера

-

Напомена:

Број оброка према листи пријављених царинских службеника за
обуку.
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