
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Основи међународне трговине 

Наставник/наставници: Гордана Миловановић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу Међународна 

економија и пословање, изборни на модулу Економска политика и развој  

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената са најзначајнојим појмовима у спољној трговини, 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: 

проблемом царина у малој економији, извозних субвенција за аграрне производе и производе високе 

технологије, међународном логистиком, интегралним транспртом.  

Исход предмета  

Знања која студенти стичу кроз овај предмет оспособљавају их за рад на извозно-увозним пословима, рад 

на царини и управљању спољнотрговинским пословима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам, значај и улога међународне трговине, 2. Улога Светске трговинске организације у регулисању 

међународних трговинских односа, 3.Спољнотрговинска политика (царине, субвенције, квоте), 4. 

Најзначајнији учесници у међународној трговини, највеће земље извозницеи увознице, улога 

транснационалних компанија у међународној тровини; 5. регионални робни споразуми, 6. зоне слободне 

трговине и царинске уније, 7. Комерцијални ризик и ризик земље у међународној трговини, 8. Управљање 

валутним ризиком, 9 Међународна комерцијална документа 10. Глобални ланци трговине, 11. 

Међународни стандарди, 12. Паковање робе за извоз, 13. Неценовни фактори конкурентности извоза, 14. 

финансирање спољнотрговинских трансакција.  

 

Практична настава  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

  


