Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике
Назив предмета: Економика међународног транспорта и шпедиције
Наставник: др Миле Д. Богдановићм, проф.
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ изучавања овог предмета је упознавање студената са институционалном домаћом 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, да примени теоријска знања и практична искуства за укључивање
привредни субјеката у међународни робни промет, да усмери активности учесника у увозно–извозним
пословима у правцу постизања економско–финансијске ефикасности и ефективности и да демонстрира
познавање домаћих прописа и протока документације у царинском и шпедитерском пословању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функционисање спољнотрговинског промета, услови за спровођење и контролу спољнотрговинског
промета, најважнији послови у спољнотрговинском промету, међународни транспорт и осигурање робе,
општи царински појмови и одредбе, појам,значај и врсте царина, организација царинске службе,
спровођењ царинског поступка у свим видовима транспорта, спровођење царинског поступка са робом
у транспорту и стварима физичких лица, смештај царинске робе, слободне царинске зоне и царински
продајни објекти, општи појмови и прописи о шпедицији, организација шпедитерске делатности,
шпедитерсака документа и редослед појединачних послова у међународној шпедицији,
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Спољнотрговинска размена, облици спољнотрговинског промета, врсте међународног транспорта и
спровођење осигурања робе у транспорту, развој и функционисање царинског система, царина,
царинска тарифа и царинска вредност робе, царинска контрола и царински инструменти, опорезивање
акцизама и јединствена царинска исправа, организација царинске службе у нашој земљи, појам, крактер
и функције међународне шпедиције, систем пословања међународне шпедиције, одговорност
међународног шпедитера и шпедитерска документа,
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Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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