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Циљ предмета
Циљ практичне наставе јесте да се студенти упознају са специфичним знањима из области пореског и
царинског пословања као и оспособљавање студената за практичну примену стеченог знања и припрему
студената за обављање стручне праксе у Управи царина и пореској управи Републике Србије.
Исход предмета
После практичне наставе  студент ће бити оспособљен да:
 Учествује у царинском управном поступку;
 Ради на пријему пореских пријава и царинске документације;
 Ради на прегледу и царињењу робе;
 Врши царински надзор и контролу робе;
 Контролише пословну документацију предузетника;
 Учествује у раду додељивања пореског идентификационог броја (ПИБ-а).

Садржај предмета
Теоријска настава
Основи управног и царинског управног поступка;
Основи финансирања локалне самоуправе;
Основи пословних финансија;
Основи царинских тарифа;
Основи царинског и девизног пословања;

Практична настава
Део практичне наставе садржи задатке и тестове за горе поменути теоријски део наставе, а већи део представља
задатке и тестове из практичног рада - попуњавање разних образаца, вођење комплетне документације управног
и царинског управног поступка, евидентирање протока роба за царињење; анализирања комплетне пословне
документације.
Литература
Јеринић Д., Станковић А., Радојичић С.: Царински систем и царинска политика, Блаце, 2011.
Кристић С.: Изворни приходи у систему финансирања локалне самоуправе у Републци Србији, Палго центар,
Београд, 2006.
Царинска тарифа, Тихомир Богићевић, Београд 2002.
Иванишевић М., Красуља Д.: Пословне финансије, Економски факултет Београд 2008.
Приручник за царињење робе,: хармонизована царинска тарифа и режи,, извоза и увоза.
Број часова  активне наставе
Предавања:
       2

Вежбе:
    2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

Методе извођења наставе
Усмена предавања, студија случаја, индивидуални и групни рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 40 усмени испит 30
колоквијум-и
семинар-и 20


