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Вест о састанку одржаном са произвођачима софтвера  
 

 

Један од даљих корака  који је Управа царина у предвиђеном року предузела, уз 

подршку и сарадњу са Конзорцијумом компанија: ’’Saga’’, ’’Aquasoft’’ и ’’Komix’’ у 

реализацији пројекта Новог компјутеризованог транзитног система НЦТС (даље Пројекат), 

чије је функционисање услов за приступање ЕУ, а који се финансира из европских 

предприступних фондова – ИПА 2011, јесте иницијални састанак са произвођачима 

софтвера. 

Први састанак чија је сврха правовремено обавештавање овог дела пословне 

заједнице о основним информацијама и току реализације Пројекта, чија ће успешност у 

великој мери зависити управо од сарадње са компанијама које се баве производњом 

софтвера, одржан је у Управи царина, 27. јуна 2013. године.  

Састанак је отворио помоћник директора Сектора за информационе технологије, 

Предраг Каравдић који је истакао значај самог Пројекта и потребу заједничког и 

континуираног рада царинске службе и свих делова пословне заједнице у стварању услова 

за тестирање и почетак примене НЦТС на царинском подручју Србије. 

Презентацију о основама пословних процеса у оквиру НЦТС одржала је Олга 

Протић, руководилац Пројекта, док су презентацију о спољном и НЦТС домену, употреби 

електронског потписа, ауторизације и електронске комуникације са техничког аспекта 

одржали представници Конзорцијума. 

Љиљана Јовановић из Сектора за информационе технологије у кратком је 

представила планове за реaлизацију, односно увођење НЦТС у примену, посебно истичући 

да ће након усвајања функционалне спецификације НЦТС-а која ће уследити крајем августа 

месеца ове године, Управа царина званично објавити спецификацију и потребну 

документацију са детаљима, којa ће произвођачима софтвера заједно са усвојеном 

функционалном спецификацијом НЦТС бити довољна полазна основа за развијање 

софтвера. Такође, Љиљана Јовановић је нагласила да ће почетком следеће године Управа 

царина почети са развијањем своје апликације, као и да ће се у првој половини следеће 

године имплементирати тестно окружење доступно свим произвођачима софтвера. Након 

завршеног тестирања софтвера уследиће и потребна верификација. 

У складу са планираним, најављен је следећи састанка за последњи квартал ове 2013. 

године, када ће се причати о детаљима важним за произвођаче софтвера. 

На данашњем састанку присутни су били представници осам компанија које се баве 

производњом софтвера, којом приликом су, између осталог, подржали Управу царина у 

њеном ангажовању на пољу благоременог информисања пословне заједнице о новинама и 

детаљима планова и пројеката у току, чиме се омогућава ефикасна адаптација целог 

пословног окружења на измењене или нове прилике царинског пословања.      

 


