Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Порези и царине
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета: ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Игор М. Пејовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:8
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања овог предмета је упознавање студената са институционалном и међународном регулативом ове
области, као и са практичним пословима и активностима цариске и шпедитерске делатности. На тај начин се студенти
оспособљављју за обављање кључних послова у спољнотрговинском промету роба и услуга,односно у међународном
робном промету.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да обавља све врсте послова у међународном робном
промету; примени теоријска знања и практична искуства за укључивање привредни субјеката у међународни робни
промет; усмери активности учесника у увозно–извозним пословима у правцу постизања економско–финансијске
ефикасности и ефективности; демонстрира познавање домаћих прописа и протока документације у царинском и
шпедитерском пословању.
Садржај предмета
Функционисање спољнотрговинског промета. Услови за спровођење и контролу спољнотрговинског промета.
Међународни транспорт и осигурање робе. Појам, улога и значај царина. Врсте царина и царинских система. Ефекти
царина. Царинска политика. Међународна царинска сарадња и царински споразуми. Међународне активности
царинске службе Србије. Увођење савремених царинских процедура. Основни институти царинског система.
Царинске уније. Царински закон и царинска тарифа. Царинска вредност. Царинска основица. Организација и правно
устројство царинске службе Србије.Упоредна пракса.
Литература
Предраг Марјановић "Царинско пословање", ВШСС за економију и управу, Београд, 2014.
Тодоровић Т. "Царинско пословање", Београд, 2007.
Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
Методе извођења наставе
На предавањима се дају оквири проблема и анализа чињенице,док се на вежбама дају разјашњења и студије случаја,
учешћа студената у дискусији и сл.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

