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Услов:
Циљ предмета
Основни циљ на овом предмету јесте да студенте на другој години на смеру царине упозна  са местом и улогом
царина и царинског система у привредном систему и систему економских односа са иностранством. Друга
област која је веома значајна јесте спољна трговина као и  основни институти  царинског система према
важећим прописима. Поред наведених директних мера важну улогу имају и индиректне мере са свим њиховим
облицима ванцаринске заштите, а посебно утицај на заштиту домаће производње и побољшање
спољнотрговинске размене.
Исход предмета
У склопу презентованих задатака, студенти би требали да се оспособе за примену изучаваних области у пракси
и самостални рад у Управи царина. Сви презентовани постулати, институти, инструменти и тарифе које су
презентоване у самом предмету, у потпуности су компатибилни са савременим трендовима код нас и у земљама
Европске уније што студенте на овом одсеку у потпуности припрема за глобални систем и рад у свим земљама
ЕУ.
Садржај предмета
Теоријска настава
Међународна трговина као фактор развоја, Царински систем Србије, Правни извори царинског система,
Инструменти царинског система, Институти царинског система, Царинска тарифа, Основе девизног пословања,
Царинска сарадња и СТО

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.

Студије случаја са презентацијом: Еволуција цариског система, Имплементација и примена споразума о
стабилизацији и ефекти на цариске стопе, Царинска тарифа и конкретна примена царинских стопа у пракси,
Спољнотрговинска размена и примена међународних клаузула извоза.
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Број часова  активне наставе
Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

Методе извођења наставе: Индивидуално кроз консултације, фронтално, студија случаја, презентација.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 5 усмени испит 30
колоквијум-и 50
семинар-и 5


