
Студијски програм/студијски програми: Општа економија, Финансије, берзе и банкарство 
Врста и ниво студија:  III година основних академских студија 
Назив предмета: Основи међународне трговине 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Миловановић М. Гордана 
Статус предмета (на којим смеровима): Општа економија (изборни), Финансије, берзе и 
банкарство (изборни) 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Је упознавање студената са најзначајнијим појмовима у области међународне трговине, са 
основним инструментима спољнотрговинске политике: царинама, нецаринским баријерама и 
индиректним субвенцијама, са улогом институција у креирању спољнотрговинског 
амбијента. Посебну пажњу посвећујемо услугама и трговини правима интелектуалне 
својине. Студенте упознајемо са проблемима са којима ће се суочавати у пракси: проблем ом 
царина у малој економији, извозних субвенција за аграрне производе и производе високе 
технологије, међународном логистиком, интегралним транспортом. 
Исход предмета  
Знања  која студенти стичу кроз овај предмет оспособљавају их за рад на извозно-увозним 
пословима, рад на царини и управљање интегралним транспортом.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава:1.Појам међународне трговине, 2. Улога СТО у регулисању међународних 
трговинских трансакција, 3. Спољнотрговинска политика (царине,субвенције за аграрне 
производе и поизводе високе технологије, квоте), 4. Најзначајнији учесници у међународној 
трговини, највеће земље извознице и увознице, улога ТНК у међународној трговини, 5. 
Транспортна инфраструктура, 6. Комуникациона инфраструктура, 7. Методе приступа 
страном тржишту, 8.Зоне слободне трговине, 9. Комерцијални ризик и ризик земље у 
међународној трговини, 10. Упраљање валутним ризиком, 11. Међународна комерцијална 
документа, 12. Међународно осигурање, 13. Управљање интегралним транспортом.  
 
Практична настава:Вежбе, студије случајева, израда есеја и семинарских радова 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: Ex chatedra предавања, интерактивни рад у облику анализе 
студија случајева и презентације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и 10   

 




