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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер Спољна трговина,  

порези и царине 

      

Назив предмета ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за теоријску економију 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-019-5 Обавезни 5 4+2 7 

Наставник проф. др Пајо Панић 

Сарадник мр Весна Петровић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са основним  појмовима царинског система и царинског 

пословања у Босни и Херцеговини. 

Исходи учења : 

По завршетку курса, студент има основна знања о царинском систему у БиХ, као и процедурама 

везаним за царинско пословање. Предмет обухвата упознавање са основним постулатима 

институционално-правног оквира царинског система у БиХ,  затим изучава остале облике 

индиректних пореза – пдв и акцизе, као и компаративну анализу уређења ових питања у Европској 

Унији. Студент је у стању да разумије процедуре спровођења царинског поступка у свим облицима 

транспорта, као и сва остала везана питања за међународна трговинска кретања. 

Садржај предмета: 

1. Општи појмови о царинском систему. Царинки систем Босне и Херцеговине. Царински 

систем као дио привредног система.  Правни извори царинског система БиХ.   

2. Правни основ уређења царинског система. Закон о царинској политици БиХ. Закон о 

царинској тарифи БиХ. Закон о вањскотрговинском пословању БиХ. 

3. Правни основ уређења царинског система. Закон о ПДВ-у. Закон о слободним зонама. 

Остали прописи. 

4. Развој царинског система БиХ и интрументи царинског система БиХ. Царински прелаз, 

царинско подручје, царински погранични појас, царинска роба.  

5. Царинске процедуре.  

6. Појам, подјела и значај царине.  Царинске повластице. Међународна царинска сарадња, 

WТО, функционисање УИО.  

7. Царински надзор и контрола.  Царинско складиште.  

8. Слободне зоне. 

9. Исправе у царинском поступку царинске исправе: ЈЦИ (начин попуњавања ЈЦИ за извоз и 

остало), ДЦВ,СД, СП. 

10. Царинска вриједност и порјекло робе. 

11. Статус царинске робе. Улазак робе у царинско подручје. Царинско дозвољено поступање или 

употреба робе. Стављање робе у слободан промет. Посебни царински поступци. Други 

облици царински дозвољеног поступања или употреба робе. 

12. Царински дуг. Обрачун и наплата царинског дуга. Обезбјеђење за наплату. 

13. Провођење царинског поступка: царински поступак у путничком промету, у међународном 

друмском саобраћају, међународни превоз робе ТИР карнетом, превоз АТА карнетом. 

14. Царински поступак у међународном жељезничком саобраћају. Царински поступак у 

међународном ваздушном саобраћају. Царински поступак у међународном ријечном 

саобраћају. 

15. Царински деликти. Царинска дјела кријумчарења. Царински прекршаји. Заштитне и друге 
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мјере. 

 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Ex-chatedra предавања. За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне 

презентације На крају сваке теме предвиђена је дискусија.  

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира на часовима вjежби. За сваку тему 

предвиђена је дискусија са студентима и сучељавање мишљења. Такође, предвиђено је и активно 

учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну одређене 

теме. 

Литература: 

Основна литература: Панић, П. (2012), Царински систем и царински поступак, Факултет пословне 

економије, Бијељина. 

Додатна литература: Тодоровић, Т. (2004), Царинско пословање, Економски факултет, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 51% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 10 Колоквијум 30 Завршни испит 35 

Активност на настави 10 Семинарски 15   

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пајо Пајић 

Датум овјере: Јануар, 2016. 
 

 

 


