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Модул 2: Буџет, порези и царине
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Наставник: Дрљача М. Зорица
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Циљ предмета
Да студенте упозна са местом и улогом царина и царинског система у привредном систему земље и
њиховим утицајем на заштиту домаће производње и побољшање спољнотрговинске размене;
Овладавање системом спољнотрговинске размене и царинске политике, инструментима царинске
заштите и ванцаринске заштите, инструментима царинског система, системом царинских исправа и
системом царињења; Овладавање елементима царинског поступка у свим врстам амеђународног саобраћаја,
царинским управним поступком, царинским деликтима, ефектима опорезивања.
Исход предмета
Оспособљавање студената да разумеју царински систем и царинске политике, правне изворе царинског
система, да решавају царинске ситуације у пракси. Оспособљавање студената да воде царински управни
поступак, да буду учесници царинско гпоступка уочавајући своја права и обавезе у поступку царињења. Сви
презентовани постулати, институти, инструменти и тарифе које су презентоване у самомпредмету, у
потпуности су компатибилни са савременим трендовима код нас и у земљама Европске уније што
студенте на овом одсек у потпуности припрема за глобални систем и рад у свим земљама ЕУ.
Садржај предмета
Теоријсканастава
Спољнатрговинаи царинска политика. Царински систем Србије. Правни извори царинског система.
Инструменти царинског система. Институти царинског система, Заштитна политика у робној размени.
Основе девизног пословања, Шпедиција и транспортни уговори, Осигурање робе, Царинске
вредности.Царинска тарифа, Царињење робе и царински поступак, Исправе у царинском поступку,
Царински и управни поступак, Ефекти царинског поступка. Ц а ринско пословање и примена одредаба
спољнотрговинског и девизног система Функционисање царинске службе. Царинска сарадња и СТО.
Практичнанастава: Студије случаја са презентацијом: Еволуција царинског система, Имплементација и
примена споразума о стабилизациј и и ефекти нацариске 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 3

Методеизвођењанаставе:Индивидуалнокрозконсултације,фронтално,студијаслучаја,презентација.
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