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Информација о почетку Оn-Line обуке за царинске заступнике! 

  

Поштовани,        Београд, 10.03.2021. 

у склопу активности Академије Националне Асоцијације (АНА), успешно je завршено 

десет програма Обуке за царинске заступнике које су реализоване у периоду од Маја 2018. до 

Фебруара 2021. године. Овим путем вас обавештавамо да смо на захтев како чланица НА, тако 

и других шпедитерских компанија планирали да наредна обука почне крајем Марта 2021. 

године у формату On-Line обуке због услова изазваних пандемијом вируса Covid-19. 

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). 

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 полазнике што адекватније припремили за адекватно обављање послова 

царинског заступника на програму обуке су ангажовани сертификовани предавачи који су 

запослени у Министарству финансија, Сектор за царински систем и политику. 

 

Полазницима ће уз предавања бити обезбеђена и стручна литературa у штампаном и 

електронском облику, као и листе испитних питања која су се до сада појављивала на испитима 

у Управи царина. 

 

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

организована радним данима у послеподневним часовима од 17 сати (два двочаса + пауза), а 

уколико буде потребно и суботом од 10 сати (три двочаса + паузе). На тај начин запослени неће 

одсуствовати са својих редовних радних активности, а компаније неће морати да плаћају пуне 

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 од 110 часова који би се реализовали током 27 

радних дана. Почетак предавања (уколико буде довољно заинтересованих за формирање групе 

за обуку) планиран је за 29. Март 2021. године. 

 

Програм је прилагођен терминима испита који је Управа царина РС најавила за 2021. 

годину.  
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Цена обуке износи 49.560 динара по полазнику и моћи ће да се плати и у две рате. 

Иницијалном уплатом на основу нашег авансног рачуна од 25.000 динара који ће бити издат 

након добијања појединачне пријаве за сваког полазника обезбеђује се место за обуку.  

 

 Управни одбор Националне Асоцијације сматра да овакав вид организације додатног 

образовања може дати позитивну енергију и мотивацију како компанијама, тако и запосленима 

који се одлуче за стручно усавршавање.  

 

Крајњи рок за пријаву полазника за обуку је петак 26. Март 2021. године.  

 

Образац обавезне пријаве можете наћи у прилогу овог писма. 

 

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

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

 

У име Управног одбора НА, 

 

Славољуб Јевтић, председник  

 

Наш број: 08-3/2021 
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