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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСТУПКЕ И ПРОЦЕДУРЕ

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
царинске поступке и процедуре – Транзит

циљ програма

Унапређење знања царинских
спровођења транзитног поступка.

област стручног
усавршавања

Царински поступак транзита

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
напомена

службеника

приликом

1.2.0.1.1.
Транзитни поступак и НЦТС.
Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.
Из сваке царинарнице :
-један регионални координатор за НЦТС и
-један представник Одсека за царинско управни поступак.
Укупно највише до 30 царинских службеника за обуку.
 Поступак у случају откривања неправилности
 Провера завршетка транзитног поступка
 Наплата царинског дуга
5-6 сати
радионица
Олга Протић, Горица Вељовић / Листа реализатора обуке за
2017.
Фебруар 2017.године
Управа царина - Просторије Центра за стручно образовање
1. Обука од укупно предвиђених 4 дана
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
царинске поступке и процедуре – Транзит

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.

област стручног
усавршавања

Царински поступак транзита

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских службеника

1.2.0.1.2.
Транзитни поступак и НЦТС.
Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.
По један царински службник задужен за ургенције и провере завршетка транзитног
поступка из следећих Царинарница:
Београд: ЦИ Аеродром Београд – 11410, ЦИ Београд – 11347, ЦИ Београдски сајам –
11126, ЦИ Железничка станица Београд – 11118, ЦИ ДХЛ за курирске пошиљке – 11282, ЦИ
Лука Београд – 11029, ЦИ Панчево – 11037, ЦИ Ранжирна станица Макиш – 11096, ЦИ
Складишта – 11134, ЦИ Терминал Београд – 11568, Цариснки реферат Лука – 11223 , ЦИ за
послове цариснког надзора Београд – 11207,
Вршац: ЦИ Ватин – 23027, ЦИ Железничка станица Вршац – 23035, ЦИ Хемофарм Вршац –
23043,
Димитровград: ЦИ Железничка станица Димитровград – 13021, ЦИ Терминал Градина –
13013, Царински реферат Слободна зона Пирот – 13030
Зрењанин: ЦИ Зрењанин – 24023, ЦИ Кикинда – 24015, ЦИ Српска Црња – 24031,
Краљево: ЦИ Краљево – 14052, ЦИ Нови Пазар – 14109, ЦИ Чачак – 14060, ЦИ Шпиљани –
14010, Горњи Милановац – 14176, Царински реферат Рашка - 14010
УКУПНО 27 ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА

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

 Поступак у случају откривања неправилности
 Провера завршетка транзитног поступка
 Наплата царинског дуга
5-6 сати
радионица
Олга Протић, Горица Вељовић / Листа реализатора обуке за 2017.

Фебруар 2017.године
Управа царина - Просторије Центра за стручно образовање
2. Обука од укупно предвиђених 4 дана
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
царинске поступке и процедуре – Транзит

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.

област стручног
усавршавања

Царински поступак транзита

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

1.2.0.1.3.
Транзитни поступак и НЦТС.
Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.
По један царински службник задужен за ургенције и провере завршетка транзитног
поступка из следећих Царинарница:
Крагујевац: ЦИ Крагујевац – 17019, ЦИ Смедерево – 17345, Царински реферат Јагодина –
17027, Царински реферат Лапово – 17078
Крушевац: ЦИ Крушевац – 45047, Царински реферат Параћин – 45055, Царински реферат
Трстеник – 45063

циљна група и број
царинских службеника

Ниш: ЦИ Аеродром Ниш – 15156, ЦИ Врање – 15121, ЦИ Лесковац – 15024, ЦИ Терминал
Прешево – 15105, Царински реферат Железничка станица Ристовац, ЦИ Књажевац – 15113,
ЦИ Прокупље – 15407
Нови Сад: ЦИ Батровци – 21091, ЦИ Бачка Паланка – 21024, ЦИ Железничка станица Шид –
21083, ЦИ Лука и складишта Нови Сад – 21016, ЦИ Ранжирна железничка станица Нови Сад
– 21067, ЦИ Шид – 21342
Приштина: Царински пункт Кончуљ – 31330, Царински пункт Мердаре – 31305
Сомбор: Царински реферат Апатин – 22012, ЦИ Бачки Брег – 22020, ЦИ Богојево – 22128,
Царински реферат Сомбор – 22047, Царински реферат Бездан – 22144
УКУПНО 27 ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА

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

 Поступак у случају откривања неправилности
 Провера завршетка транзитног поступка
 Наплата царинског дуга
5-6 сати
радионица
Олга Протић, Горица Вељовић / Листа реализатора обуке за 2017.

Фебруар 2017.године
Управа царина - Просторије Центра за стручно образовање
3. Обука од укупно предвиђених 4 дана

5

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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
царинске поступке и процедуре – Транзит

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.

област стручног
усавршавања

Царински поступак транзита

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

1.2.0.1.4.
Транзитни поступак и НЦТС.
Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступања царинских службеника приликом спровођења
транзитног поступка.
По један царински службник задужен за ургенције и провере завршетка транзитног
поступка из следећих Царинарница:
Суботица: ЦИ Железничка станица Суботица – 25046, ЦИ Јавна складишта Суботица –
25038, ЦИ Сента – 25062, ЦИ Терминал Келебија – 25054, ЦИ Терминал Хоргош – 25011,
Царински реферат Слободна зона Суботица – 25160

циљна група и број
царинских службеника

Ужице: ЦИ Котроман – 46094, ЦИ Пријепоље – 46043, ЦИ Увац – 46108, ЦИ Ужице – 46027,
Царински реферат Железничка станица Пријепоље – 46060, Царински реферат Пожега –
46035, ЦИ Гостун – 46078, Царински реферат Јабука – 46051, Царински реферат Слободна
зона Ужице – 46124
Шабац: ЦИ Бадовинци – 42188, ЦИ Ваљево – 42145, ЦИ Мали Зворник – 42153, ЦИ Сремска
Митровица – 42072, ЦИ Сремска Рача – 42102, ЦИ Трбушница – 42196, ЦИ Шабац – 42056,
Царински реферат Слободна зона Шабац – 42277
Кладово: ЦИ Велико Градиште – 12068, ЦИ Вршка Чука – 12319, ЦИ Мокрање – 12033, ЦИ
Прахово - 12041, Царински реферат Бор – 12297, Царински реферат Зајечар – 12327,
Царински реферат Мајданпек – 12091
УКУПНО 30 ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА

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

 Поступак у случају откривања неправилности
 Провера завршетка транзитног поступка
 Наплата царинског дуга
5-6 сати
радионица
Олга Протић, Горица Вељовић / Листа реализатора обуке за 2017.

Фебруар 2017.године
Управа царина - Просторије Центра за стручно образовање
4. Обука од укупно предвиђених 4 дана
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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке

2.1.0.1.1.

назив обуке

Сврставање робе од 1. до 70. Главе Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање робе
од 1.-70. Главе Царинске тарифе

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника из:
- Царинарница: Београд (5), Вршац (5), Зрењанин (5) и Шабац (5)
- Царински службеници централе УЦ (5)
- Одељење за накнадне контроле (3) и
- Одељење за царинске истраге (2)

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




Значај и корисни подаци за сврставање робе
Роба широке потрошње робе

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Маја Фертилио
реализатора обуке за 2017.

Томашевић

/

Листа

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке

2.1.0.1.2.

назив обуке

Сврставање робе од 1. до 70. Главе Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање робе
од 1.-70. Главе Царинске тарифе

циљна група и број
царинских службеника

Укупно 30 царинских службеника из:
-Царинарница: Краљево (5), Ужице (5), Крушевац (5),
Крагујевац (5),
- Одељење за накнадне контроле (5) и
- Одељење за царинске истраге (5)

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




Значај и корисни подаци за сврставање робе
Роба широке потрошње робе

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић / Листа
реализатора обуке за 2017.
Април 2017.године

место одржавања обуке Царинарница Kрушевац
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке

2.1.0.1.3.

назив обуке

Сврставање робе од 1. до 70. Главе Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање робе
од 1.-70. Главе Царинске тарифе

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника из:
-Царинарница:Ниш (5), Кладово (5), Приштина (5) и Димитровград (5),
- Одељење за накнадне контроле (5) и
- Одељење за царинске истраге (5)

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




Значај и корисни подаци за сврставање робе
Роба широке потрошње робе

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Маја Фертилио
реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш

9

Томашевић

/

Листа

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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке
назив обуке

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

2.1.0.1.4.
Сврставање робе од 1. до 70. Главе Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера
Унапређење знања царинских службеника за сврставање робе
од 1.-70. Главе Царинске тарифе
Укупно 30 царинских службеника из:
- Царинарница: Суботица (7), Нови Сад (7), Сомбор (6),
- Одељење за накнадне контроле (5) и
- Одељење за царинске истраге (5)



Значај и корисни подаци за сврставање робе
Роба широке потрошње робе

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Маја Фертилио
реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад

10

Томашевић

/

Листа

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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке

2.1.0.2.1.

назив обуке

Сврставање робе Одељци XVI –XXI Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера робе за које су се јавиле
дилеме при сврставању

циљ обуке

Унапређење знања у области сврставања робе из одељака XVI –
XXI Царинске тарифе

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

Укупно 30 царинских службеника из:
- Царинарница: Суботица (7), Нови Сад (7), Сомбор (6),
- Одељење за накнадне контроле (5) и
- Одељење за царинске истраге (5)


Примери сврставања робе из одељака XVI –XXI Царинске
тарифе где су се јавиле дилеме

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Драгана Војновић / Листа реализатора обуке
за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад

11

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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке

2.1.0.2.2.

назив обуке

Сврставање робе Одељци XVI –XXI Царинске тарифе са навођењем
конкретних примера робе за које су се јавиле дилеме при
сврставању

циљ обуке

Унапређење знања у области сврставања робе из одељака XVI –
XXI Царинске тарифе

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника из:
-Царинарница:Ниш (5), Кладово (5), Приштина (5) и Димитровград (5),
- Одељење за накнадне контроле (5) и
- Одељење за царинске истраге (5)

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



Примери сврставања робе из одељака XVI –XXI Царинске
тарифе где су се јавиле дилеме

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Драгана Војновић / Листа реализатора обуке
за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш
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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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке
назив обуке

2.1.0.2.3.
Сврставање робе Одељци XVI –XXI Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера робе за које су се јавиле
дилеме при сврставању

циљ обуке

Унапређење знања у области сврставања робе из одељака XVI –
XXI Царинске тарифе

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника из:
- Царинарница: Београд (5), Вршац (5), Зрењанин (5) и Шабац (5)
- Царински службеници централе УЦ (5)
- Одељење за накнадне контроле (3) и
- Одељење за царинске истраге (2)

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



Примери сврставања робе из одељака XVI –XXI Царинске
тарифе где су се јавиле дилеме

4 сати
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Драгана Војновић / Листа реализатора обуке
за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

13

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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска тарифа

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области царинске
тарифе

област стручног
усавршавања

Царинскa тарифa

редни број обуке

2.1.0.2.4.

назив обуке

Сврставање робе Одељци XVI –XXI Царинске тарифе са
навођењем конкретних примера робе за које су се јавиле
дилеме при сврставању

циљ обуке

Унапређење знања у области сврставања робе из одељака XVI –
XXI Царинске тарифе

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

Укупно 30 царинских службеника из:
- Царинарница: Краљево (5), Ужице (5), Крушевац (5), Крагујевац (5),
- Одељење за накнадне контроле (5) и
- Одељење за царинске истраге (5)



Примери сврставања робе из одељака XVI –XXI Царинске
тарифе где су се јавиле дилеме

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Маја Фертилио
реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Крушевац
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Томашевић

/

Листа

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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Порекло робе

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

2.2.0.1.1
Примена правила о пореклу робе

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за практичну
примену правила о пореклу

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који раде на пословима контроле
примене царинских прописа (укупно 25 полазника)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:



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, ревизија листе обраде/прераде;



Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање преференцијалног статуса
без верикације и оправдана сумња у пореклу робе);



Додељивање статуса овлашћеног извозника (законски основ, погодности, услови за
стицање статуса, поступци за стицање статуса, контрола статуса);



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);

3 сата
Предавање
Владимир Филиповић, Александар Пајић / Листа реализатора
обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Порекло робе

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

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

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2.2.0.1.2.
Примена правила о пореклу робе
Унапређење знања царинских службеника за практичну
примену правила о пореклу
Царинарница Вршац (укупно 25 полазника):
Царински службеници који раде на пословима:
- царињења, накнадних контрола и управног поступка


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, ревизија листе обраде/прераде;



Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање преференцијалног статуса
без верикације и оправдана сумња у пореклу робе);



Додељивање статуса овлашћеног извозника (законски основ, погодности, услови за
стицање статуса, поступци за стицање статуса, контрола статуса);



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);

3 сата
Предавање
Владимир Филиповић, Александар Пајић / Листа реализатора
обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Вршац
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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

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Порекло робе

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2.2.0.1.3
Примена правила о пореклу робе
Унапређење знања царинских службеника за практичну
примену правила о пореклу
Царинарница Зрењанин (укупно 25 полазника):
Царински службеници који раде на пословима:
- царињења, накнадних контрола и управног поступка


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, ревизија листе обраде/прераде;



Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање преференцијалног статуса
без верикације и оправдана сумња у пореклу робе);



Додељивање статуса овлашћеног извозника (законски основ, погодности, услови за
стицање статуса, поступци за стицање статуса, контрола статуса);



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);

3 сата
Предавање
Владимир Филиповић, Александар Пајић / Листа реализатора
обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Зрењанин
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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web site: www.carina.rs

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Порекло робе

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

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

кључне тачке
садржине обуке

2.2.0.1.4
Примена правила о пореклу робе
Унапређење знања царинских службеника за практичну
примену правила о пореклу
Царинарница Суботица (укупно 25 полазника)
Царински службеници који раде на пословима:
- царињења, накнадних контрола и управног поступка


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, ревизија листе обраде/прераде;



Валидност доказа о пореклу (технички разлози, одбијање преференцијалног статуса
без верикације и оправдана сумња у пореклу робе);



Додељивање статуса овлашћеног извозника (законски основ, погодности, услови за
стицање статуса, поступци за стицање статуса, контрола статуса);
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, Александар Пајић / Листа реализатора
обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Суботица
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
обрачуна и наплате увозних дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.1.
Утврђивање царинске вредности за привремено увезену робу
и прихватљивост попуста и готовинских снижења при
царинском вредновању робе.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун и наплату
увозних дажбина за привремено увезену робу која се ставља у слободан
промет и отклањање постојећих дилема у поступању, односно правилан
обрачун и наплата увозних дажбина с аспекта врсте одобрених попуста

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Вршац;
15 царинских службеника који раде на пословима привременог
увоза и царинског вредновања робе

кључне тачке
садржине обуке

-Законска и подзаконска регулатива, Примери правилног и погрешног
утврђивања царинске вредности за привремено увезену робу, Примери
прихватљивости/неприхватљивости пријављених попуста, Неправилности у
поступању
Обука се састоји из два дела/презентације и то:
-I део: Утврђивање царинске вредности у поступку привременог увоза и
стављања привремено увезене робе у слободан промет
-I I део: Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона

трајање

4 сата (240 минута)

облици и методе
реализације

Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава ; Учење на примерима

Предавач/и:

Божана Раичевић, Жељко Поповић / Листа реализатора обуке за
2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Вршац

Напомена

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које Царинарница буде
покренула као спорне, а биће дат и осврт на правилно утврђивање царинске
вредности употребљаваних возила у складу с њеним предлогом обука за
2017. годину.
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
обрачуна и наплате увозних дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.2.
Утврђивање царинске вредности за привремено увезену робу
и прихватљивост попуста и готовинских снижења при
царинском вредновању робе.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплату увозних дажбина за привремено увезену робу која се
ставља у слободан промет и отклањање постојећих дилема у
поступању, односно правилан обрачун и наплата увозних
дажбина с аспекта врсте одобрених попуста

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Крагујевац;
15 царинских службеника који раде на пословима привременог
увоза и царинског вредновања робе

кључне тачке
садржине обуке

-Законска и подзаконска регулатива, Примери правилног и погрешног
утврђивања царинске вредности за привремено увезену робу, Примери
прихватљивости/неприхватљивости пријављених попуста, Неправилности у
поступању
Обука се састоји из два дела/презентације и то:
-I део: Утврђивање царинске вредности у поступку привременог увоза и
стављања привремено увезене робе у слободан промет
-I I део: Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона

трајање

4 сата (240 минута)

облици и методе
реализације

Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава ; Учење на примерима

Предавач/и:

Божана Раичевић, Жељко Поповић / Листа реализатора обуке за
2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Крагујевац

Напомена

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које Царинарница буде
покренула као спорне.
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
обрачуна и наплате увозних дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.3.
Утврђивање царинске вредности за привремено увезену робу
и прихватљивост попуста и готовинских снижења при
царинском вредновању робе.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун и
наплату увозних дажбина за привремено увезену робу која се ставља
у слободан промет и отклањање постојећих дилема у поступању,
односно правилан обрачун и наплата увозних дажбина с аспекта врсте
одобрених попуста

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Димитровград;
15 царинских службеника који раде на пословима привременог
увоза и царинског вредновања робе

кључне тачке
садржине обуке

Законска и подзаконска регулатива, Примери правилног и погрешног
утврђивања царинске вредности за привремено увезену робу, Примери
прихватљивости/неприхватљивости пријављених попуста, Неправилности у
поступању
Обука се састоји из два дела/презентације и то:
-I део: Утврђивање царинске вредности у поступку привременог увоза и
стављања привремено увезене робе у слободан промет
-I I део: Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона

трајање

4 сата (240 минута)

облици и методе
реализације

Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава ; Учење на примерима

Предавач/и:

Божана Раичевић, Жељко Поповић / Листа реализатора обуке за
2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Димитровград

Напомена

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које Царинарница буде
покренула као спорне.
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове – Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
обрачуна и наплате увозних дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

2.3.0.1.4.
Утврђивање царинске вредности за привремено увезену робу и
прихватљивост попуста и готовинских снижења при царинском
вредновању робе.
Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун и наплату
увозних дажбина за привремено увезену робу која се ставља у слободан
промет и отклањање постојећих дилема у поступању, односно правилан
обрачун и наплата увозних дажбина с аспекта врсте одобрених попуста
Царински службеници Царинарнице Нови Сад;
15 царинских службеника који раде на пословима привременог увоза и
царинског вредновања робе
Законска и подзаконска регулатива, Примери правилног и погрешног
утврђивања царинске вредности за привремено увезену робу, Примери
прихватљивости/неприхватљивости пријављених попуста, Неправилности у
поступању
Обука се састоји из два дела/презентације и то:
-I део: Утврђивање царинске вредности у поступку привременог увоза и
стављања привремено увезене робе у слободан промет
-I I део: Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона

трајање

4 сата (240 минута)

облици и методе
реализације

Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава ; Учење на примерима

Предавач/и:

Божана Раичевић, Жељко Поповић / Листа реализатора обуке за
2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад

Напомена

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које Царинарница буде
покренула као спорне.
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - ТАРИС

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области
одређивања роба за чији је увоз, извоз, односно транзит
прописано прибављање одређених исправа и инспекцијске
контроле

област стручног
усавршавања

ТАРИС, инструменти царинске и спољнотрговинске заштите,
порези и акцизе

редни број обуке

2.5.0.1.1.

назив обуке

Исправе које се прилажу у царинском поступку, везано за
Одлуку о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа и
инспекцијске контроле

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника о исправама које се
прилажу у царинском поступку, а прописане су низом закона
који се односе на прекогранични промет роба, као и са
специфичностима прописаних истим.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Београд. Укупно 30
царинских службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Закон о спољнотрговинском пословању, Закон о психоактивним
супстанцама, Закон о лековима и медицинским средствима,
Закон о безбедности хране и других закона и подзаконских
аката којима је прописана обавеза прибављања исправа /
дозвола / сертификата и прилагања истих, царинском органу,
приликом увоза или извоза роба

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

1 дан, 4 сата
Предавање
Јаминка Гајић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Београд
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - ТАРИС

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области
одређивања роба за чији је увоз, извоз, односно транзит
прописано прибављање одређених исправа и инспекцијске
контроле

област стручног
усавршавања

ТАРИС, инструменти царинске и спољнотрговинске заштите,
порези и акцизе

редни број обуке

2.5.0.1.2.

назив обуке

Исправе које се прилажу у царинском поступку, везано за
Одлуку о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа и
инспекцијске контроле

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника о исправама, које се
прилажу у царинском поступку, а прописане су низом закона
који се односе на прекогранични промет роба, као и са
специфичностима прописаних истим.

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Царински службеници
царинских службеника.

Царинарнице

Шабац.

Укупно

30

Закон о спољнотрговинском пословању, Закон о психоактивним
супстанцама, Закон о лековима и медицинским средствима,
Закон о безбедности хране и других закона и подзаконских
аката којима је прописана обавеза прибављања исправа /
дозвола / сертификата и прилагања истих, царинском органу,
приликом увоза или извоза роба
1 дан, 4 сата
Предавање
Јаминка Гајић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Шабац
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - ТАРИС

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области
одређивања роба за чији је увоз, извоз, односно транзит
прописано прибављање одређених исправа и инспекцијске
контроле

област стручног
усавршавања

ТАРИС, инструменти царинске и спољнотрговинске заштите,
порези и акцизе

редни број обуке

2.5.0.1.3.

назив обуке

Исправе које се прилажу у царинском поступку, везано за
Одлуку о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа и
инспекцијске контроле

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника о исправама, које се
прилажу у царинском поступку, а прописане су низом закона
који се односе на прекогранични промет роба, као и са
специфичностима прописаних истим.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Ниш. Укупно 30 царинских
службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Закон о спољнотрговинском пословању, Закон о психоактивним
супстанцама, Закон о лековима и медицинским средствима, Закон о
безбедности хране и других закона и подзаконских аката којима је
прописана обавеза прибављања исправа/дозвола/сертификата и
прилагања истих, царинском органу, приликом увоза или извоза роба

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

1 дан, 4 сата
Предавање
Јаминка Гајић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017.године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове - Царинска лабораторија
Унапређење знања и вештина државних службеника Царинске лабораторије
кроз успостављање међурегионалне сарадње и размену искустава
Царинских лабораторија у региону и то у областима:

циљ програма

-

Хемијско испитивање узорака роба ради њене правилне
идентификације и сврставање робе сходно Закону о царинској
тарифи

Спровођење пројеката модернизације Царинске лабораторије, искуства и
препоруке
област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија Лабораторијско испитивање робе
идентификација и сврставање сходно Закону о царинској тарифи

и

њена

редни број обуке

2.6.0.1.1.

назив обуке

Стицање неопходних знања у вези спровођења пројеката модернизације
Царинске лабораторије и размена искустава из области рада Царинске
лабораторије

циљ обуке

циљна група и број
царинских службеника

кључне тачке садржине
обуке

Унапређење знања и вештина
царинских службеника Царинске
лабораторије за учешће у пројектима модернизације Царинске лабораторије
као и јачање регионалне сарадње Царинских лабораторија
Царински службеници који раде у Царинској лабораторији, службеници који
раде на припреми и спровођењу пројекта Twinning light
Очекује се да ће обуци присуствовати максимално 30 царинских службеника
1. Модернизација Царинске лабораторије
2. Врсте и начини помоћи које ЕУ пружа земљама кандидатима и
потенцијалним кандидатима кроз пројекте модернизације Царинске
лабораторије ЕУ – Twinning light пројекат и ИПА програми
3. Унапређење квалитета рада Царинске лабораторије, имплементација
стандарда ИСО 17025 и акредитација
4. Успостављање регионалне мреже Царинских лабораторија, заједнички
проблеми и искуства

трајање
облици и методе
реализације

4 узастопна радна дана, односно око 24 сата
Семинар
Alvaro Fernandez Acebes Senior Technical Officer ( WCO Secretariat)

Предавач/и:

Kaoru Omoto – Technical Officer - WCO
Herve Scheppers – ECICS coordination of European Customs Laboratories,
European Commission

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања обуке

Од 27.03. до 31.03.2017.
Просторије Центра за стручно образовање Управе царина Србије
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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ 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.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.1.1
Етика и интегритет у Управи царина

циљ обуке

Подизање свести о значају етичких правила понашања
запослених у УЦ као предуслова за повећање поверења у
царинску администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени, највише 30 по обуци.
-I Сектор (4), II Сектор (4), III Сектор (4), IV Сектор (4), V Сектор
(4), VI Сектор (4), Одељење за унутрашњу контролу (2),
Одељење инт.ревизије (2), Одељење за међ.цар.сарад. (2)

кључне тачке
садржине обуке

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 УЦ, Лествице одговорности,
Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ 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.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.1.2
Етика и интегритет у Управи царина

циљ обуке

Подизање свести о значају етичких правила понашања
запослених у УЦ као предуслова за повећање поверења у
царинску администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени, највише 30 по обуци.
-I Сектор (4), II Сектор (4), III Сектор (4), IV Сектор (4), V Сектор (4),
VI Сектор (4), Одељење за унутрашњу контролу (2), Одељење
инт.ревизије (2), Одељење за међ.цар.сарад. (2)

кључне тачке
садржине обуке

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
УЦ,
Лествице
одговорности,
Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017. године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ 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.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.1.3
Етика и интегритет у Управи царина

циљ обуке

Подизање свести о значају етичких правила понашања
запослених у УЦ као предуслова за повећање поверења у
царинску администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени, највише 30 по обуци.
-I Сектор (4), II Сектор (4), III Сектор (4), IV Сектор (4), V Сектор (4),
VI Сектор (4), Одељење за унутрашњу контролу (2), Одељење
инт. ревизије (2), Одељење за међ.цар.сарад. (2)

кључне тачке
садржине обуке

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
УЦ,
Лествице
одговорности,
Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2017. године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ 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.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.1.4
Етика и интегритет у Управи царина

циљ обуке

Подизање свести о значају етичких правила понашања
запослених у УЦ као предуслова за повећање поверења у
царинску администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени, највише 30 по обуци.
-I Сектор (4), II Сектор (4), III Сектор (4), IV Сектор (4), V Сектор (4),
VI Сектор (4), Одељење за унутрашњу контролу (2), Одељење
инт. ревизије (2), Одељење за међ.цар.сарад. (2)

кључне тачке
садржине обуке

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
УЦ,
Лествице
одговорности,
Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017. године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ 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.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.1.5
Етика и интегритет у Управи царина

циљ обуке

Подизање свести о значају етичких правила понашања
запослених у УЦ као предуслова за повећање поверења у
царинску администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени, највише 30 по обуци.
-I Сектор (4), II Сектор (4), III Сектор (4), IV Сектор (4), V Сектор (4),
VI Сектор (4), Одељење за унутрашњу контролу (2), Одељење
инт. ревизије (2), Одељење за међ.цар.сарад. (2)

кључне тачке
садржине обуке

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
УЦ,
Лествице
одговорности,
Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар 2017. године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ 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.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.1.6
Етика и интегритет у Управи царина

циљ обуке

Подизање свести о значају етичких правила понашања
запослених у УЦ као предуслова за повећање поверења у
државну администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени, највише 30 по обуци.
-I Сектор (4), II Сектор (4), III Сектор (4), IV Сектор (4), V Сектор (4),
VI Сектор (4), Одељење за унутрашњу контролу (2), Одељење
инт. ревизије (2), Одељење за међ.цар.сарад. (2)

кључне тачке
садржине обуке

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
УЦ,
Лествице
одговорности,
Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Децембар 2017. године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење вештина руководилаца за ефикасније планирање
времена и организацију рада. Јачање капацитета руководилаца у
улози ментора и увођења у посао новозапослених, без обзира на
претходно радно искуство.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.2.1
Менторство, вођење састанака и управљање временом

циљ обуке

Разумевање значаја ефикасног коришћења времена и важности планирања
времена за ефикасну организацију рада. Унапређрње начина планирања и
одређивања приоритета, као и вештине вођења састанака. Разумевање
значаја постојања процедуре увођења у посао новозапослених службеника,
начина одређивања и улоге ментора.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа, највише 16.
- I Сектор (1), II Сектор (1), III Сектор (1)
-Царинарнице: Суботица (2), Сомбор (1), Нови Сад (2), Зрењанин
(1), Вршац (1), Београд (2), Шабац (1), Одељење за унутрашњу
контролу (1), Одељење инт.ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сар.(1)

кључне тачке
садржине обуке

Улоге и задаци руководиоца у модерној царинској управи, Ментор –
дефиниција и улога, Основне вештине менторства, Реализација активности у
оквиру менторског програма, Управљање временом, Вештине потребне за
управљање временом, Хитно, важно, продуктивно, Стилови управљања
временом, Оклевање и лењост, Делегирање, Комуникција и њени стубови,
Циљеви комуникације, Врсте састанака, Припрема састанка, Вођење састанка .

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

Напомена:
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење вештина руководилаца за ефикасније планирање
времена и организацију рада. Јачање капацитета руководилаца
у улози ментора и увођења у посао новозапослених, без обзира
на претходно радно искуство.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.2.2
Менторство, вођење састанака и управљање временом

циљ обуке

Разумевање значаја ефикасног коришћења времена и важности планирања
времена за ефикасну организацију рада. Унапређрње начина планирања и
одређивања приоритета, као и вештине вођења састанака. Разумевање
значаја постојања процедуре увођења у посао новозапослених службеника,
начина одређивања и улоге ментора.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа, највише 16 .
-IV Сектор (1), V Сектор (1), VI Сектор (1)
-Царинарнице: Кладово (2), Ниш (2), Димитровград (2), Ужице
(1), Краљево (2), Крагујевац (2), Крушевац (1), Приштина (1)

кључне тачке
садржине обуке

Улоге и задаци руководиоца у модерној државној управи, Ментор –
дефиниција и улога, Основне вештине менторства, Реализација активности у
оквиру менторског програма, Управљање временом, Вештине потребне за
управљање временом, Хитно, важно, продуктивно, Стилови управљања
временом, Оклевање и лењост, Делегирање, Комуникција и њени стубови,
Циљеви комуникације, Врсте састанака, Припрема састанка, Вођење
састанка.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

Напомена:
34
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области радних
односа у погледу познавања законског оквира и доношења
појединачних аката из ове области, као и пружања стручне
помоћи руководиоцима и благовремених информација
запосленима.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.3.1
Радни односи
Унапређење знања о законском оквиру који регулише област радних односа
у државној управи, унапређење знања и вештина препознавања питање /
проблем, благовременог решавања и пружања стручне помоћи
руководиоцима.

Руководиоци јединица за људске
царинарницама . Највише 20 учесника.

ресурсе

у

свим

Радни однос – дефиниција и врсте, Неодређено време – конкурс, Одређено
време (замена и повећани обим посла), Рад ван радног односа,
Распоређивање (трајно, привремено, напредовање по основу оцена),
Унапређење, Премештаји (потреба службе и лични захтев), Годишњи одмори
и сразмерни део годишњег одмора, Оцењивање и напредовање, Престанак
радног односа, Одсуства, Накнаде и друга примања .

6 школских часова = 4,5 сатa
ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога
Драгана Гњатовић, Сандра Денковић / Листа реализатора обуке
за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

Напомена:
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење знања и вештина полазника за стицање способности да се у
конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља
конфликтима. Јачање капацитета полазника за управљање стресом. Јачање
капацитета полазника за примену различитих приступа управљања
променама у пракси и унапређење сопствене улоге у царинској управи.

област стручног
усавршавања
редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника
кључне тачке
садржине обуке
трајање

Људски ресурси
3.1.0.4.1
Управљање конфликтима, стрес и управљање променама у царинској
администрацији
Унапређење знања о процесу организационих промена, унапређење
вештине вођења организационих промена и идентификације могућности за
примену корака који воде ка успешној реализацији планираних промена.
Разумевање значаја ефикасног управљања стресом, стицање увида у
потенцијалне разлоге стреса и идентификације најефикасније технике
превладавања стреса. Упознавање са начинима превенције конфликата.
Унапређење вештине конструктивне комуникације, разумевање како настају
конфликти, који си позитивни и негативни аспекти конфликта. Усвајање
технике за претварање конфликтних ситуација у преговоре, оспособљавање
за препознавање сопствених начина реаговања у конфликтним ситуацијама,
као и управљање тим ситуацијама.
Руководиоци свих нивоа, највише 20 : I Сектор (2), II Сектор (2), III Сектор (2)
-Царинарнице: Суботица (2), Сомбор (2), Нови Сад (2), Зрењанин (1), Вршац
(1), Београд (2), Шабац (1), Одељење за унутрашњу контролу (1), Одељење
инт.ревизије (1), Одељење за међ.цар.сар.(1)
Шта је промена – дефиниција и врсте, Три фазе процеса управљања
променама, Алати за управљање променама, Кривуља промене, Зашто
промене не успевају – 8 грешака, Реакције на промене – 5 принципа, Ко је
одговоран?, Стрес, Како савладати стрес, Конфликт и његови индикатори,
Здраво и нездраво, Начини решавања конфликата.
5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања
обуке

Април 2017.године

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење знања и вештина полазника за стицање основних способности
да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно
управља конфликтима. Јачање капацитета полазника за управљање стресом.
Јачање капацитета полазника за примену различитих приступа управљања
променама у пракси и унапређење сопствене улоге у државној управи.

област стручног
усавршавања
редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке
трајање

Људски ресурси
3.1.0.4.2
Управљање конфликтима, стрес и управљање променама у
царинској администрацији
Унапређење знања о процесу организационих промена, унапређење
вештине вођења организационих промена и идентификације могућности за
примену корака који воде ка успешној реализацији планираних промена.
Разумевање значаја ефикасног управљања стресом, стицање увида у
потенцијалне разлоге стреса и идентификације најефикасније технике
превладавања стреса. Упознавање са начинима превенције конфликата.
Унапређење вештине конструктивне комуникације, разумевање како настају
конфликти, који си позитивни и негативни аспекти конфликта. Усвајање
технике за претварање конфликтних ситуација у преговоре, оспособљавање
за препознавање сопствених начина реаговања у конфликтним ситуацијама,
као и управљање тим ситуацијама.
Руководиоци свих нивоа, највише 20 .
-IV Сектор (1), V Сектор (5), VI Сектор (1)
-Царинарнице: Кладово (2), Ниш (2), Димитровград (2), Ужице (1), Краљево
(2), Крагујевац (2), Крушевац (1), Приштина (1)
Шта је промена – дефиниција и врсте, Три фазе процеса управљања
променама, Алати за управљање променама, Кривуља промене, Зашто
промене не успевају – 8 грешака, Реакције на промене – 5 принципа, Ко је
одговоран?, Стрес, Како савладати стрес, Конфликт и његови индикатори,
Здраво и нездраво, Начини решавања конфликата.

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Децембар 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење капацитета руководилаца за ефикаснијим и
ефективнијим управљањем људским ресурсима путем
упознавања свих функција управљања људским ресурсима.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.5.1
Управљање људским ресурсима у царинској служби
Унапређење знања о савременој функцији управљања људским ресурсима у
државној управи / УЦ и комплексности улоге руководилаца у том процесу и
усвајање знања неопходних за ефикасно управљање људским ресурсима.
Подизање свести о значају ефикасне координације са релевантним
партнерима у процесу управљања људским ресурсима и значају улоге
јединица за људске ресурсе у том процесу.

Руководиоци свих нивоа, највише 24 .
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање

I Сектор (2), II Сектор (2), III Сектор (2)
-Царинарнице: Суботица (2), Сомбор (2), Нови Сад (2), Зрењанин (1), Вршац
(2), Београд (2), Шабац (2), Одељење за унутрашњу контролу (2), Одељење
инт.ревизије (2), Одељење за међ.цар.сар.(1)
Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима у царинској
администрацији, Планирање и опис посла, Одабир и запошљавање, Законски
оквир у Србији, Дефинисање одабира и критеријуми селекције, Методе
селекције, Мотивација запослених , Изградња тима, Управљање учинком,
Оцењивање запослених, Усавршавање и развој људских ресурса, Улога
руководиоца у процесу учења .

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

Напомена:
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове - Људски ресурси

циљ програма

Унапређење капацитета руководилаца за ефикаснијим и
ефективнијим управљањем људским ресурсима путем
упознавања свих функција управљања људским ресурсима.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање

3.1.0.5.2
Управљање људским ресурсима у царинској служби
Унапређење знања о савременој функцији управљања људским ресурсима у
државној управи / УЦ и комплексности улоге руководилаца у том процесу и
усвајање знања неопходних за ефикасно управљање људским ресурсима.
Подизање свести о значају ефикасне координације са релевантним
партнерима у процесу управљања људским ресурсима и значају улоге
јединица за људске ресурсе у том процесу.

Руководиоци свих нивоа, највише 24 .
-IV Сектор (2), V Сектор (4), VI Сектор (2)
-Царинарнице: Кладово (2), Ниш (2), Димитровград (2), Ужице (2), Краљево
(2), Крагујевац (2), Крушевац (2), Приштина (2)
Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима у царинској
администрацији, Планирање и опис посла, Одабир и запошљавање, Законски
оквир у Србији, Дефинисање одабира и критеријуми селекције, Методе
селекције, Мотивација запослених , Изградња тима, Управљање учинком,
Оцењивање запослених, Усавршавање и развој људских ресурса, Улога
руководиоца у процесу учења .

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

Напомена:
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове- Царински систем и царинска политика

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова
из области царинског система и царинске политике.

област стручног
усавршавања

Царински систем и царинска политика

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.1.1.
Теоријска и стручна обука из области царинског система и
царинске политике за царинске службенике са завршеном
средњом стручном спремом

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова
из области царинског система и царинске политике у свим
областима рада царинске службе за средњу стручну спрему.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 32 царинска службеника: Приправници, новопримњени
царински службеници и царински службеници којима су за
обављање послова неопходне обуке из области царинског
система и царинске политике.

кључне тачке
садржине обуке



Основи царинског система и поступка; 45 сати



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



Познавање робе; 22,5 сати



Откривање повреда царинских прописа; 22,5 сати

 Информациони систем царинске службе; 13,5 сати
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

35 дана или 147 сати
Курс
Драгана Максимовић, Драгана Поповић, Радојка Јахура, Фрања
Елхардт и Нада Марковић / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Јануар, Фебруар и Март 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове -Царински систем и царинска политика

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова
из области царинског система и царинске политике.

област стручног
усавршавања

Царински систем и царинска политика

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.2.1.
Теоријска и стручна обука из области царинског система и
царинске политике за царинске службенике са завршеном
вишом и високом стручном спремом

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова
из области царинског система и царинске политике у свим
областима рада царинске службе за вишу и високу школску
спрему.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 32 царинска службеника: Приправници, новопримњени
царински службеници и царински службеници којима су за
обављање послова неопходне обуке из области царинског
система и царинске политике.

кључне тачке
садржине обуке



Царински систем и поступак; 61,5 сати



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



Познавање робе; 37,5 сати



Спољнотрговински и девизни систем; 16,5 сати



Откривање повреда царинских прописа; 24 сата

 Информациони систем царинске службе; 15 сати
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

50 дана, 214,5 сати
Курс
Драгана Максимовић, Драгана Поповић, Радојка Јахура, Фрања
Елхардт, Гордана Стојановић Дакић и Нада Марковић / Листа
реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март, Април и Мај 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове -Царински систем и царинска политика

циљ програма

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова
из области царинског система и царинске политике.

област стручног
усавршавања

Царински систем и царинска политика

редни број обуке
назив обуке

3.2.0.2.2.
Теоријска и стручна обука из области царинског система и
царинске политике за царинске службенике са завршеном
вишом и високом стручном спремом

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за обављање послова
из области царинског система и царинске политике у свим
областима рада царинске службе за вишу и високу школску
спрему.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 32 царинска службеника: Приправници, новопримњени
царински службеници и царински службеници којима су за
обављање послова неопходне обуке из области царинског
система и царинске политике.

кључне тачке
садржине обуке



Царински систем и поступак; 61,5 сати



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



Познавање робе; 37,5 сати



Спољнотрговински и девизни систем; 16,5 сати



Откривање повреда царинских прописа; 24 сата

 Информациони систем царинске службе; 15 сати
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

50 дана, 214,5 сати
Курс
Драгана Максимовић, Драгана Поповић, Радојка Јахура, Фрања
Елхардт, Гордана Стојановић Дакић и Нада Марковић / Листа
реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Август, Септембар, Октобар, Новембар 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање
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назив програма

Програм усавршавања напредних вештина обучавања у УЦ Србије

циљ програма

Разумевање процеса учења и усавјање неопходних знања за израду
дизајана као и дефинисање улоге тренера у процесу учења.

област стручног
усавршавања

Усавршавање напредних вештина обучавања у УЦ Србије.

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

3.2.0.3.1
Тренинг тренера
Унапређење реализације Програма посебног стручног усавршавања у
УЦС кроз стицање и унапређење компетенција тренера.
Царински службеници, за завршеном високом стручном спремом (240 ЕСПБ
бодова), без предавачког искуства али са експертским знањем из неке од
области рада УЦС, са најмање 5 година искуства на радном месту у оквиру
области стручног усаваршавања за које се сматра стручњаком.

циљна група и број
царинских
службеника

I СЕКТОР- 3 царинска службеника
II СЕКТОР- 3 царинска службеника
III СЕКТОР- 3 царинска службеника
IV СЕКТОР- 3 царинска службеника
V СЕКТОР- 6 царинска службеника
VI СЕКТОР- 6 царинска службеника
Укупно највише 25 царинских службеника

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

Циклус обуке, кључне тачке учења, дизајн обуке, методе и технике
обучавања, извођење обуке, улога тренера.
1-2 дана (5-10 сати)
Интерактивна радионица
Душанка Вуковић, Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за

2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар 2017.

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање

Напомена:

Овој обуци присуствују сви царински службеници , а царински
службеници Сектора за контролу примене царинских прописа су
обавезни да наставе са обуком 3.2.0.4.1 која следи ову обуку.
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назив програма

Програм усавршавања напредних вештина обучавања у УЦ Србије

циљ програма

Разумевање процеса учења и усавјање неопходних знања за израду
дизајана као и дефинисање улоге тренера у процесу учења за
царинске раднике Сектора за контролу примене царинских прописа.

област стручног
усавршавања

Усавршавање напредних вештина обучавања у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

3.2.0.4.1
Тренинг тренера из области контроле примене царинских прописа
Квалитетнија реализација Програма посебног стручног усавршавања у
УЦС кроз стицање и унапређење компетенција тренера.
Царински службеници из Сектора за контролу примене царинских прописа
(са завршеном обуком 3.2.0.3.1), са завршеном високом стручном спремом
(240 ЕСПБ бодова), без или са предавачким искуством али са експертским
знањем из неке од области рада Сектора, са најмање 5 година искуства на
радном месту у оквиру области стручног усаваршавања за које се сматра
стручњаком или са експертским знањем из области рада са мање од 5
година стажа али са потенцијалом за напредовање.
-

6 царинских службеника (V СЕКТОР) који су завршили обуку 3.2.0.3.1

-

4 царинска службеника (V СЕКТОР) (потенцијални тренери /
предавачи), за завршеном високом стручном спремом (240 ЕСПБ
бодова), без предавачког искуства , са мање од 5 година стажа.

Највише 10 царинских службеника за обуку

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

Циклус обуке, кључне тачке учења, дизајн обуке, методе и технике
обучавања, извођење обуке, улога тренера
1 дан (4,5 сати)
Интерактивна радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар 2017.

место одржавања
обуке

Управа Царине

Напомена:

Обука је наставак обуке 3.2.0.3.1
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника
из области откривања повреда царинских прописа

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Откривање повреда царинских прописа

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.2.0.5.1
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком
Оспособљавање царинских службеника у практичној примени
знања и вештина за идентификацију ризичних контејнера
Царински службеници који раде на пословима :

циљна група и број
царинских
службеника

1.Царинарнице (20): послови 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) : контролним
пословима (Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

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 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина фебруара 2017.

место одржавања
обуке

Управа царина-Центар за стручно образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника
из области откривања повреда царинских прописа

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Откривање повреда царинских прописа

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.2.0.5.2
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком
Оспособљавање царинских службеника у практичној примени
знања и вештина за идентификацију ризичних контејнера
Царински службеници који раде на пословима :

циљна група и број
царинских
службеника

1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског надзора
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.

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

из

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 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина марта 2017.

место одржавања
обуке

Управа царина-Центар за стручно образовање
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника
из области откривања повреда царинских прописа

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Откривање повреда царинских прописа

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.2.0.5.3
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком
Оспособљавање царинских службеника у практичној примени
знања и вештина за идентификацију ризичних контејнера
Царински службеници који раде на пословима :

циљна група и број
царинских
службеника

1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског 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.

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

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 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга половина априла 2017.

место одржавања
обуке

Управа царина-Центар за стручно образовање
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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА
назив програма
циљ програма
област стручног
усавршавања
редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу примене
царинских прописа - Анализа и управљање ризиком
Правилно коришћење апликације (IPS-InspectionProtocolSystem)
Анализа и управљање ризиком
5.1.0.1.1
Коришћење нове апликације (IPS) за транзитне ЦИ на којима се евидентира
приспеће у заједничком транзиту (Т-декларације)
Унапређење знања и вештина за иницирање, спровођење и регистрацију
резултата контрола/прегледа одлуком царине и налогом АР.
Царински службеници транзитних испостава из царинарница RS012009
RS013005 RS015008 RS016128 RS021008 RS022004 RS023000 RS024007
RS025003 (у прилогу списак ЦИ: RS012033 CI MOKRANJE, RS012041 CI
PRAHOVO, RS012289 CI ĐERDAP, RS012319 CI VRŠKA ČUKA, RS013013 CI
TERMINAL GRADINA, RS013277 CI GRADINA, RS015040 CR STREZIMIROVCI,
RS015172 CI PREŠEVO, RS012289 CI ĐERDAP, RS025151 CI HORGOŠ, RS021083 CI
ŽELEZNIČKA STANICA ŠID, RS021091 CI BATROVCI, RS021105 CI MOST BAČKA
PALANKA, RS021342 CI ŠID, RS022128 CI BOGOJEVO, RS023027 CI VATIN,
RS024031 CI SRPSKA CRNJA, RS025011 CI TERMINAL HORGOŠ, RS025046 CI
ŽELEZNIČKA STANICA SUBOTICA, RS025054 CI TERMINAL KELEBIJA, RS025151 CI
HORGОŠ, RS025267 CI KELEBIJA)
По један царински службеник из испоставе, а укупно највише 25 царинских
службеника за обуку.
Иницирање, спровођење и регистрација резултата контрола / прегледа
одлуком царине и налогом АР
4,5 сата= (3 х 2 наставна часа-блок час)
Презентација / Радионица-Корисничко упутство и Тестна апликација (IPS)

Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

друга половина Јануара 2017.године

место одржавања
обуке

1 блок час (1,5 сат) презентација Управа царина-Центар за стручно
образовање
2 блок часа (3 сата) радионица Зграда ЕРЦ 3 спрат канц. АР

Напомена:

Почетак обуке за коришћење нове апликације зависи највише од динамике
тестирања .
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу примене
царинских прописа - Анализа и управљање ризиком

циљ програма

Правилно коришћење апликације (IPS-InspectionProtocolSystem)

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком

редни број обуке
назив обуке

5.1.0.1.2
Коришћење нове апликације (IPS) за отпремне/одредишне ЦИ у
националном и заједничком транзиту

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилно коришћење,
спровођење налога и регистровање резултата контрола/прегледа.

циљна група и
број царинских
службеника

Царински службеници на пословима царинског надзора из унутрашњих ЦИ
царинарница .
По два царинска службеника из сваке царинарнице. Највише 25 царинских
службеника за обуку.

кључне тачке
садржине обуке

Иницирање, спровођење и регистрација резултата контрола/прегледа
одлуком царине и налогом АР

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сата= (3 х 2 наставна часа-блок час)
Презентација/Радионица-Корисничко упутство и Тестна апликација (IPS)
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

друга половина Фебруара 2017

место одржавања
обуке

1 блок час (1,5 сат) презентација Управа царина - Центар за стручно
образовање
2 блок часа (3 сата) радионица Београд,Зграда ЕРЦ 3. Спрат, канцеларија АР

Напомена:

Почетак обуке за коришћење нове апликације зависи највише од динамике
тестирања .
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу
примене царинских прописа - Анализа и управљање ризиком

циљ програма

Унапређење знања и вештина у Креирању профила ризика
коришћењем апликације ERIAN-ElectronicRiskAnalysis

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком

редни број обуке
назив обуке

5.1.0.2.1
Kоришћење апликације ERIAN

циљ обуке

Унапређење знања и вештина регионалних координатора АР и
аналитичара националног нивоа за коришћење система ERIAN

циљна група и број
царинских
службеника

Сви царински службеници у Одељењу за анализу и управљање
ризиком
Максималан број 20.

кључне тачке
садржине обуке

Креирање, верификација, Иницирање профила ризика, Копирање
верзије профила, Копирање профила, Продужење рока трајања
профила, Деактивација профила Контролник, Налог за унос
профила, Акти, Правило ризика

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3 дана x 4,5 сата (3 х 2 наставна часа-блок час)
Предавање, рад у пару (менторски рад), Тестни ERIAN, Упутство за
креирање профила
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

прва половина Фебруара 2017.године

место одржавања
обуке

Београд / Зграда ЕРЦ, 3. Спрат, канцеларија АР

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу
примене царинских прописа - Анализа и управљање ризиком

циљ програма

Унапређење знања у области анализе ризика у транзиту –
коришћење специјалних алата у сврху обавештавања о
ризичним пошиљкама

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

5.1.0.3.1
Употреба ТИХОГ АЛАРМА и НАЈАВЕ ТРАНЗИТА путем ERIAN-a.
Унапређење знања и вештина коришћења специјалних алата за
обавештавање о ризику у транзиту
Одељење за обавештајне послове (5)
Одељење за сузбијање кријумчарења (6)

циљна група и број
царинских
службеника

Одељење за унутрашњу контролу (3)
Обука за Одељење за ТАРИС (3)
Одељење за заштиту права Инт. Својине (3)
Све царинарнице (по 4 царинска службеника из царинарнице, укупно 60)
Укупно за обуку максимално 80
Могућност слања поруке која садржи текстуалну информацију кроз НЦТС
царинику на терену без иницирања прегледа

кључне тачке
садржине обуке

Могућности коришћења алата ТИХОГ Аларма (обавештавање на емаил) у
транзитном поступку - национални транзит
Могућности коришћења алата НАЈАВЕ транзита У ОТПРЕМНОЈ ЦИ у
транзитном поступку - Заједнички транзит
Могућности коришћења алата у најави транзита или тихог аларма за БРОД.
Могућности коришћења алата ТИХОГ АЛАРМА за КОНТЕЈНЕР.

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

2 х 1,5 сата
Презентација, предавање
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2017.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2016

место одржавања
обуке

2 блок часа (2x1,5 сат) презентација Управа царина - Центар за
стручно образовање , амфитеатар

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа - Заштита права интелектуалне својине

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области заштите права
интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

5.2.0.1.1
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине

циљ обуке

Унапређење знања и вештине за циљање и селекцију пошиљки,
лакше разликовање кривотворених и оригиналних производа

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници у поштама царињења Београд, Нови Сад
и Ниш. Максимално по 10 из сваке поште царињења.

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

Процедуре у спровођењу заштите права интелектуалне својине
5,5 сати (један дан)
Семинар
Носиоци права или лица овлашћена за такву делатност;
царински службеници из земаља ЕУ.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2017.године

место одржавања
обуке

Управа царина - Центар за стручно образовање (амфитетар или
учионице)

Напомена:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа - Заштита права интелектуалне својине

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области заштите права
интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

5.2.0.1.2
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине

циљ обуке

Унапређење знања и вештине за циљање и селекцију пошиљки,
лакше разликовање кривотворених и оригиналних производа

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници у поштама царињења Београд, Нови Сад
и Ниш. Максимално по 10 из сваке поште царињења.

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

Процедуре у спровођењу заштите права интелектуалне својине
5,5 сати (један дан)
Семинар
Носиоци
права
или
лица
овлашћена
делатност;царински службеници из земаља ЕУ.

за

такву

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2017.године

место одржавања
обуке

Управа царина-Центар за стручно образовање (амфитетар или
учионице)
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