
   

1 
 

                                                                                                 

Информација о почетку нове обуке за царинске заступнике! 

  

Поштовани,        Београд, 15.10.2019. 

као што сте већ неколико пута обавештавани у склопу активности Академије 

Националне Асоцијације (АНА), успешно су завршене три обуке за царинске агенте које су 

реализоване током 2018. и 2019. године. Овим путем вас обавештавамо да смо на захтев како 

чланица НА, тако и других шпедитерских компанија планирали да наредна обука почне почне 

почетком Новембра 2019. године.  

Програм је конципиран према: ПРАВИЛНИКУ О ПРОГРАМУ И САДРЖИНИ 

ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА, И ИЗДАВАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛА ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 97/2010) и усклађен са 

новим Царинским законом који је ступио на снагу 17.06.2019. године. 

Обука за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку 

обухватаће следеће области: 

1. Царински систем и поступак  

2. Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем  

3. Познавање робе  

4. Спољнотрговински и девизни систем  

 

Како бисмо кандидате што адекватније припремили за адекватно обављање послова 

царинског заступника мишљења смо да поред наведених стручних предмета из царинског 

поступка, полазници морају да добију и додатне информације које су везане за одређене врсте 

транспорта, као и за основне поступке који се примењују код транспорта опасних материја. 

Сходно томе биће организована и додатна предавања која ће полазницима дати информације о 

организацији појединих врста транспорта и току документације која је везана за различите 

врсте транспорта, а која ће се такође, користити у царинском поступку. 

 

Оно што је за нас најзначајније, осим, наравно интереса наших чланица, то су и 

предавачи који ће бити изузетни стручњаци из својих области. Као и до сада, биће ангажовани 

предавачи који су запослени у Минiстарству финансија, Сектор за царински систем и 

политику. 

 

Остали предавачи биће реномирани стручњаци који су експерти за железнички 

транспорт, друмски транспорт, интермодални, речни, поморски и ваздушни транспорт. 

Предавањима ће такође бити обухваћени и основни поступци код транспорта опасних 

материја. 

 

Оно што је најважније како за компаније, тако и за запослене предавања ће бити 

организована у послеподневним сатима и то радним данима од 17-20:30 сати (два двочаса) и 

суботом од 10 – 15:30 сати (три двочаса са припадајућим паузама). На тај начин запослени неће 

одсуствовати са својих редовних радних активности, а компаније неће морати да плаћају пуне 
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зараде и накнаде зарада својим запосленима као да су на редовном послу, што је до сада био 

случај када се припремна настава одвијала у току радног времена. Укупан фонд часова 

планиран је на нивоу до 130 часова који би се реализовали током пет недеља трајања обуке.  

 

Према предлогу Извршног одбора НА цена обуке биће дефинисана према броју 

пријављених  полазника. Уколико буде уписан минимлани број полазника очекује се да 

трошкови обуке буду око 53.000 динара по полазнику. Обука ће се одржавати у савремено 

опремљеним учионицама које се налазе на територији Новог Београда или Земуна, зависно од 

броја пријављених полазника. 

 

Уколико буде било потребе едукативни курсеви биће организовани и у другим 

градовима где је могуће формирати одговарајуће групе полазника. 

 

Управни одбор сматра да овакав вид организације додатног образовања може дати 

позитивну енергију и мотивацију како компанијама, тако и запосленима који се одлуче за 

стручно усавршавање. 

 

Прелиминарни рок за пријаву полазника за обуку је четвртак 31.10.2019. године.  

 

Образац обавезне пријаве можете наћи на нашем сајту www.spedlog.org.rs. 

 

Молимо све заинтересоване да нам пошаљу евентуална питања и конкретне пријаве на 

нашу званичну мејл адресу: office@spedlog.org.rs. 

 

У име Управног одбора, 

 

Славољуб Јевтић, председник  
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