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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 

Савваторе, Доминик (2009). Међународна економија (превод), Економски факултет 

Универзитета у  Београду. 

 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА): 

1. Дeфинисaти спoљнoтргoвински прoтeкциoнизaм. 

2. Дeфинисaти спoљнoтргoвинску либeрaлизaциjу. 

3. Шта су чисти односи размене? 

4. Дефинисати  апсолутну предност у међународној трговини. 

5. Дефинисати компаративне предности у међународној трговини. 

6. Шта је опортунитетни трошак? 

7. Објаснити значај спољнотрговинског салда у меркантилистичком схватању међународне 

трговине. 

8. Објаснити аутоматски механизам уравнотежења спољнотрговинског биланса према 

критици меркантилизма. 

9. Објаснити везу између салда трговинског биланса и укупне агрегатне производње и 

потрошње. 

10. Шта је спољнотрговински коефицијент (коефицијент отворености привреде)? 

11. Дефинисати интраиндустријску трговину. 

12. Дефинисати Хекшер-Олинову теорему. 

13. Дефинисати Столпер-Самјуелсонову теорему? 

14. Шта је спољнотрговинска политика и који су њени основни инструменти? 

15. Како се деле царине према начину обрачуна? 

16. Дефинисати редистрибутивни ефекат царине. 

17. Дефинисати протекционистички ефекат царине. 

18. Навести економске ефекте увозних царина. 

19. У чему се разликују економски ефекти увозне царине и квоте? 
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20. Дефинисати појам и врсте субвенција. 

21. Шта је клаузула најповлашћеније нације/највећег повлашћења? 

22. Који су основни принципи Светске трговинске организације? 

23. Који су основни резултати Уругвајске рунде преговора у оквиру ГАТТ? 

24. Који су основни показатељи спољне задужености земље? 

25. Шта су стране директне инвестиције? 

26. Шта су портфолио инвестиције? 

27. Оснивање и делатност Међународног монетарног фонда. 

28. Оснивање и делатност Међународне банке за обнову и развој. 

29. Оснивање и делатност Међународног удружења за развој. 

30. Оснивање и делатност Међународне финансијске корпорације. 

31. Оснивање и делатност Европске банке за обнову и развој. 

32. Дефинисати равнотежни девизни курс. 

33. Објаснити прецењеност домаће валуте. 

34. Објаснити потцењеност домаће валуте. 

35. Дефинисати апсолутни и релативни паритет куповних снага валута. 

36. Дефинисати девизни курс и основне режиме девизног курса. 

37. Дефинисати девалвацију и депресијацију  валуте. 

38. Дефинисати ревалвацију и апресијацију валуте. 

39. Дефинисати платни биланс и његове основне саставне делове. 

40. Појам и врсте текућих трансакција. 

41. Које су основне фазе међународне економске интеграције? 

42. Дефинисати и објаснити разлику између зоне слободне трговине и царионске уније. 

43. Навести основне статичке ефекте формирања царинске уније. 

44. Навести основне динамичке ефекте формирања царинске уније. 

45. Оснивање Европске економске заједнице и Европске уније. 

46. Проширења Европске економске заједнице и Европске уније. 

47. ЦЕФТА. 

48. ЕФТА. 

49. Европска моентарна унија: оснивање и чланство. 

50. Појам и фазе Споразума о стабилизацији и придруживању.  

 


