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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСТУПКЕ
Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске
процедуре

Назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских
областима посебних поступака.

Област стручног
усавршавања

Посебни поступци

Редни број обуке

1.1.0.1.1.

службеника

у

тематским

Назив обуке

Царинско складиштење

Циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника из области царинског
складиштења.

Циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који раде у царинарницама:
Београд (10), Крагујевац (4), Вршац (4), Зрењанин (4), Шабац (4) ,
Кладово (4) , Димитровград (5), Краљево (4), Крушевац (4),
Ужице (4), Ниш (5), Нови Сад (5), Сомбор (4) , Суботица (5),
Приштина (4). Укупно 70 царинских службеника

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

•

Поступак царинског складиштења

4 сата
Предавање са презентацијом
Наташа Мирковић / Листа реализатора обуке за 2019.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019.године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање/ амфитеатар
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Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за царинске
процедуре

Назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских
областима посебних поступака.

Област стручног
усавршавања

Посебни поступци

Редни број обуке

1.1.0.2.1.

службеника

у

тематским

Назив обуке

Активно оплемењивање

Циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника из области активног
оплемењивања.

Циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који раде у царинарницама:
Београд (10), Крагујевац (4), Вршац (4), Зрењанин (4), Шабац (4) ,
Кладово (4) , Димитровград (5), Краљево (4), Крушевац (4),
Ужице (4), Ниш (5), Нови Сад (5), Сомбор (4) , Суботица (5),
Приштина (4). Укупно 70 царинских службеника

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

•

Поступак активног оплемењивања

4 сата
Предавање са презентацијом
Наташа Мирковић / Листа реализатора обуке за 2019.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019.године

Место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно
образовање/ амфитеатар
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Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за транзит робе

Назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских
областима посебних поступака.

Област стручног
усавршавања

Посебни поступци

Редни број обуке

1.2.0.1.1.

службеника

у

тематским

Назив обуке

НЦТС - Међународни друмски превоз путника и ствари

Циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника из области НЦТС-а

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

Царински службеници који раде у царинарницама:
Београд (10), Крагујевац (4), Вршац (4), Зрењанин (4), Шабац (4) ,
Кладово (4) , Димитровград (5), Краљево (4), Крушевац (4),
Ужице (4), Ниш (5), Нови Сад (5), Сомбор (4) , Суботица (5),
Приштина (4). Укупно 70 царинских службеника
•
•

НЦТС
Међународни друмски превоз путника и ствари.

Термин : Први дан - 4 сата
Предавање са презентацијом
Горица Вељовић и Лидија Мирковић / Листа реализатора обуке
за 2019.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Почетак марта 2019.године

Место одржавања
обуке
Примедба

Београд / Управа царина - Просторије Центра за стручно
образовање/ амфитеатар
Обука ће се одржати у два термина
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Организатор

Сектор за царинске поступке - Одељење за транзит робе

Назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за царинске
поступке.

Циљ програма

Унапређење знања царинских
областима посебних поступака.

Област стручног
усавршавања

Посебни поступци

Редни број обуке

1.2.0.1.2.

службеника

у

тематским

Назив обуке

НЦТС - Међународни друмски превоз путника и ствари

Циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника из
међународног друмског превоза путника и ствари

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

области

Царински службеници који раде у царинарницама:
Београд (10), Крагујевац (4), Вршац (4), Зрењанин (4), Шабац (4) ,
Кладово (4) , Димитровград (5), Краљево (4), Крушевац (4),
Ужице (4), Ниш (5), Нови Сад (5), Сомбор (4) , Суботица (5),
Приштина (4). Укупно 70 царинских службеника
•
•

НЦТС
Међународни друмски превоз путника и ствари.

Термин : Други дан - 4 сата
Предавање са презентацијом
Горица Вељовић и Лидија Мирковић / Листа реализатора обуке
за 2019.

Оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Почетак марта 2019.године

Место одржавања
обуке
Примедба

Београд / Управа царина - Просторије Центра за стручно
образовање/ амфитеатар
Обука ће се одржати у два термина

6

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 ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ

Организатор:

Одељење за Царинску тарифу

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

2.1.0.1.1.
Сврставање робе од 71. до 97. Главе Царинске тарифе (радних
машина и машина алатљика)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Сомбор (8) и Суботица (8)
2. Одсекa за накнадну контролу Нови Сад - Ца-Ца Суботица (3)
3. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 3)
Група за царинске истраге Нови Сад – канцеларија у Суботици
(2),
Одсек за регионално управљање ризиком Ца-Ца Суботица (1)
Сврставање радних машина и машина алатљика уз навођење
конкретних примера искључења производа из поменутих Глава
4 часа
Предавање са презентацијом и примерима
Драгана Војновић, Ружица Јерончић / Листа реализатора обуке за
2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Сомбор, са почетком у 11 h

Напомена:
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Организатор:

назив програма

Одељење за Царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

2.1.0.1.2.
Сврставање робе од 71. до 97. Главе Царинске тарифе (радних
машина и машина алатљика)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Ниш (5), Кладово (5), Приштина (5) и
Димитровград (5)
2. Одсека за накнадну контролу Ниш - Ца-Ца Ниш (2)
3. Царинске лабораторије - Група за сврставање робе Ниш (2)
4. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 5)
Група за царинске истраге Ниш (2),
Одсек за регионално управљање ризиком Ца-Ца Ниш (1), ЦаЦа Кладово (1) и Ца-Ца Димитровград (1)
Сврставање радних машина и машина алатљика уз навођење
конкретних примера искључења производа из поменутих Глава
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Драгана Војновић, Ружица Јерончић / Листа реализатора обуке за
2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Aприл 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш, са почетком у 11 h

Напомена:
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Организатор:

назив програма

Одељење за Царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

2.1.0.1.3.
Сврставање робе од 71. до 97. Главе Царинске тарифе (радних
машина и машина алатљика)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарнице Нови Сад (8)
2. Одсека за накнадну контролу Нови Сад - Ца-Ца Нови Сад (2)
3. Царинске лабораторије :
- Група за сврставање робе Нови Сад (2)
4. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 3):
Група за царинске истраге Нови Сад (2),
Одсек за регионално управљање ризиком Ца-Ца Нови Сад (1)
Сврставање радних машина и машина алатљика уз навођење
конкретних примера искључења производа из поменутих Глава
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Драгана Војновић, Ружица Јерончић / Листа реализатора обуке за
2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад, са почетком у 10 h

Напомена:
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Организатор:

назив програма

Одељење за Царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

2.1.0.1.4.
Сврставање робе од 71. до 97. Главе Царинске тарифе (радних
машина и машина алатљика)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Крушевац (5), Ужице (5) и Краљево (5)
2. Групе за накнадну контролу Краљево Ца-Ца Краљево (3)
3. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 4)
Група за царинске истраге Краљево (2),
Одсек за регионално управљање ризиком Ца-Ца Краљево (1)
и Ца-Ца Ужице (1)
Сврставање радних машина и машина алатљика) уз навођење
конкретних примера искључења производа из поменутих Глава
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Драгана Војновић, Ружица Јерончић / Листа реализатора обуке за
2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Крушевац, са почетком у 11 h

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

назив програма

Одељење за Царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања робе по
Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских службеника

2.1.0.1.5.
Сврставање робе од 71. до 97. Главе Царинске тарифе (радних машина и
машина алатљика)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања робе по
Царинској тарифи
1. Царинарница: Београд (10), Крагујевац (5), Вршац (5), Зрењанин (5) и
Шабац (5)
2. Одељења интерне ревизије (3)
3. Централе УЦ:
I.
Сектор за тарифске послове (Укупно 12)
Одељење за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске
заштите, порез и акцизу (2), Одељење за порекло робе (2), Одељење
за царинску тарифу (2), Одељење за накнадну контролу (2), Одсек за
накнадну контролу Београд-Ца-Ца Београд (2), Царинска
лабораторија (2)
II.
Центар за стручно образовање (2)

4. Сектор за контролу примене царинских прописа (Укупно 8)
-

Одељење за анализу и управљање ризиком (2), Одељење за
царинске истраге (2), Група за царинске истраге Београд (2), Одсек
за регионално управљање ризиком Ца-Ца Зрењанин (1) и Ца-Ца
Вршац (1)

Укупно за обуку 55 царинских службеника.
кључне тачке садржине
обуке
трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

Сврставање радних машина и машина алатљика)уз навођење конкретних
примера искључења производа из поменутих Глава
4 сата
Предавање са презентацијом и примерима
Драгана Војновић, Ружица Јерончић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Новембар 2019. године

место одржавања обуке

Београд, Управа Царина-амфитеатар са почетком у 9 h

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

Организатор:

назив програма
циљ програма
област стручног
усавршавања
редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

Одељење за царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања робе по
Царинској тарифи
Сврставање робе по Царинској тарифи
2.1.0.2.1.
Сврставање робе по Царинској тарифи са примерима - Одељак VI - Главе 28
и 29 (уз навођење услова за искључење производа из поменутих Глава)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања робе по
Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Београд (10), Крагујевац (5), Вршац (5), Зрењанин (5) и
Шабац (5)
2. Одељења интерне ревизије (3)
3. Централе УЦ:
Сектор за тарифске послове (Укупно 12):
Одељење за ТАРИС , инструменте царинске и спољнотрговинске
заштите, порез и акцизу (2), Одељење за порекло робе (2), Одељење
за царинску тарифу (2), Одељење за накнадну контролу (2), Одсек за
накнадну контролу Београд-Ца-Ца Београд (2), Царинска
лабораторија (2)
Центар за стручно образовање (2)
Сектор за контролу примене царинских прописа Укупно (8)
Одељење за анализу и управљање ризиком (2), Одељење за
царинске истраге (2), Група за царинске истраге Београд (2), Одсек
за регионално управљање ризиком Ца-Ца Зрењанин (1) и Ца-Ца
Вршац (1)
Укупно за обуку 55 царинских службеника.
Сврставање неорганских (Глава 28) и органских (Глава 29) хемијских
производа уз навођење конкретних примера искључења производа из
поменутих Глава.
4h
Предавање са презентацијом и примерима
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке за
2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2019. године

место одржавања
обуке

Београд - Управа Царина-амфитеатар са почетком у 9 h
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

назив програма

Одељење за царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

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

2.1.0.2.2.
Сврставање робе по Царинској тарифи са примерима - Одељак VI Главе 28 и 29 (уз навођење услова за искључење производа из
поменутих Глава)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Ужице (8), Краљево (8) и Крушевац (8)
2. Групе за накнадну контролу Краљево Ца-Ца Краљево (2)
3. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 4):
Група за царинске истраге Краљево (2), Одсек за регионално
управљање ризиком Ца-Ца Краљево (1) и Ца-Ца Ужице (1)
Сврставање неорганских (Глава 28) и органских (Глава 29) хемијских
производа уз навођење конкретних примера искључења производа
из поменутих Глава
4h
Предавање са презентацијом и примерима
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ужице, са почетком у 11 h

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

Организатор:

назив програма

Одељење за царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

2.1.0.2.3.
Сврставање робе по Царинској тарифи са примерима - Одељак VI Главе 28 и 29 (уз навођење услова за искључење производа из
поменутих Глава)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Сомбор (8) и Суботица (8)
2. Одсек за накнадну контролу Нови Сад - Ца-Ца Суботица (3)
3. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 3):
-Група за царинске истраге Нови Сад – канцеларија у Суботици
(2), Одсек за регионално управљање ризиком Ца-Ца Суботица
(1)
Сврставање неорганских (Глава 28) и органских (Глава 29) хемијских
производа уз навођење конкретних примера искључења производа
из поменутих Глава
4h
Предавање са презентацијом и примерима
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Сомбор, са почетком у 11 h

Напомена:
14

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

Организатор:

назив програма

Одељење за царинску тарифу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи

област стручног
усавршавања

Сврставање робе по Царинској тарифи

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

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

2.1.0.2.4.
Сврставање робе по Царинској тарифи са примерима - Одељак VI Главе 28 и 29 (уз навођење услова за искључење производа из
поменутих Глава)
Унапређење знања царинских службеника из области сврставања
робе по Царинској тарифи
Службеници из:
1. Царинарница: Ниш (5), Кладово (5), Приштина (5) и
Димитровград (5)
2. Одсека за накнадну контролу Ниш - Ца-Ца Ниш (2)
3. Царинске лабораторије - Група за сврставање робе Ниш (2)
4. Сектора за контролу примене царинских прописа (Укупно 5):
Група за царинске истраге Ниш (2), Одсек за регионално
управљање ризиком Ца-Ца Ниш (1), Ца-Ца Кладово (1) и Ца-Ца
Димитровград (1)
Сврставање неорганских (Глава 28) и органских (Глава 29) хемијских
производа уз навођење конкретних примера искључења производа
из поменутих Глава
4h
Предавање са презентацијом и примерима
Маја Фертилио Томашевић, Радојка Јахура / Листа реализатора обуке
за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019. године

место одржавања
обуке

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

Организатор:

назив програма

Одељење за порекло робе

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

2.2.0.1.1
Примена правила о пореклу робе

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за практичну примену правила о пореклу

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних контрола и
управног поступка из Царинарнице Нови Сад, укупно 25 полазника.
•

Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о слободној трговини
(опште одредбе, дефиниција појма „производи са пореклом“,
територијални услови, повраћај или ослобођења, докази о пореклу);

•

Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I Конвенције –
општа правила, Прилог II Конвенције – одступања од општих правла,
ревизија Конвенције (Пуна кумулација порекла, Забрана повраћаја или
ослобођења од царине (Drawback), вредносни услов – калкулација,
директан транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу, издавање
заменског доказа о пореклу;

•

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

•

Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са царинском
унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи изузети из режима
слободне трговине, правила о одређивању земље порекла);

кључне тачке садржине
обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

3 сата
Предавање

Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић /Листа реализатора обука ѕа 2019. годину

оквирни термин (месец у
години) одржавања обуке

Фебруар 2019. године

место одржавања обуке

Царинарница Нови Сад

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

назив програма

Одељење за порекло робе

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

2.2.0.1.2
Примена правила о пореклу робе

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за практичну примену правила о пореклу

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних контрола и
управног поступка из Царинарнице Шабац, укупно 25 полазника.
•

Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о слободној трговини
(опште одредбе, дефиниција појма „производи са пореклом“,
територијални услови, повраћај или ослобођења, докази о пореклу);

•

Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I Конвенције –
општа правила, Прилог II Конвенције – одступања од општих правла,
ревизија Конвенције (Пуна кумулација порекла, Забрана повраћаја или
ослобођења од царине (Drawback), вредносни услов – калкулација,
директан транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу, издавање
заменског доказа о пореклу;

•

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

•

Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са царинском
унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи изузети из режима
слободне трговине, правила о одређивању земље порекла);

кључне тачке садржине
обуке

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

3 сата
Предавање

Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић /Листа реализатора обука ѕа 2019. годину
Фебруар 2019. године
Царинарница Шабац

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

назив програма

Одељење за порекло робе

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

2.2.0.1.3
Примена правила о пореклу робе

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за практичну примену правила о пореклу

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних контрола и
управног поступка из Царинарнице Крагујевац, укупно 25 полазника.
•

Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о слободној трговини
(опште одредбе, дефиниција појма „производи са пореклом“,
територијални услови, повраћај или ослобођења, докази о пореклу);

•

Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I Конвенције –
општа правила, Прилог II Конвенције – одступања од општих правла,
ревизија Конвенције (Пуна кумулација порекла, Забрана повраћаја или
ослобођења од царине (Drawback), вредносни услов – калкулација,
директан транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу, издавање
заменског доказа о пореклу;

•

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

•

Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са царинском
унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи изузети из режима
слободне трговине, правила о одређивању земље порекла);

кључне тачке садржине
обуке

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

3 сата
Предавање

Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић /Листа реализатора обука ѕа 2019. годину
Март 2019. године
Царинарница Крагујевац

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

назив програма

Одељење за порекло робе

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

2.2.0.1.4
Примена правила о пореклу робе

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за практичну примену правила о пореклу

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних контрола и
управног поступка из Царинарнице Вршац, укупно 25 полазника.
•

Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о слободној трговини
(опште одредбе, дефиниција појма „производи са пореклом“,
територијални услови, повраћај или ослобођења, докази о пореклу);

•

Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I Конвенције –
општа правила, Прилог II Конвенције – одступања од општих правла,
ревизија Конвенције (Пуна кумулација порекла, Забрана повраћаја или
ослобођења од царине (Drawback), вредносни услов – калкулација,
директан транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу, издавање
заменског доказа о пореклу;

•

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

•

Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са царинском
унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи изузети из режима
слободне трговине, правила о одређивању земље порекла);

кључне тачке садржине
обуке

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

3 сата
Предавање

Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић /Листа реализатора обука ѕа 2019. годину
Март 2019. године
Царинарница Вршац

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

назив програма

Одељење за порекло робе

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина о правилима порекла робе

област стручног
усавршавања

Порекло робе

редни број обуке
назив обуке

2.2.0.1.6
Примена правила о пореклу робе

циљ обуке

Оспособљавање царинских службеника за практичну примену правила о пореклу

циљна група и број
царинских службеника

Царински службеници који раде на пословима царињења, накнадних контрола и
управног поступка из Царинарнице Суботица укупно 25 полазника.
•

Протоколи о пореклу робе пан-европских споразума о слободној трговини
(опште одредбе, дефиниција појма „производи са пореклом“,
територијални услови, повраћај или ослобођења, докази о пореклу);

•

Регионална конвенција – (појам и значај Конвенције, прилог I Конвенције –
општа правила, Прилог II Конвенције – одступања од општих правла,
ревизија Конвенције (Пуна кумулација порекла, Забрана повраћаја или
ослобођења од царине (Drawback), вредносни услов – калкулација,
директан транспорт (Non-alteration rule), Општа толеранција, начело
територијалности, накнадно издавање доказа о пореклу, издавање
заменског доказа о пореклу;

•

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

•

Протокол о пореклу робе споразума о слободној трговини са царинском
унијом Русија-Белорусија-Казахстан (Производи изузети из режима
слободне трговине, правила о одређивању земље порекла);

кључне тачке садржине
обуке

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

3 сата
Предавање

Владимир Филиповић, Бошко Кецојевић /Листа реализатора обука ѕа 2019. годину
Мај 2019. године
Царинарница Суботица

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

Организатор:

Одељење за царинску врдност

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
попуњавања рубрика ЈЦИ и обрачуна и наплате увозних дажбина .

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.1.
Прихватљивост снижења и готовинских попуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун и
наплату увозних дажбина са аспекта врсте одобрених попуста и
отклањања постојећих дилема при прихватању/неприхватању истих.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Ужице (15) који раде на
пословима царинског вредновања робе.
-

кључне тачке
садржине обуке

-

трајање

Законска и подзаконска регулатива;
Примери прихватљивости/неприхватљивости
попуста;
Неправилности у поступању.

пријављених

2,5 сата (до 150 минута)

облици и методе
реализације

- Учење на примерима из праксе
- Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава

Предавач/и:

Божана Раичевић - Начелник, Жељко Поповић / Листа реализатора
обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ужице

Напомена:

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које царинарница буде
покренула као спорне.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

Одељење за царинску врдност

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
попуњавања рубрика ЈЦИ и обрачуна и наплате увозних дажбина .

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.2.
Прихватљивост снижења и готовинских попуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун и
наплату увозних дажбина са аспекта врсте одобрених попуста и
отклањања постојећих дилема при прихватању/неприхватању истих.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Кладово (15) који раде на
пословима царинског вредновања робе.
-

кључне тачке
садржине обуке

-

трајање

Законска и подзаконска регулатива;
Примери прихватљивости/неприхватљивости
попуста;
Неправилности у поступању.

пријављених

2,5 сата (до 150 минута)

облици и методе
реализације

- Учење на примерима из праксе
- Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава

Предавач/и:

Божана Раичевић - Начелник, Жељко Поповић / Листа реализатора
обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Кладово

Напомена:

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које Царинарница буде
покренула као спорне.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:

Одељење за царинску врдност

назив програма

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања царинских службеника у области правилног
попуњавања рубрика ЈЦИ и обрачуна и наплате увозних дажбина .

област стручног
усавршавања

Царинска вредност

редни број обуке
назив обуке

2.3.0.1.3.
Прихватљивост снижења и готовинских попуста при утврђивању
царинске вредности при примени члана 48. Царинског закона.

циљ обуке

Унапређење знања царинских службеника за правилан обрачун и
наплату увозних дажбина са аспекта врсте одобрених попуста и
отклањања постојећих дилема при прихватању/неприхватању истих.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници Царинарнице Суботица (15) који раде на
пословима царинског вредновања робе.
-

кључне тачке
садржине обуке

-

трајање

Законска и подзаконска регулатива;
Примери прихватљивости/неприхватљивости
попуста;
Неправилности у поступању.

пријављених

2,5 сата (до 150 минута)

облици и методе
реализације

- Учење на примерима из праксе
- Инструктивни семинар уз интерактивну дискусију и размену
искустава

Предавач/и:

Божана Раичевић - Начелник, Жељко Поповић / Листа реализатора
обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Суботица

Напомена:

На семинару ће бити обухваћене и друге теме које Царинарница буде
покренула као спорне.
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Организатор:

Одељење за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите,
порез и акцизу

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове
назив програма

WCO Програм безбедности - Kонтрола спољне трговине
стратешком робом - наоружања, војне опреме и робе двоструке намене

циљ програма

Циљ је да се у царинској служби РС успостави регионална кадровска
инфраструктура која ће се бавити проблематиком идентификације стратешке
робе и која ће бити потпора спровођењу царинске контроле наведене робе
на терену

област стручног
усавршавања

Стратешка роба - наоружање, војне опреме и робе двоструке намене

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

2.4.0.1.1.
Спровођење контроле трговине стратешком робом - Идентификација робе
двоструке намене
Циљ одржавања ове обуке јесте да се настави са јачањем
регионалне кадровске инфраструктуре царинских службеника, који
представљају потпору контроли промета стратешке робе и пружају помоћ
колегама при идентификацији исте на терену
1.

Царински службеници из Царинарница који који обављају послове
царињења (Укупно 40):
-

2.
циљна група и број
царинских службеника

3.

Београд (4), Крагујевац (2), Вршац (2), Зрењанин (2), Шабац (2) ,
Кладово (2) , Димитровград (4), Краљево (3), Крушевац (2), Ужице
(2), Ниш (3), Нови Сад (4), Сомбор (2) , Суботица (4), Приштина (2)

Сектор за контролу примене царинских прописа:
-

Одељење за царинске истраге (2)

-

Одељење за сузбијање кријумчарења (5)

-

Одељење за обавештајне послове (3)

-

Одељење за анализу и управљање ризиком (5)

Сектор за тарифске послове:
-

Одељење за накнадну контролу (2)

4.

Одељење интерне ревизије (2)

5.

Одељење за унутрашњу контролу (2)

Укупно за обуку 61 царински службеник
-

кључне тачке садржине
обуке

-

Дефиниција и значај стратешке робе;
Компоненте националног система за спровођење контроле промета
стратешком робом и улога царинске службе;
Међународни законодавни оквир и режими за спровођење
трговине стратешком робом;
WCOпрограм безбедности;
WCO приручник за спровођење контроле промета стратешке робе;
Студије случајева забране;
Модул о роби – Стратешке хемикалије;
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Модул о роби – Стратешки биолошки материјали;
Модул о роби – Радиоактивни и нуклеарниматеријали;
Модул о роби–Материјали са двоструком наменом;
Модул о роби – Опрема са двоструком наменом из ХС 84; Модул о роби –
Опрема са двоструком наменомизХС85;
ОпремасадвострукомнаменомизХС90;
Модулороби–Наоружањеивојнаопрема;
Накнаднаконтрола уобласти стратешкетрговине;
Проценаризика,профилисање, циљање; Вежбе (3)
трајање
облици и методе
реализације

4 дана (32 сата)
Теоретска настава кроз реализовање презентација, анализа студије
случајева, практичне вежбе у којима ће учествовати полазници обуке и
предавачи
1.

Весна Врачар, дипл.инж.технологије – руководилац Групе за
аналитичко праћење царинске и спољнотрговинске заштите

2.

мр Игор Анћелковић, дипл.инж.машинства – шеф Одсека за
накнадну контролу Ниш

3.

Мирче Мохора, дипл.инж.електротехнике – шеф ЦИ Железничка
станица Вршац

4.

Дарко Нинчић-главни аналитичар у Одељењу за анализу и
управљање ризиком

5.

Фрања Елдхарт – предавач у Образовном центру Управе царина

6.

Драган Марчетић – самостални саветник у Групи за аналитичко
праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите

7.

Марија Митковић – дипл.инж.технологије, самостални саветник у
Групи за аналитичко праћење инструмената царинске и
спољнотрговинске заштите

Предавач/и:

оквирни термин (месец
у години) одржавања
обуке

Мај 2019. године

место одржавања обуке

Управа царина – Београд - амфитеатар

Напомена:

Специјалистичка обука „Спровођење контроле трговине стратешком робом Идентификација робе двоструке намене“ се организује у оквиру дугорочног
Пројекта Управе царина
„Контрола спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе
двоструке намене“, који је, у јуну месецу 2005. године, пријављен
Пројектном центру Министарства финансија.
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Организатор:

назив програма

Царинска лабораторија

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

област стручног
усавршавања

Узорковање робе

редни број обуке
назив обуке

2.5.0.1.1.
Узимање узорака од стране царинског органа

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који се баве узорковањем робе у Царинарници
Београд. Укупно до 25 царинских службеника.

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

-

Значај узорковања робе од стране царинског органа
Поступак правилног узорковања робе и поступања са узорком

1 дан (6 сати)
Предавање уз презентацију, радионица, размена искустава и студије
случаја из праксе.
Душан Милић / Листа реализатора обука за 2019. годину

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Београд

Напомена:
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Организатор:

назив програма

Царинска лабораторија

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

област стручног
усавршавања

Узорковање робе

редни број обуке
назив обуке

2.5.0.1.2.
Узимање узорака од стране царинског органа

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који се баве узорковањем робе у Царинарници
Кладово. Укупно до 25 царинских службеника.

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

-

Значај узорковања робе од стране царинског органа
Поступак правилног узорковања робе и поступања са узорком

1 дан (6 сати)
Предавање уз презентацију, радионица, размена искустава и студије
случаја из праксе.
Душан Милић / Листа реализатора обука за 2019. годину

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Кладово

Напомена:
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Организатор:

назив програма

Царинска лабораторија

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

област стручног
усавршавања

Узорковање робе

редни број обуке
назив обуке

2.5.0.1.3.
Узимање узорака од стране царинског органа

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који се баве узорковањем робе у Царинарници
Ниш. Укупно до 25 царинских службеника.

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

-

Значај узорковања робе од стране царинског органа
Поступак правилног узорковања робе и поступања са узорком

1 дан (6 сати)
Предавање уз презентацију, радионица, размена искустава и студије
случаја из праксе.
Душан Милић / Листа реализатора обука за 2019. годину

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Ниш

Напомена:
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Организатор:

назив програма

Царинска лабораторија

Програм посебног стручног усавршавања Сектора за тарифске послове

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

област стручног
усавршавања

Узорковање робе

редни број обуке
назив обуке

2.5.0.1.4.
Узимање узорака од стране царинског органа

циљ обуке

Унапређење знања и вештина царинских службеника из области
узорковања робе.

циљна група и број
царинских
службеника

Царински службеници који се баве узорковањем робе у Царинарници
Нови Сад. Укупно до 25 царинских службеника.

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

-

Значај узорковања робе од стране царинског органа
Поступак правилног узорковања робе и поступања са узорком

1 дан (6 сати)
Предавање уз презентацију, радионица, размена искустава и студије
случаја из праксе.
Душан Милић / Листа реализатора обука за 2019. годину

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019. године

место одржавања
обуке

Царинарница Нови Сад

Напомена:
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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Организатор:
назив програма

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

циљ програма

Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

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

3.1.0.1.1
Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.
Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.
Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне

кључне тачке
садржине обуке

ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Фебруар 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.2

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Март 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.3

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Април 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.4

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Мај 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.5

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Септембар 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.6

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Октобар 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.7

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Новембар 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
Управа Царина Србије, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, тел: + 381 11 201 58 00
web site: www.carina.rs

Организатор:
назив програма

циљ програма

Одељење за људске ресурсе
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - Људски ресурси
Оснаживање запосленог у УЦ како да препозна ситуације у којима
погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и
интегритет. Кроз примере из праксе, учесници преиспитују своје
одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист
јавног добра.

област стручног
усавршавања

Људски ресурси

редни број обуке

3.1.0.1.8

назив обуке
циљ обуке

Етика и интегритет у Управи царина
Подизање свести о значају етичких правила понашања запослених у
УЦ као предуслова за повећање поверења у царинску
администрацију.

циљна група и број
царинских
службеника

Руководиоци свих нивоа и запослени из: I Сектор (3), II Сектор (3), III
Сектор (3), IV Сектор (3), V Сектор (3), VI Сектор (3), Одељење за
унутрашњу контролу (1), Одељење интерне ревизије (1), Одељење за
међ.цар.сарад. (1), Царинарница Београд (9). Укупно 30 службеника.

кључне тачке
садржине обуке

Дефиниција корупције, Вредности, Кодекс и његов значај, Ризичне
ситуације за настанак корупције, Сукоб интереса и начини његовог
решавања, Етичке дилеме, Модели одлучивања, Појам одговорности
у УЦ, Лествице одговорности, Организацијска умећа.

трајање

5,5 сати

облици и методе
реализације

ПП презентација, Вежбе, Рад у групама, Играње улога

Предавач/и:

Драгана Гњатовић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Децембар 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање

Напомена:

Обуци треба да присуствују сви запослени који нису били на обуци.
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Организатор:

Центар за стручно образовање

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

3.2.0.1.1.

назив обуке

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

циљ обуке

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

циљна група и број
царинских
службеника

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

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

•

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

35 дана или 147 сати
Курс
Драгана Максимовић, Драгана Поповић, Радојка Јахура, Фрања
Елхардт и Нада Марковић / Листа реализатора обуке за 2019.

оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке

Јануар, Фебруар и Март 2019.године

место одржавања
обуке

Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање
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Организатор:

Центар за стручно образовање

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

3.2.0.2.1.

назив обуке

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

циљ обуке

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

циљна група и број
царинских
службеника

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

кључне тачке
садржине обуке

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

•

Основи царинског система и поступка; 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 сати

•

Информациони систем царинске службе; 15 сати

50 дана или 214,5 сати
Курс
Драгана Максимовић, Драгана Поповић, Радојка Јахура, Александра
Тадић, Фрања Елхардт и Нада Марковић / Листа реализатора обуке за
2019.
Март, Април, Мај 2019.године
Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање
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Организатор:

Центар за стручно образовање

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

3.2.0.2.2.

назив обуке

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

циљ обуке

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

циљна група и број
царинских
службеника

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

кључне тачке
садржине обуке

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

•

Основи царинског система и поступка; 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 сати

•

Информациони систем царинске службе; 15 сати

50 дана или 214,5 сати
Курс
Драгана Максимовић, Драгана Поповић, Радојка Јахура, Александра
Тадић, Фрања Елхардт и Нада Марковић / Листа реализатора обуке за
2019.
Септембар, Октобар, Новембар 2019.године
Београд / Управа царина – Просторије Центра за стручно образовање
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
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Организатор:
назив програма

Центар за стручно образовање
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - откривања повреда царинских прописа

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Откривање повреда царинских прописа

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

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

3.2.0.3.1.
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера,
са аспекта анализе управљања ризиком
Оспособљавање царинских службеника у практичној примени знања
и вештина за идентификацију ризичних контејнера
Царински службеници који раде на пословима :
1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског надзора из
царинарница Суботица (5), Нови Сад (5), Сомбор (3), Зрењанин (3),
Вршац (4)
2.Сектор за контролу примене царинских прописа (8) : контролним
пословима (Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.
1. Контејнер:
-Опште техничке карактеристике
-Подела према величини, типу и намени
2.Ознаке на контејнерима и начини контроле
3.Руте доласка контејнера у РС
4.Ризици и идентификација ризика
5.Претрес контејнера
4,5 сата = (3 х 2 наставна часа-блок час)
Радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2019.
Друга половина фебруара 2019.
Управа царина-Центар за стручно образовање
За царинске службенике који нису похађали ову обуку.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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Организатор:
назив програма

Центар за стручно образовање
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - откривања повреда царинских прописа

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Откривање повреда царинских прописа

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

циљна група и број
царинских
службеника

кључне тачке
садржине обуке

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

3.2.0.3.2.
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера,
са аспекта анализе управљања ризиком
Оспособљавање царинских службеника у практичној примени знања
и вештина за идентификацију ризичних контејнера
Царински службеници који раде на пословима :
1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског надзора из
царинарница Београд (5), Шабац (5), Крагујевац (5), Кладово (5).
2.Сектор за контролу примене царинских прописа (8): контролним
пословима (Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.
1. Контејнер:
-Опште техничке карактеристике
-Подела према величини, типу и намени
2.Ознаке на контејнерима и начини контроле
3.Руте доласка контејнера у РС
4.Ризици и идентификација ризика
5.Претрес контејнера
4,5 сата = (3 х 2 наставна часа-блок час)
Радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2019.
Друга половина марта 2019.
Управа царина-Центар за стручно образовање
За царинске службенике који нису похађали ову обуку.
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Организатор:
назив програма

Центар за стручно образовање
Програм посебног стручног усавршавања Сектора за људске ресурсе и
опште послове - откривања повреда царинских прописа

циљ програма

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

област стручног
усавршавања

Откривање повреда царинских прописа

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

3.2.0.3.3.
Ризици у контејнерском транспорту и царинска контрола контејнера,
са аспекта анализе управљања ризиком
Оспособљавање царинских службеника у практичној примени знања
и вештина за идентификацију ризичних контејнера
Царински службеници који раде на пословима :
1.Царинарнице (20): послови царињења и царинског надзора из

циљна група и број
царинских
службеника

царинарница Димитровград (5), Краљево (4), Ужице (2), Крушевац (2),
Ниш (5), Приштина (2)
2.Сектор за контролу примене прописа (8): контролним пословима
(Сва одељења)
3. Одељење за унутрашњу контролу (2)
Укупно 30 царинских службеника за обуку.
1. Контејнер:
-Опште техничке карактеристике

кључне тачке
садржине обуке

-Подела према величини, типу и намени
2.Ознаке на контејнерима и начини контроле
3.Руте доласка контејнера у РС
4.Ризици и идентификација ризика
5.Претрес контејнера

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

4,5 сата = (3 х 2 наставна часа-блок час)
Радионица
Фрања Елхардт / Листа реализатора обуке за 2019.
Друга половина априла 2019.
Управа царина-Центар за стручно образовање
За царинске службенике који нису похађали ову обуку.
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ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКТОРА ЗА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА

Организатор:
назив програма

Одељење за заштиту интелектуалне својине
Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу примене
царинских прописа

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
заштите права интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке

циљ обуке

5.1.0.1.1.
Примена мера за заштиту права интетектуалне својине
Подизање нивоа знања из области законске регулативе из области
заштите права интелектуалне својине; Унапређење знања и вештина
за циљање и селекцију пошиљки, лакше разликовање кривотворених
и оригиналних производа; Познавање поступка и процедуре за
уништење робе којом се повређује неко од права интелектуалне
својине.
30 царинских службеника
1. ОЗСК (5): Београд (1), Нови Сад (1), Суботица (1), Краљево (1) и Ниш (1)
2. Царинарница Београд (4): ЦИ Пошра (1), ЦИ ДХЛ (1), ЦИ Добановци (2)
3. Царинарница Нови Сад (4): ГП Шид (1), ЦИ Пошта (1), ГП Батровци
(2 теретни саобраћај)

циљна група и број
царинских
службеника

4. Царинарница Суботица (3): ЦИ Јавна складишта (1), ГП Хоргош (2 теретни
саобраћај)
5. Царинарница Краљево (2): ГП Гостун (1),
6. Царинарница Ниш (Укупно 4): ЦИ Аеродром (1), ЦИ Пошта (1), ГП Прешево
(2 теретни саобраћај)
7. Царинарница Димитровград (2): ГП Градина (2 теретни саобраћај)
8. Царинарница Шабац (4): ЦИ Сремска Митровица
9. Царинарница Кладово (2)

кључне тачке
садржине обуке

трајање

•

Законска регулатива;

•

Циљање и селекцију пошиљки, лакше разликовање
кривотворених и оригиналних производа;

•

Поступак и процедуре за уништење робе којом се
повређује неко од права интелектуалне својине.

1 дан (6 сати)
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облици и методе
реализације
Предавач/и:
оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања
обуке

Презентација, предавање
Фрања Елхардт/Царински службеници Одељења за заштиту
интелектуалне својине–листа реализатора обуке за 2019. годину
Мај 2019. године
Управа царина – Центар за стручно образовање (Учионица 6 и 7)
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Организатор:

назив програма

Одељење за заштиту интелектуалне својине

Програм посебног стручног усавршавања Сектор за контролу примене
царинских прописа

циљ програма

Унапређење знања и вештина царинских службеника у области
спровођења заштите права интелектуалне својине

област стручног
усавршавања

Заштита права интелектуалне својине

редни број обуке
назив обуке
циљ обуке

5.1.0.2.1.
Примена мера за заштиту права интелектуалне својине –
Препознавање робе која подлеже мерама заштите ПИС.
Оспособљавање царинских службеника за циљање и селекцију
пошиљки, лакше разликовање кривотворених и оригиналних
производа
30 царинских службеника
1. ОЗСК (5): Београд (1), Нови Сад (1), Суботица (1), Краљево (1) и Ниш (1)
2. Царинарница Београд (4): ЦИ Пошра (1), ЦИ ДХЛ (1), ЦИ Добановци (2)
3. Царинарница Нови Сад (4): ГП Шид (1), ЦИ Пошта (1), ГП Батровци
(2 теретни саобраћај)

циљна група и број
царинских
службеника

4. Царинарница Суботица (3): ЦИ Јавна складишта (1), ГП Хоргош (2 теретни
саобраћај)
5. Царинарница Краљево (2): ГП Гостун (1),
6. Царинарница Ниш (Укупно 4): ЦИ Аеродром (1), ЦИ Пошта (1), ГП Прешево
(2 теретни саобраћај)
7. Царинарница Димитровград (2): ГП Градина (2 теретни саобраћај)
8. Царинарница Шабац (4): ЦИ Сремска Митровица
9. Царинарница Кладово (2)

кључне тачке
садржине обуке

трајање
облици и методе
реализације
Предавач/и:

•

Критеријум за разликовање кривотворених и оригиналних
производа;

•

Елементи за циљање и селекцију пошиљки приликом
контроле;

•

Значај примене мера за заштиту права интелектуалне
својине у домену безбедности по здравље потрошача.

1 дан (6 сати)
Семинар
Носиоци права или лица овлашћена за такву делатност
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оквирни термин
(месец у години)
одржавања обуке
место одржавања
обуке

Октобар 2019. године
Управа царина – Центар за стручно образовање (Учионица 6 и 7)
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