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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

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника приликом
спровођења царинских поступака

област стручног
усавршавања

Царински поступци и процедуре

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

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

1.1.0.1.0.
Употреба ТРС софтвера за мерење времена задржавања
превозних средстава на граничним прелазима
Унапређење знања царинских службеника о начину
коришћења ТРС софтвера и упознавање свих граничних служби
са концептом мерења времена, на 4 најфреквентнија гранична
прелаза и једној унутрашњој царинској испостави кроз
употребу ТРС софтвера.
Уклупно 25 службеника (представници 4 најфреквентнија
гранична прелаза, једне унутрашње царинске испоставе,
представници граничне полиције, фитосанитарне и
ветеринарске инспекције
Претстављање употребе ТРС софтвера
4-5 дана
Радионица
Експерти Светске царинске организације

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

16.05 – 20.05.2016.

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
царинске поступке и процедуре

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника приликом
спровођења царинских поступака

област стручног
усавршавања

Царински поступци и процедуре

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

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

1.1.0.2.0.
Поступак активног и пасивног оплемењивања
Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступање царинских службеника приликолм спрпвођења
поступка активног и пасивног оплемењивања
Укупно 25 царинских службеника: по један царински
службеник из свих царинарница задужен за праћење
царинских поступака и из Централе УЦ
 Утврђивање норматива
 Употреба еквивалентне робе и систем стандардне
замене
 Систем одлагања и систем повраћаја
 Споредни добијени производи
 Раздужење поступка
6 сати
Предавање
Слободан Томић

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

април

место одржавања обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке и процедуре

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника приликом
спровођења царинских поступака

област стручног
усавршавања

Царински поступци и процедуре

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

1.1.0.3.0.
Поступак привременог увоза и поступак складиштења
Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступање царинских службеника приликом спрпвођења
поступка привременог увоза и складиштења робе

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: по један царински службеник
из свих царинарница задужен за праћење царинских поступака
и из Централе УЦ

кључне тачке
садржине обуке

 Услови и рок привременог увоза
 Потпуно и делимично ослобођење од плаћања увозних
дажбина
 Врсте царинских складишта
 Привремени смештај робе

трајање

1 х 6 сати

облици и методе
реализације

Предавње

Предавач/и:

Слободан Томић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

април

место одржавања
обуке

Управа царина
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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

1.2.0.1.0.
Провера завршетка транзитног поступка и наплата

циљ обуке

Унапређење знања са циљем правилног и једнообразног
поступање царинских службеника приликом спровођења
поступка провере завршетка транзитног поступка и наплате

циљна група и број
царинских службеника

Регионални координатори за транзит и по један царински
службеник царинских испостава задужен за праћење
окончања транзитног поступка

кључне тачке садржине
обуке

 Поступање у случају утврђених неправилности
 Поступање у случају када није окончан транзитни
поступак
 Размена порука са принципалом
 Размена порука са одредишном царинском
испоставом
 Утврђивање царинског дуга, дужника и наплата
царинског дуга

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

24 сата у 4 узастопна дана
радионица
Олга Протић, Горица Вељовић

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Јануар

место одржавања обуке

Управа царина
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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

Царинска тарифа

редни број обуке

2.1.1.1.2.

назив обуке

Сврставање алкохолних пића

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање
алкхолних пића по ЦТ

циљна група и број
царинских службеника

Укупно 30 службеника из Царинарница: Краљево, Ужице,
Крушевац, Крагујевац

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







Значај сврставања алкохолних пића
Сврставање безалкохолних пића (тар.бр. 22.01 и 22.02)
Сврставање алкохолних пића (тар.бр. 22.03- 22.06 и 22.07-22.09)
Корисни подаци за сврставање робе по ЦТ
Узорковање алкохолних пића

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура ,
Љиљана Радовић
Април

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

Царинска 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:

2.1.1.1.3.
Сврставање алкохолних пића
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
алкхолних пића по ЦТ
Укупно 30 службеника из Царинарница: Ниш, Кладово,
Приштина и Димитровград






Значај сврставања алкохолних пића
Сврставање безалкохолних пића (тар.бр. 22.01 и 22.02)
Сврставање алкохолних пића (тар.бр. 22.03- 22.06 и 22.07-22.09)
Корисни подаци за сврставање робе по ЦТ
Узорковање алкохолних пића

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура ,
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш
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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

Царинска 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:

2.1.1.1.4.
Сврставање алкохолних пића
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
алкхолних пића по ЦТ
Укупно 20 службеника из Царинарница: Суботица, Нови Сад,
Сомбор






Значај сврставања алкохолних пића
Сврставање безалкохолних пића (тар.бр. 22.01 и 22.02)
Сврставање алкохолних пића (тар.бр. 22.03- 22.06 и 22.07-22.09)
Корисни подаци за сврставање робе по ЦТ
Узорковање алкохолних пића

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура ,
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

октобар

место одржавања
обуке

Царинарница Сомбор
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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

Царинска тарифа

редни број обуке
назив обуке

2.1.1.2.1.
Сврставање дувана и дуванских прерађевина по ЦТ

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање
дувана и дуванских прерађевина по ЦТ

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 службеника из Царинарница: Београд, Вршац,
Зрењанин и Шабац и Централе УЦ

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

Значај сврставања дувана и дуванских прерађевина
Познавање дувана као робе
Сврставање дувана и дуванских прерађевина, тар.бројеви 24.01,24.02 и 24.03
Увозне дажбине за дуван и дуванске прерађевине

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар

место одржавања
обуке

Управа Царина
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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

Царинска тарифа

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

2.1.1.2.2.
Сврставање дувана и дуванских прерађевина по ЦТ
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
дувана и дуванских прерађевина по ЦТ
Укупно 30 службеника из Царинарница: Ниш, Кладово,
Приштина и Димитровград





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

Значај сврставања дувана и дуванских прерађевина
Познавање дувана као робе
Сврставање дувана и дуванских прерађевина, тар.бројеви 24.01,24.02 и 24.03
Увозне дажбине за дуван и дуванске прерађевине

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура ,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

мај

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

Царинска 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:

2.1.1.2.3.
Сврставање дувана и дуванских прерађевина
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
дувана и дуванских прерађевина по ЦТ
Укупно 30 службеника из Царинарница: Суботица, Нови Сад,
Сомбор





Значај сврставања дувана и дуванских прерађевина
Познавање дувана као робе
Сврставање дувана и дуванских прерађевина, тар.бројеви 24.01,24.02 и 24.03
Увозне дажбине за дуван и дуванске прерађевине

4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

новембар

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад
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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

Царинска тарифа

редни број обуке
назив обуке

2.1.1.3.1.
Сврставање деривата нафте

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање
деривата нафте по ЦТ

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 40 царинских службеника који раде на пословима
царињења и контроле деривата нафте


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





Технолошки поступак производње нафтних деривата са освртом на сврставање по ЦТ и
законску регулативу
Сврставање нафтних деривата по ЦТ ( тар.бр. 22.09-22.13)
Примена закона о акцизама на нафтне деривате
Узорковање нафтних деривата

6 сати
Предавање
Душанка Пушкар, Душанка Вуковић, Јасминка Гајић, Драгана
Дубајић, Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар / октобар

место одржавања
обуке

Управа царина
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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

Царинска 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:

2.1.2.1.1.
Сврставање рачунара и компонети
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
рачунара и компонети по ЦТ
Укупно 30 службеника из Централе УЦ и Царинарница:
Београд, Вршац, Зрењанин и Шабац




Сврставање рачунара и компонети тар.бр 85.23 и 85.28
Сврставање рачунара и компонети тар.бр 84.71, 84.73 и 85.17
Сврставање рачунара и компонети, други тар бројеви

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар/март

место одржавања
обуке

Управа царина
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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

Царинска тарифа

редни број обуке
назив обуке

2.1.2.1.2.
Сврставање рачунара и компонети

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање
рачунара и компонети по ЦТ

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 службеника из Царинарница: Краљево, Ужице,
Крушевац, Крагујевац

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





Сврставање рачунара и компонети тар.бр 85.23 и 85.28
Сврставање рачунара и компонети тар.бр 84.71, 84.73 и 85.17
Сврставање рачунара и компонети, други тар бројеви

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април /мај

место одржавања
обуке

Царинарница Крушевац
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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

Царинска тарифа

редни број обуке
назив обуке

2.1.2.1.3.
Сврставање рачунара и компонети

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за сврставање
рачунара и компонети по ЦТ

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 службеника из Царинарница: Ниш, Кладово,
Приштина и Димитровград

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





Сврставање рачунара и компонети тар.бр 85.23 и 85.28
Сврставање рачунара и компонети тар.бр 84.71, 84.73 и 85.17
Сврставање рачунара и компонети, други тар бројеви

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар / октобар

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

Царинска 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:

2.1.2.1.4.
Сврставање рачунара и компонети
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
рачунара и компонети по ЦТ
Укупно 20 царинских службеника из Царинарница: Суботица,
Нови Сад, Сомбор




Сврставање рачунара и компонети тар.бр 85.23 и 85.28
Сврставање рачунара и компонети тар.бр 84.71, 84.73 и 85.17
Сврставање рачунара и компонети, други тар бројеви

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар/децембар

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад
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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

Царинска 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:

2.1.2.2.1.
Сврставање делова машина, Одељак XVI Царинске тарифе
Унапређење знања царинских службеника за сврставање
делова машина из Одељака XVI Царинске тарифе
Укупно 40 царинских службеника који раде на пословима
сврставања робе
1. Сврставања делова машина из Одељка XVI
примена Напомене 2 уз Одељак XVI и
2. Сврставање рачунара и компоненти рачунара са
примерима
30 сати у 5 (пет) узастопних радних дана
Радионица
Dr. Alvaro FERNANDEZ-ACEBES Senior Technical Officers (WCO
Secretariat)
David Kozik (WCO Senior Officer)

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Од 11.04. до 15.04.2016. године

место одржавања
обуке

Управа царине
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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

Царинска 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:

2.1.3.1.1.
Измена номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
Унапређење знања царинских службеника о изменама
номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
Укупно 30 службеника из Царинарница: Краљево, Ужице,
Крушевац, Крагујевац
Представљање свих измена номенклатуре по тачкама
4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Драгана Војновић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар/ децембар

место одржавања
обуке

Царинарница Крушевац
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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

Царинска 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:

2.1.3.1.2.
Измена номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
Унапређење знања царинских службеника о изменама
номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
Укупно 30 службеника из Централе УЦ и Царинарница: Београд,
Вршац, Зрењанин и Шабац
Представљање свих измена номенклатуре ЦТ по тачкама
4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Драгана Војновић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар / децембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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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

Царинска 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:

2.1.3.1.3.
Измена номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
Унапређење знања царинских службеника о изменама
номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
Укупно 20 царинских службеника изЦаринарница: Суботица,
Нови Сад, Сомбор
Представљање свих измена номенклатуре ЦТ по тачкама
4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Драгана Војновић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар/децембар

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад
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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

Царинска тарифа

редни број обуке
назив обуке

2.1.3.1.4.
Измена номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника о изменама
номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину

циљна група и број
царинских
службеника

Царинарнице: Ниш, Кладово, Димитровград (укупно 30
службеника)

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

Примена Царинске тарифе
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Душанка Пушкар, Драгана Војновић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар/децембар

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-Порекло робе

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника 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:

2.2.0.1.1.
Примена правила о пореклу робе
Унапређење знања царинских службеника за правилну примену
правила о пореклу робе
Укупно 60 царинских службеника из Царинарница:
Београд, Вршац, Зрењанин и Шабац,
који раде на пословима: царињења, накнадних контрола и
управног поступка
 Пан-европски споразуми о слободној трговини;
 Споразуми о слободној трговини са царинском унијом
Русија, Белорусија, Казахстан;
 Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима порекла;
 Валидност доказа о пореклу
3 сата
Предавање
Владимир Филиповић,
Александар Пајић,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

март

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 царинских службеника 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 правилну примену
правила о пореклу робе
Укупно 50 царинских службеника из Царинарница:
Ниш, Кладово и Димитровград
који раде на пословима: царињења, накнадних контрола и
управног поступка
 Пан-европски споразуми о слободној трговини;
 Споразуми о слободној трговини са царинском унијом
Русија, Белорусија, Казахстан;
 Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима порекла;
 Валидност доказа о пореклу
3 сата
Предавање
Владимир Филиповић
Александар Пајић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове- Порекло робе

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника 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 правилну примену
правила о пореклу робе
Укупно 30 царинских службеника из Царинарница: Краљево,
Ужице, Крушевац и Крагујевац
који раде на пословима: царињења, накнадних контрола и
управног поступка
 Пан-европски споразуми о слободној трговини;
 Споразуми о слободној трговини са царинском унијом
Русија, Белорусија, Казахстан;
 Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима порекла;
 Валидност доказа о пореклу
3 сата
Предавање
Владимир Филиповић,Александар Пајић,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

септембар

место одржавања
обуке

Царинарница Краљево
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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 царинских службеника 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:

2.2.0.1.4.
Примена правила о пореклу робе
Унапређење знања царинских службеника за правилну примену
правила о пореклу робе
Укупно 50 царинских службеника из Царинарница: Суботица,
Нови Сад и Сомбор који раде на пословима: царињења,
накнадних контрола и управног поступка
 Пан-европски споразуми о слободној трговини;
 Споразуми о слободној трговини са царинском унијом
Русија, Белорусија, Казахстан;
 Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима порекла;
 Валидност доказа о пореклу
3 сата
Предавање
Владимир Филиповић,Александар Пајић,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу правилног обрачуна и наплате увозних
дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке

2.3.0.1.1.

назив обуке

Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при
утврђивању царинске вредности - Примена члана 48. Царинског
закона

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплату увозних дажбина с аспекта третмана врсте одобрених
попуста

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Ниш

кључне тачке
садржине обуке






трајање

4 сата

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

Законска и подзаконска регулатива
врсте снижења и готовинских попуста
примери из праксе
неправилности у поступању

Округли сто
Божана Раичевић, Жељко Поповић,
Септембар, октобар
Царинарница Ниш
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу правилног обрачуна и наплате увозних
дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.3.0.1.2.
Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при
утврђивању царинске вредности - Примена члана 48. Царинског
закона
Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплату увозних дажбина с аспекта третмана врсте одобрених
попуста
Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Београд

кључне тачке
садржине обуке






трајање

4 сата

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

Законска и подзаконска регулатива
врсте снижења и готовинских попуста
примери из праксе
неправилности у поступању

Округли сто
Божана Раичевић, Жељко Поповић,
Септембар, октобар
Царинарница Београд

28

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу правилног обрачуна и наплате увозних
дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.3.0.1.3.
Прихватљивост снижења и готовинских поспуста при
утврђивању царинске вредности - Примена члана 48. Царинског
закона
Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплату увозних дажбина с аспекта третмана врсте одобрених
попуста
Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Сомбор

кључне тачке
садржине обуке






трајање

4 сата

облици и методе
реализације
Предавач/и:

Законска и подзаконска регулатива
врсте снижења и готовинских попуста
примери из праксе
неправилности у поступању

Округли сто
Божана Раичевић, Жељко Поповић,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар, октобар

место одржавања
обуке

Царинарница Сомбор
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу 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

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

2.3.0.2.1.
Поступак окончања привременог увоза на основу уговора о закупу

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплата увозних дажбина за привремено увезену робу која се
након истека привременог увоза ставља у слободан промет и
отклањање постојећих дилема у поступању
Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Београд

 Законска и подзаконска регулатива
 правилно утврђивање царинске вредности за
привремено увезену робу
 неправилности у поступању
4 сата
Округли сто

Божана Раичевић,
Жељко Поповић,
Фебруар, март, април

Царинарница Београд
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу правилног обрачуна и наплате увозних
дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке

2.3.0.2.2.

назив обуке

Поступак окончања привременог увоза на основу уговора о закупу

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

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплата увозних дажбина за привремено увезену робу која се
након истека привременог увоза ставља у слободан промет и
отклањање постојећих дилема у поступању
Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Кладово
 Законска и подзаконска регулатива
 правилно утврђивање царинске вредности за привремено
увезену робу
 неправилности у поступању
4 сата
Округли сто

Божана Раичевић, Жељко Поповић,
Фебруар, март, април 2016.
Царинарница Кладово
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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 вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу правилног обрачуна и наплате увозних
дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке

2.3.0.2.3.

назив обуке

Поступак окончања привременог увоза на основу уговора о закупу

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

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплата увозних дажбина за привремено увезену робу која се
након истека привременог увоза ставља у слободан промет и
отклањање постојећих дилема у поступању
Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Суботица
 Законска и подзаконска регулатива
 правилно утврђивање царинске вредности за
привремено увезену робу
 неправилности у поступању
4 сата
Округли сто

Божана Раичевић, Жељко Поповић,
Фебруар, март, април 2016.

Царинарница Суботица
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Царинска вредност

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника о царинској
вредности, у циљу правилног обрачуна и наплате увозних
дажбина

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке

2.3.0.2.4.

назив обуке

Поступак окончања привременог увоза на основу уговора о
закупу

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника
кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун
и наплата увозних дажбина за привремено увезену робу која се
након истека привременог увоза ставља у слободан промет и
отклањање постојећих дилема у поступању
Укупно 15 царинских службеника из Царинарнице Ужице
 Законска и подзаконска регулатива
 правилно утврђивање царинске вредности за
привремено увезену робу
 неправилности у поступању
4 сата
Округли сто
Божана Раичевић, Жељко Поповић,

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар, март, април 2016.

место одржавања
обуке

Царинарница Ужице

33

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске
послове-Накнадна контрола

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника за вршење поступка
накнадне контроле

област стручног
усавршавања

Накнадна контрола

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

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

2.4.0.1.0.
Спрoвoђeњe нaкнaднe кoнтрoлe пoвeзaних лицa – трaнсфeрнe
цeнe
Унапређење знања царинских службеника за спрoвoђeњe
нaкнaднe кoнтрoлe мултинaциoнaлних кoмпaниja сa aспeктa
утврђивaњa цaринскe врeднoсти зa увeзeну рoбу купљeну oд
пoвeзaнe (мajкe) фирмe, прикупљaњe и aнaлизу рeлeвaнтних
дoкaзa, за нaкнaдну кoнтoлу трaнсaкциja oбaвљeних измeђу
пoвeзaних лицa – трaнсфeрнe цeнe
Царински службеници Одељења за накнадну контролу (15),
Одељења за царинску вредност (3) и Одељења за царинске
истраге (2)
 дoкaзивaње пoвeзaнoсти купцa и прoдaвцa,
 дoкaзивaње и утврђивaње утврђивaњe цaринскe
врeднoсти,
 дoкaзивaњe вeзe плaћeнe нaкнaдe и рaниje увeзeнe рoбe
укупно 32 сата, у трајању од 5 дана
семинар
Предавчи ван УЦ

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар,Март 2016

место одржавања
обуке

Управа царина
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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-ТАРИС

циљ програма

Унапређивање знања и вештина царинских службеника у
области ТАРИСа, контроле исправа у царинском поступку,
инструмената царинске и спољнотрговинске заштите, пореза и
акциза

област стручног
усавршавања

ТАРИС

редни број обуке
назив обуке

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

2.5.0.1.1.
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
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.
Укупно 30 Царинских службеника Царинарнице Београд
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

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Јаминка Гајић, Наташа Григоров

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар, Октобар

место одржавања
обуке

Управа Царина
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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-ТАРИС

циљ програма

Унапређивање знања и вештина царинских службеника у
области ТАРИСа, контроле исправа у царинском поступку,
инструмената царинске и спољнотрговинске заштите, пореза и
акциза

област стручног
усавршавања

ТАРИС

редни број обуке
назив обуке

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

2.5.0.1.2.
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
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.
Укупно 30 Царинских службеника Царинарнице Шабац
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

4 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Јаминка Гајић, Наташа Григоров

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар, Октобар

место одржавања
обуке

Царинарница Шабац
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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 - ТАРИС

циљ програма

Унапређивање знања и вештина царинских службеника у
области ТАРИСа, контроле исправа у царинском поступку,
инструмената царинске и спољнотрговинске заштите, пореза и
акциза

област стручног
усавршавања

ТАРИС

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

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

2.5.0.2.0.
Најновије измене и допуне Закона о акцизама
Унапређивање знања и вештина царинских службеника о
најновијим изменама и допунама Закона о акцизама и њихово
оспособљавање за правилну примену истог у спровођењу
царинских поступака
Представници свих царинарница (2), Одељења за накнадну контролу (1), Одељења за
царинску вредност (1), Одељења за царинску тарифу (1), Царинске лабораторије (1),
Одељења за царинске истраге (1), Одељења за анализу и упрвљање ризиком (1),
Одељења за сузбијање кријумчарења (1), Сектора за царинске поступке и процедуре
(2)

Измене и допуне Закона о акцизама, по тачкама
3 сата
Предавање
Душанка Пушкар, Јасминка Гајић, Драгана Дубајић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

мај, јун

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 -Царинске лабораторије

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.1.0.
Модернизација рада Царинске лабораторије.

циљ обуке

Оспособљавање радника Царинске лабораторије за
модернизацију Царинске лабораторије као и стицање знања за
решавање уочених проблема у свакодневном раду.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника који раде у лабораторији, на
припреми и спровођењу Twining light-a, на сврставању роба,
узорковању роба, и др.
1.

4.
5.

Сврставање роба

Доношење одлука о сврставању роба

Сврставаље роба из IV, V, VI и VII Одељка
Испитивање узорака роба у Царинској лабораторији

Испитивање текстила, скроба и папира на микроскопу
Поступак узорковања роба од стране царинског органа и поступак са узорцима у
Царинској лабораторији
Амандмани ХС за 2017 и њихов утицај на рад Царинске лабораторије
Припрема документације за спровођење Twining light-a са представницима ЕУ

6.
7.

Помоћ за припрему техничке спецификације за нову опрему.
Основни појмови везани за спровођење Twining light-a.

2.

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације

Предавач/и:

3.

30 сати у 5 (пет) радних дана
Радионица
Dr. Alvaro FERNANDEZ-ACEBES Senior Technical Officers (WCO
Secretariat)
Dr. Juan Antonio FERNANDEZ MARTIN, Customs Laboratory of
Barcelona (Spain), и

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Од 04.04. до 08.04.2016. године

место одржавања
обуке

Управе царина
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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
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања сектора за тарифске
послове-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.1.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника царинарнице Београд Царински инспектори, прегледачи, V сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга недеља фебруара

место одржавања
обуке

Царинарница Београд
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања сектора за тарифске
послове-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.2.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника - Царински инспектори,
прегледачи, V сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга недеља марта

место одржавања
обуке

Царинарница Крагујевац
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.3.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника из царинарница Краљево,
Ужице и Крушевац - Царински инспектори, прегледачи, V
сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Трећа недеља априла

место одржавања
обуке

Царинарница Краљево
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.2.4.
Узимање узорка робе од стране царинског органа

циљ обуке

Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника из царинарнице Ниш,
Димитровград и Приштина - Царински инспектори, прегледачи,
V сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Четврта недеља маја

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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.5.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника из царинарнице Кладово Царински инспектори, прегледачи, V сектор, ЦУП.





кључне тачке
садржине обуке
трајање
облици и методе
реализације

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање

Предавач/и:

Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар

место одржавања
обуке

Царинарница Кладово
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.6.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника царинарнице Вршац и
Зрењанин - Царински инспектори, прегледачи, V сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар

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-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.7.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника из царинарниц Шабац Царински инспектори, прегледачи, V сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар

место одржавања
обуке

Царинарница Шабац
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.2.8.
Узимање узорка робе од стране царинског органа
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај и правилно узимање узорка робе
Укупно 20 царинских службеника из царинарница Нови Сад,
Сомбор и Суботица - Царински инспектори, прегледачи, V
сектор, ЦУП.





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

Значај правилно узетог узорка.
Даља поступања са узорком.
Преглед аналитичких метода у Царинској лаборторији.
Значај контраузорка и суперанализа.

3 сата
Предавање
Душан Милић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Децембар

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.3.1.
Лабораторијски налаз у царинском поступку

циљ обуке

Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника царинарнице Београд Царински инспектори, царински прегледачи, V сектор,накнадна
контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз.
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга недеља фебруара

место одржавања
обуке

Царинарница Београд

47

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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.3.2.
Лабораторијски налаз у царинском поступку

циљ обуке

Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника царинарнице Крагујевац Царински инспектори, царински прегледачи, V сектор,накнадна
контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз.
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Друга недеља марта

место одржавања
обуке

Царинарница Крагујевац
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.3.3.
Лабораторијски налаз у царинском поступку
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.
Укупно 20 царинских службеника из царинарница Краљево,
Ужице и Крушевац- Царински инспектори, царински
прегледачи, V сектор,накнадна контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз.
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Трећа недеља априла

место одржавања
обуке

Царинарница Краљево
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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 Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.3.4.
Лабораторијски налаз у царинском поступку
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.
Укупно 20 царинских службеника из царинарница Ниш,
Димитровград и Приштина- Царински инспектори, царински
прегледачи, V сектор,накнадна контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз.
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Четврта недеља маја

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања сектора за тарифске
послове-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.3.5.
Лабораторијски налаз у царинском поступку

циљ обуке

Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника из царинарнице КладовоЦарински инспектори, царински прегледачи, V сектор,накнадна
контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар

место одржавања
обуке

Царинарница Кладово
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања сектора за тарифске
послове-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

2.6.0.3.6.
Лабораторијски налаз у царинском поступку
Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.
Укупно 20 царинских службеника из Царинарница вршац и
Зрењанин - Царински инспектори, царински прегледачи, V
сектор,накнадна контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар

место одржавања
обуке

Царинарница Вршац
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања сектора за тарифске
послове-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.3.7.
Лабораторијски налаз у царинском поступку

циљ обуке

Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника из царинарнице ШабацЦарински инспектори, царински прегледачи, V сектор,накнадна
контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз.
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар

место одржавања
обуке

Царинарница Шабац
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања сектора за тарифске
послове-Царинска Лабораторија

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у
спровођењу поступака у царинској лабораторији и са царинском
лабораторијом

област стручног
усавршавања

Царинска лабораторија

редни број обуке
назив обуке

2.6.0.3.8.
Лабораторијски налаз у царинском поступку

циљ обуке

Унапређивање знања и вештина царинских службеника везаних
за значај израде и правилног коришћења лабораторијског
налаза.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника из царинарница Нови Сад,
Сомбор и Суботица - Царински инспектори, царински прегледачи,
V сектор,накнадна контрола , ЦУП.


кључне тачке
садржине обуке





трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Зашто и како настаје лабораторијски налаз.
Супер-вештачење робе
Статуси лабораторијског налаза
Коришћење лабораторијског налаза

3 сата
Предавање
Љиљана Радовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Децембар

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад

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

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.1.1.
„Развијање управљања и руковођења у УЦ Србије“
„Leadership and Management Development Workshop“
Унапређење знања и вештина руководилаца високог и средњег
нивоа руковођења у УЦ Србије у стратешком управљању,
лидерству, стиловима руковођења, комуникацији и вештини
преговарања

циљна група и број
царинских
службеника

30 царинских службеника високог и средњег нивоа руковођења
са јако добрим/одличним знањем енглеског језика, из
Централе УЦС (начелници) и из царинарница (управници,
помоћници и саветници управника или шефови испостава)

кључне тачке
садржине обуке

Модерна Царина за 21. век, стратешко управљање и PICARD стандарди, самопроцена и развој
личних вештина, лидерство и руковођење, ситуационо руковођење и стилови управљања,
управљање променама, комуникација, вештине преговарања, промовисање интегритета на
радном месту.

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

60 сати у 10 радних дана
Радионица
Експерти Светске царинске организације

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

мај –јун 2016.

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.2.1.
Етика и интегритет у царинској служби
Унапређење знања и вештина руководилаца у царинској служби
у препознавању ситуације у којима погрешном одлуком или
поступањем може да угрози свој положај и интегритет.По
завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у јавном сектору као
предусловом за повећање поверења у државну администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника, руководиоца свих нивоа 20

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 царинској служби; Лествице
одговорности;Организацијска умећа

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.2.2.
Етика и интегритет у царинској служби
Унапређење знања и вештина руководилаца у царинској служби
у препознавању ситуације у којима погрешном одлуком или
поступањем може да угрози свој положај и интегритет.По
завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у јавном сектору као
предусловом за повећање поверења у државну администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника, руководиоца свих нивоа 20

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 царинској служби; Лествице
одговорности;Организацијска умећа

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

март

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.2.3.
Етика и интегритет у царинској служби
Унапређење знања и вештина руководилаца у царинској служби
у препознавању ситуације у којима погрешном одлуком или
поступањем може да угрози свој положај и интегритет.По
завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у јавном сектору као
предусловом за повећање поверења у државну администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника, руководиоца свих нивоа 20

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 царинској служби; Лествице
одговорности;Организацијска умећа

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

април

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.2.4.
Етика и интегритет у царинској служби
Унапређење знања и вештина руководилаца у царинској служби
у препознавању ситуације у којима погрешном одлуком или
поступањем може да угрози свој положај и интегритет.По
завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у јавном сектору као
предусловом за повећање поверења у државну администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника, руководиоца свих нивоа 20

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 царинској служби; Лествице
одговорности;Организацијска умећа

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

октобар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

3.1.0.2.5.
Етика и интегритет у царинској служби
Унапређење знања и вештина руководилаца у царинској служби
у препознавању ситуације у којима погрешном одлуком или
поступањем може да угрози свој положај и интегритет.По
завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у јавном сектору као
предусловом за повећање поверења у државну администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 20 царинских службеника, руководиоца свих нивоа 20

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 царинској служби; Лествице
одговорности;Организацијска умећа

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

новембар

место одржавања
обуке

Управа царина

60

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

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
Унапређење знања и вештина руководилаца у царинској служби
у препознавању ситуације у којима погрешном одлуком или
поступањем може да угрози свој положај и интегритет.По
завршетку обуке, полазници су упознати са значајем поштовања
етичких правила понашања запослених у јавном сектору као
предусловом за повећање поверења у државну администрацију.
Укупно 20 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
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 царинској служби; Лествице
одговорности;Организацијска умећа
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

децембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

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.
Менторство, вођење састанака и управљање временом
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.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
Улоге и задаци руководиоца у модерној царинској служби; 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;

4,5 сатa
Радионоца
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.3.2.
Менторство, вођење састанака и управљање временом
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.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
Улоге и задаци руководиоца у модерној царинској служби; 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;

4,5 сатa
Радионоца
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

април

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.3.3.
Менторство, вођење састанака и управљање временом
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.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
Улоге и задаци руководиоца у модерној царинској служби; 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;

4,5 сатa
Радионоца
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

новембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.3.4.
Менторство, вођење састанака и управљање временом
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.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
Улоге и задаци руководиоца у модерној царинској служби; 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;

4,5 сатa
Радионоца
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

децембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.4.1.
Радни односи
Унапређење знања полазника 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
Укупно 20 царинских службеника, руководиоца јединица
људских ресурса у царинарницама
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

4,5 сатa
Радионица
Сандра Денковић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

март

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.5.1.
Управљање конфликтима, стрес и управљање променама
Унапређење знања и вештина руководилаца УЦ 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 царинској
служби.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
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
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

март

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.5.2.
Управљање конфликтима, стрес и управљање променама
Унапређење знања и вештина руководилаца УЦ 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 царинској
служби.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
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
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

април

место одржавања
обуке
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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 људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.5.3.
Управљање конфликтима, стрес и управљање променама
Унапређење знања и вештина руководилаца УЦ 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 царинској
служби.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
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
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

октобар

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3.1.0.5.4.
Управљање конфликтима, стрес и управљање променама
Унапређење знања и вештина руководилаца УЦ 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 царинској
служби.
Укупно 16 царинских службеника, руководиоца свих нивоа
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
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

децембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.6.1.
Управљање људским ресурсима

циљ обуке

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

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 24 царинских службеника, руководиоца свих нивоа

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима
у државној управи; 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
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске
ресурсе и опште послове – Руковођење људским ресурсима у
УЦ

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника, на свим
нивоима руковођења

област стручног
усавршавања

Руковођење људским ресурсима у УЦ Србије

редни број обуке
назив обуке

3.1.0.6.2.
Управљање људским ресурсима

циљ обуке

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

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 24 царинских службеника, руководиоца свих нивоа

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима
у државној управи; 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
4,5 сатa
Радионица
Драгана Гњатовић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

октобар

место одржавања
обуке

Управа царина
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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 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

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

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


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, Нада Марковић и Жарко Петровић.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Јануар, фебруар и март

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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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

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине 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
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
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.


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, Нада Марковић и Жарко Петровић.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март, април и мај

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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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

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине 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
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
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.


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, Нада Марковић и Жарко Петровић.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар, октобар, новембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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Програм посебног стручног усавршавања Сектора за контролу
примене царинских прописа

назив програма

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

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

5.1.0.1.1.
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине

циљ обуке

Оспособљавање полазника за циљање и селекцију пошиљки,
лакше разликовање кривотворених и оригиналних производа

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника ангажовани у контролним
службама и на пословима царинског надзора и контроле робе
из свих царинарница

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

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
6 сати
Семинар
Предвачи ван УЦ
Носиоци права или лица овлашћена за такву делатност

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март/април

место одржавања
обуке

Управа царина

76

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 царинских службеника из области
спровођења права интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

5.1.0.1.2.
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине

циљ обуке

Оспособљавање полазника за циљање и селекцију пошиљки,
лакше разликовање кривотворених и оригиналних производа

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника ангажовани у контролним
службама и на пословима царинског надзора и контроле робе
из свих царинарница

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

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
6 сати
Семинар
Предвачи ван УЦ
Носиоци права или лица овлашћена за такву делатност

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

јун

место одржавања
обуке

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 царинских службеника из области
спровођења права интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

5.1.0.1.3.
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине

циљ обуке

Оспособљавање полазника за циљање и селекцију пошиљки,
лакше разликовање кривотворених и оригиналних производа

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника ангажовани у контролним
службама и на пословима царинског надзора и контроле робе
из свих царинарница

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

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
6 сати
Семинар
Предвачи ван УЦ
Носиоци права или лица овлашћена за такву делатност

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

октобар

место одржавања
обуке

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 царинских службеника из области
спровођења права интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

5.1.0.1.4.
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине

циљ обуке

Оспособљавање полазника за циљање и селекцију пошиљки,
лакше разликовање кривотворених и оригиналних производа

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника ангажовани у контролним
службама и на пословима царинског надзора и контроле робе
из свих царинарница

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

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
6 сати
Семинар
Предвачи ван УЦ
Носиоци права или лица овлашћена за такву делатност

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

децембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм стручног усавршавања Сектора за контролу примене
царинских прописа – Обавештајни послови

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
обавештајних послова

област стручног
усавршавања

Обавештајни послови

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

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

5.2.0.1.1
Употреба напредних аналитичких алата Power Query и
SPSS Modeler
Оспособљавање полазника за практичну примену напредних
аналитичких алата у изради свих анализа података којима се
бави одељење
10 службеника из Одељења за обавештајне послове
Основни поступци рада у програмском окружењу SPSS-a; Рад са датотекама података
(агрегирање, сортирање, удруживање података из различитих датотека података);
Трансформација података, рангирање, сортирање, филтрирање података; Основне
процедуре анализе података: експлоративна анализа података, процедуре тестирања
и регресиони модел; Рад са дијаграмима и извештајима; Размена података са другим
програмским апликацијама (Excel, база података и сл.). Кластер анализа; Факторска
анализа; Анализа главних компоненти;Дискриминациона анализа; Каноничка
корелациона анализа; Мултиваријациона анализа варијансе (MANOVA);Power Query.

45 сати (7-10 дана у континуитету)
радионица
спољни предавачи

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Mарт

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм стручног усавршавања Сектора за контролу примене
царинских прописа - Обавештајни послови

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
обавештајних послова

област стручног
усавршавања

Обавештајни послови

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

5.2.0.2.1.
Сајбер царина и напредне претраге Интернета
Оспособљавање полазника за практичну примену напредних
техника претраге Интернета у борби против кршења царинских
прописа на Интернету
10 службеника из Одељења за обавештајне послове






Напредне претраге Интернета
Web Crawler
DarkNet
TOR (The Onion Router)
виртуелни новац и плаћања виртуелним новцем

45 сати (7-10 дана у континуитету)
радионица
спољни предавачи

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком 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:

5.3.0.1.1.
Управљање ризицима коришћењем система ЕРИАН
Оспособљавање полазника за практично коришћење система
ЕРИАН
Укупно 22 царинска службеника из Одељењуа за анализу и
управљање ризиком
Окружење ЕРИАН и функционалности
Управљање профилима ризика
Функције
Тестирање профила ризика
15 сати у узастопна 3 дана
Предавање, рад у пару, индивидуални рад
Лидија Антић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

април

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком 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:

5.3.0.2.1.
Увод у управљање ризицима у окружењу система ЕРИАН
Оспособљавање полазника за учествовање у систему
управљања ризиком
Укупно 40 царинских службеника: Царински службеници
релевантних ОЈ у процесу управљања ризиком (Царинарницешефови ЦИ, Сектор за тарифско пословање, Сектор за царинске
поступке и процедуре, Сектор за контролу примене царинских
прописа, Одељење ревизије, Одељење за унутрашњу контролу)
Увод у софтвер ЕРИАН
Улога ОЈ у систему управљања ризиком у окружењу ЕРИАН
2,5 сата
предавање
Лидија Антић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком 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:

5.3.0.2.2.
Увод у управљање ризицима у окружењу система ЕРИАН
Оспособљавање полазника за учествовање у систему
управљања ризиком
Укупно 40 царинских службеника из свих царинарница
Увод у софтвер ЕРИАН
Улога ОЈ у систему управљања ризиком у окружењу ЕРИАН
2,5 сата
предавање
Лидија Антић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком у царинској служби

редни број обуке
назив обуке

5.3.0.3.1
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника при
царинској контроли контејнера, идентификовању идикатора
ризика на контејнеру и контроли документације која прати робу
у контејнеру.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: Овлашћени царински
службеници Сектора за контролу примене прописа(5),
Царинарница Нови Сад и Суботица са царинских испостава и
реферата, који се баве контролним пословима, царинским
надзором и царињењем робе у контејнерима.(20)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Опште о контејнеру (тип, врсте, карактеристике, начини
транспорта, тумачење идентификационих ознак, читање ИД
броја); Ризици везано за транспорт и техничке карактеристике
контејнера; Ризици везано за царинска обележја на
контејнерима;
3 сата
Радионица
Фрања Елхардт

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Прва половина марта

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком у царинској служби

редни број обуке
назив обуке

5.3.0.3.2
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника при
царинској контроли контејнера, идентификовању идикатора
ризика на контејнеру и контроли документације која прати робу
у контејнеру.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: Овлашћени царински
службеници Сектора за контролу примене прописа(5),
Царинарнице Вршац и Зрењанин са царинских испостава и
реферата, који се баве контролним пословима, царинским
надзором и царињењем робе у контејнерима(20)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Опште о контејнеру (тип, врсте, карактеристике, начини
транспорта, тумачење идентификационих ознак, читање ИД
броја); Ризици везано за транспорт и техничке карактеристике
контејнера; Ризици везано за царинска обележја на
контејнерима;
3 сата
Радионица
Фрања Елхардт

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

прва половина марта

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком у царинској служби

редни број обуке
назив обуке

5.3.0.3.3
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника при
царинској контроли контејнера, идентификовању идикатора
ризика на контејнеру и контроли документације која прати робу
у контејнеру.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: Овлашћени царински
службеници Сектора за контролу примене прописа(5),
Царинарнице Београд и Шабац са царинских испостава и
реферата, који се баве контролним пословима, царинским
надзором и царињењем робе у контејнерима(20)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Опште о контејнеру (тип, врсте, карактеристике, начини
транспорта, тумачење идентификационих ознак, читање ИД
броја); Ризици везано за транспорт и техничке карактеристике
контејнера; Ризици везано за царинска обележја на
контејнерима;
3 сата
Радионица
Фрања Елхардт

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

прва половина априла

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком у царинској служби

редни број обуке
назив обуке

5.3.0.3.4
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника при
царинској контроли контејнера, идентификовању идикатора
ризика на контејнеру и контроли документације која прати робу
у контејнеру.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: Овлашћени царински
службеници Сектора за контролу примене прописа(5),
Царинарнице Димитровград, Крушевац, Приштина и Ниш са
царинских испостава и реферата, који се баве контролним
пословима, царинским надзором и царињењем робе у
контејнерима(20)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Опште о контејнеру (тип, врсте, карактеристике, начини
транспорта, тумачење идентификационих ознак, читање ИД
броја); Ризици везано за транспорт и техничке карактеристике
контејнера; Ризици везано за царинска обележја на
контејнерима;
3 сата
Радионица
Фрања Елхардт

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

друга половина априла

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком у царинској служби

редни број обуке
назив обуке

5.3.0.3.5
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника при
царинској контроли контејнера, идентификовању идикатора
ризика на контејнеру и контроли документације која прати робу
у контејнеру.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: Овлашћени царински
службеници Сектора за контролу примене прописа(5),
Царинарнице Краљево, Крагујевац и Ужице са царинских
испостава и реферата, који се баве контролним пословима,
царинским надзором и царињењем робе у контејнерима(20)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Опште о контејнеру (тип, врсте, карактеристике, начини
транспорта, тумачење идентификационих ознак, читање ИД
броја); Ризици везано за транспорт и техничке карактеристике
контејнера; Ризици везано за царинска обележја на
контејнерима;
3 сата
Радионица
Фрања Елхардт

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

прва половина мajа

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

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

циљ програма

Унапређење знања и вештина у области анализе и управљања
ризиком у царинској служби

област стручног
усавршавања

Анализа и управљање ризиком у царинској служби

редни број обуке
назив обуке

5.3.0.3.6
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола
контејнера, са аспекта анализе управљања ризиком

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника при
царинској контроли контејнера, идентификовању идикатора
ризика на контејнеру и контроли документације која прати робу
у контејнеру.

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 25 царинских службеника: Овлашћени царински
службеници Сектора за контролу примене прописа(5),
Царинарнице Сомбор и Кладово са царинских испостава и
реферата, који се баве контролним пословима, царинским
надзором и царињењем робе у контејнерима(20)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Опште о контејнеру (тип, врсте, карактеристике, начини
транспорта, тумачење идентификационих ознак, читање ИД
броја); Ризици везано за транспорт и техничке карактеристике
контејнера; Ризици везано за царинска обележја на
контејнерима;
3 сата
Радионица
Фрања Елхардт

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

друга половина маја

место одржавања
обуке

Управа царина
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Програм посебног стручног усавршавања Сектора за информационе и
комуникационе технологије

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
информационе и комуникационе технологије- Комуникационе
мреже

циљ програма

Унапређење знања и вештина у оквиру администрације
безбедности комуникационих мрежа

област стручног
усавршавања

Комуникационе мреже

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

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације

6.0.0.1.1.
Обука на CCNA нивоу - Cisco Certified Network Associate
Унапређење знања и вештина у администрацији
комуникационих мрежа
3 инжењера
Прaктичнo знaњe o рaду мoдeрних TCP/IP мрeжa, кoмaндe и
тeхникe кoje сe кoристe дa би сe рeшaвaли прoблeми кoнeкциja
кa хoстoвимa, рaд нa Cisco switch-eвимa и router-имa, прaвљење
backup и restore кoнфигурaциoнe дaтoтeкe и упрaвљaње
мрeжнoм oпрeмoм.
280 сати
Курс

Предавач/и:

У зависности од даваоца услуге

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

У зависности од даваоца услуге

место одржавања
обуке

Београд
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
информационе и комуникационе технологије- Комуникационе
мреже

циљ програма

Унапређење знања и вештина у оквиру администрације
безбедности комуникационих мрежа

област стручног
усавршавања

Комуникационе мреже

редни број обуке
назив обуке

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

6.0.0.1.2.
Обука на CCNA Security нивоу -CCNA Security - Cisco Certified
Network Associate Security
Унапређење знања и вештина у циљу побољшања безбедности
комуникационих мрежа
3 инжењера
Упoзнaвaњe сa принципимa бeзбeднoсти мрeжe, Грaничнa
сигурнoст, обeзбeђивaњe мрeжe упoтрeбoм Firewall-oвa, Site-toSite VPN, обeзбeдивaњe мрeжe упoтрeбoм IPS-a, прeглeд LAN,
SAN, Voice i Endpoint Security-ja.
70 сати
Курс

Предавач/и:

У зависности од даваоца услуге

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

У зависности од даваоца услуге

место одржавања
обуке

Београд
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за
информационе и комуникационе технологије -Базе података

циљ програма

Унапређење знања и вештина у администрацији база података
на централном рачунару

област стручног
усавршавања

Базе података

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

6.0.0.2.1.
Обука за DB2 11 for Z/OS
Унапређење знања и вештина у администрацији нових верзија
софтвера
2 инжењера

Системска администрација и имплементација DB2 11 for Z/OS
30 сати
Семинар/радионица

Предавач/и:

У зависности од даваоца услуге

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

У зависности од даваоца услуге

место одржавања
обуке

Београд
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Програм посебног стручног усавршавања Бироа директора

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Бироа директора Односи са јавношћу

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у комуницирању са
јавношћу

област стручног
усавршавања

Односи са јавношћу

редни број обуке
назив обуке

7.1.0.1.1
Управљање кризним ситуацијама у царинској служби

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
кризне комуникације

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 4 царинска сужбеника који раде на пословима односа са
јавношћу

кључне тачке
садржине обуке

Планирање, припрема и реализација комуникационе стратегије
у кризној ситуацији ;Врсте поступака, принципи и правила која
се примењују током кризне ситуације

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

6 сати
семинар
Спољни предавач

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

септембар

место одржавања
обуке

Управа царина

94

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 Бироа директора –
Управљање пројектима

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у поступцима и
пословима везаним за управљање пројектима

област стручног
усавршавања

Управљање пројектима

редни број обуке
назив обуке

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

7.2.0.2.1
Управљање пројектима финансираним средствима из донација
или претприступних фондова ЕУ у оквиру секторског приступа, у
царинској служби
Унапређење знања полазника у области примене правила и
поступака за припрему и реализацију пројеката у оквиру
секторског приступа
Укупно 10 царинских службеника који учествују у припреми и
реализацији пројеката
Врсте поступака, принципи и правила која се примењују током
припреме и реализације пројеката и њихова практична примена
у оквиру секторског приступа
6 сати
семинар
Спољни предавач

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

мај

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Бироа директора –
Управљање пројектима

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у поступцима и
пословима везаним за управљање пројектима

област стручног
усавршавања

Управљање пројектима

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

7.2.0.2.2.
Стратешко планирање развоја царинске службе
Унапређење знања царинских службеника у поступцима и
пословима везаним за стратешко планирање, у области
примене правила и принципа који се примењују у изради
стратешких планских докумената
Укупно 10 царинских службеника који учествују у припреми
стратешких докумената и праћењу реализације
Принципи и правила која се примењују током израде
стратешких планских докумената и њихова практична примена:
Модели стратешког планирања, фазе, анализа и процена
утицаја (нпр. SWOT, анализа надлежности итд), ризика,
контекст, спровођење стратегије, акциони планови,
успостављање мерења учинка
12 сати, и 2 узастопна дана
Радионица
Спољни предавач

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

април

место одржавања
обуке

Београд, Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Бироа директора –
Управљање пројектима

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у поступцима и
пословима везаним за управљање пројектима

област стручног
усавршавања

Управљање пројектима

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

7.2.0.2.3.
Пословни процеси у царинској служби
Унапређење знања царинских службеника о пословним
процесима
Укупно 10 царинских службеника који учествују у дефинисању
пословних процеса
Пословни процеси (дефиниција, нивои, принципи израде,
примена, ажурирање)
12 сати у 2 узастопна дана
радионица
Спољни предавач

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

септембар

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Бироа директора –
Управљање пројектима

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у поступцима и
пословима везаним за управљање пројектима

област стручног
усавршавања

Управљање пројектима

редни број обуке
назив обуке

7.2.0.2.4.
Управљање пројектима УЦ финансираним средствима из
донација или претприступних фондова

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника у области припреме
и праћења спровођења пројеката, о врстама уговора кроз које
се реализују пројекти из донаторске помоћи и њиховим
основним начелима,о праћењу спровођења пројеката

циљна група и број
царинских
службеника

Укупно 30 царинских службеника који учествују у припреми и
реализацији пројеката

кључне тачке
садржине обуке

Основни уговори за реализацију донаторске помоћи, њихова
начела и праћење реализације

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

4 сата
Предавање
Гордана Џамић Радевић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Бироа директора –
Управљање пројектима

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у поступцима и
пословима везаним за управљање пројектима

област стручног
усавршавања

Управљање пројектима

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

7.2.0.2.5.
Стратешко планирање и Управа царина
Унапређење знања царинских службеника у области примене
правила и принципа који се примењују у изради стратешких
планских докумената
Укупно 20 царинских службеника који учествују у изради
стратешких планских докумената
Принципи и правила која се примењују током израде
стратешких планских докумената и њихова практична примена;
Стратегија Управе царина; Пословни план Управе царина; План
рада УЦ за План рада Министарства финансија/Владе РС.
4 сата
предавање
Гордана Џамић Радевић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

октобар

место одржавања
обуке

Управа царина
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Програм посебног стручног усавршавања Одељења за међународну
царинску сарадњу и европске интеграције

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Одељења за
међународну царинску сарадњу и европске интеграцијеЕвропске интеграције

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области
евроинтеграција

област стручног
усавршавања

Европске интеграције Управе Царина Србије

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

8.1.0.1.1.
Србија на путу евроинтеграција-наредни кораци и обавезе УЦС
Унапређење знања о обједињеним плановима и обавезама УЦС
у различитим преговарачким поглављима у процесу
евроинтеграција, кроз размену искустава о напретку преговора у
различитим преговарачким групама у којима учествују
представници царинске службе
Укупно 15 ( од 30 ) царинских службеника : формални чланови
УЦ у различитим преговарачким групама
Фазе преговарачког процеса; Област преговарачких поглавља у којима учествује УЦ и њихова
међусобна веза; Формални канали комуникације и улога УЦ, МФ, КЕИ, Мисије РС при ЕУ (одлуке
Владе РС о координацији и усклађувању рада државних органа у процесу преговора, септембар
2013) и са друге стране земаља чланица ЕУ, ЕК, ДЕУ; Значај и извештавање ЕК о најзначајнијим
резултатима УЦ (Извештај о напретку, пододбори); Искуства и изазови у различитим
преговарачким поглављима; Искуства и изазови последњих земаља чланица у преговорима
(Хрватска, Румунија, Бугарска); Напредак/фазе евроинтеграција земаља у окружењу; Основно о
инструментима техничке помоћи за превазилажење тешкоћа у преговарачким поглављима
(TAIEX, Царина 2020 и техничка помоћ СЦО)

1,5 сати
округли сто
Дијана Ђинђић

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар

место одржавања
обуке

Управа царине
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назив програма
циљ програма

Програм посебног стручног усавршавања Одељења за
међународну царинску сарадњу и европске интеграцијеЕвропске интеграције
Унапређење знања царинских службеника у области
евроинтеграција

област стручног
усавршавања

Европске интеграције Управе Царина Србије

редни број обуке

8.1.0.1.2.

назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

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

Србија на путу евроинтеграција-наредни кораци и обавезе УЦС
Унапређење знања о обједињеним плановима и обавезама УЦС
у различитим преговарачким поглављима у процесу
евроинтеграција, кроз размену искустава о напретку преговора у
различитим преговарачким групама у којима учествују
представници царинске службе
Укупно 15 ( од 30 ) царинских службеника : формални чланови
УЦ у различитим преговарачким групама
Фазе преговарачког процеса; Област преговарачких поглавља у којима учествује УЦ и
њихова међусобна веза; Формални канали комуникације и улога УЦ, МФ, КЕИ, Мисије
РС при ЕУ (одлуке Владе РС о координацији и усклађувању рада државних органа у
процесу преговора, септембар 2013) и са друге стране земаља чланица ЕУ, ЕК, ДЕУ;
Значај и извештавање ЕК о најзначајнијим резултатима УЦ (Извештај о напретку,
пододбори); Искуства и изазови у различитим преговарачким поглављима; Искуства и
изазови последњих земаља чланица у преговорима (Хрватска, Румунија, Бугарска);
Напредак/фазе евроинтеграција земаља у окружењу; Основно о инструментима
техничке помоћи за превазилажење тешкоћа у преговарачким поглављима (TAIEX,
Царина 2020 и техничка помоћ СЦО)

1,5 сати
округли сто
Дијана Ђинђић
септембар
Управа царине
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назив програма
циљ програма

Програм посебног стручног усавршавања Одељења за
међународну царинску сарадњу и европске интеграцијеЕвропске интеграције
Унапређење знања царинских службеника у области
евроинтеграција

област стручног
усавршавања

Европске интеграције Управе Царина Србије

редни број обуке

8.1.0.2.1.

назив обуке
циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

Европска унија и процес преговора
Унапређење знања царинских службеника о ЕУ, начину
функционисања, њеним институцијама, фазама преговарачког
процеса и улози царинске службе у преговарачком процесу
Укупно 15 царинских службеника: Заинтересовани царински
службеници у царинарницама и Централи УЦ







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

Основно о ЕУ настанку и проширењима
Основно о Шенген и еврозони
Основно о институцијама у ЕУ
Фазе процеса евроинтеграција и основно о преговарачким
поглављима
Основно о фази преговора Србије и улози УЦ
Основно о главним изазовима царинске службе у
интаграцији у Царинску унију

1 сат
Предавање
Дијана Ђинђић
Фебруар
Управа царине
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назив програма
циљ програма

Програм посебног стручног усавршавања Одељења за
међународну царинску сарадњу и европске интеграцијеЕвропске интеграције
Унапређење знања царинских службеника у области
евроинтеграција

област стручног
усавршавања

Европске интеграције Управе Царина Србије

редни број обуке

8.1.0.2.2.

назив обуке
циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

Европска унија и процес преговора
Унапређење знања царинских службеника о ЕУ, начину
функционисања, њеним институцијама, фазама преговарачког
процеса и улози царинске службе у преговарачком процесу
Укупно 15 царинских службеника: Заинтересовани царински
службеници у царинарницама и Централи УЦ







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

Основно о ЕУ настанку и проширењима
Основно о Шенген и еврозони
Основно о институцијама у ЕУ
Фазе процеса евроинтеграција и основно о преговарачким
поглављима
Основно о фази преговора Србије и улози УЦ
Основно о главним изазовима царинске службе у
интаграцији у Царинску унију

1 сат
Предавање
Дијана Ђинђић
Септембар
Управа царине
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Програм посебног стручног усавршавања Одељења за унутрашњу
контролу

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Одељења за
унутрашњу контролу

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
рада унутрашње контроле

област стручног
усавршавања

Унутрашња контрола

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

9.0.0.1.0.
Борба против корупције у царинској служби
Унапређење знања и вештина царинских службеника са аспекта
истражних радњи, са нагласком на циљану борбу против
корупције; Оспособљавање полазника да стечена знања и
оперативна искуства из поменутих области имплементирају у
свакодневни рад
Сви царински службеници ОУК
Оцена исказа приликом прикупљања обавештења (3 часа); Индикатори корупције у државном
органу (3 часа); Искуство у прикупљању доказа против корумпираних службеника и коришћење
истих у судском поступку (2 часа); Изазови и проблеми у истрази корупције у сопственим
редовима унутрашње истраге (2 часа); Квалитет сарадње између различтих државних органа у
поступку доказивања корупције (1 час); Могућност примене криминалистичког профилисања (2
часа); Бихевиоризам (2 часа); Припрема и тактика обављања разговора са грађанима (1-2 часа);
Осматрање и праћење (1 час); Прикупљање обавештења на лицу места (1 час); Испитивање
сведока са кривично-процесног аспекта (2 часа)

21 сат у четири узастопна радна дана
Семинар
Спољни предавачи

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март

место одржавања
обуке

Управа царина
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назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Одељења за
унутрашњу контролу

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
рада унутрашње контроле

област стручног
усавршавања

Унутрашња контрола

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке
циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

9.0.0.2.0.
Борба против корупције у царинској служби
Оспособљавање полазника да стечена знања и оперативна
искуства из области етике и антикоруптивних мера и активности
имплементирају у свакодневни рад
Укупно 60 царинских службеника из свих царинарница и
Централе УЦ
Контролни механизми – откривање и спречавање корупције;
Анализа критичних тачака – боља идентификација и блажавање
ризика корупције; Основни етички принципи, антикоруптивне
мере; Високоризичне области: непристрасност, прихватање
поклона, чување службене тајне, контолисање дискреционих
овлашћења; Инструменти за подизање свести о корупцији: унутрашњи (царински службеници) - спољашњи заинтересоване
стране)
Један радни дан ( 6 сати)
Предавање
Спољни предавачи

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март

место одржавања
обуке

Управа царина

Управа царина
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У Београду, 01. децембар 2015. године

В.Д. Д И Р Е К Т О Р
Милош Томић
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