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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:
 Разуме природу и карактер јавних прихода;
 Препознаје место и улогу царина и царинског система у привредном систему;
 Разуме функционисање и интерактивност система шпедиције, транспорта и осигурања;
 Препознаје основне елементи књиговодства јавних прихода;
 Обрачунава порез на додату вредност;
 Ради на заједничким базама података о становништву, просторним јединицама, предузећима и
предузетницима;
 Попуњавање документације из области пореског и царинског пословања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи царинског и пореског поступка;
Основи информационих система Управе царина и пореске управе;
Основи спољнотрговинског пословања;
Основи међународног транспорта, шпедиције и осигурања;
Основи пореског књиговодства и евиденције;
Основи царинског познавања робе;
Основи контроле и ревизије;
Основи утврђивања и наплате јавних прихода;
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 (јединствене царинске декларације – ЈЦИ,
пореске пријаве); утврђивање и обрачун пореза на додату вредност; обрачунавање доприноса за обавезно
социјално осигурање; формирање основних и посебних досијеа пореских обвезника.
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Остали часови
Број часова акти
вне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Усмена предавања, студија случаја, индивидуални и групни рад.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
10
40
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
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