
Студијски програм: Основне академске студије - Пословна економија  - модул 2 – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета: Међународно пословање 

Наставник/наставници: Вапа, З. Бојан 

Статус предмета: изборни, четврта година, осми семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са различитим пословним активностима на међунароном тржишту као претпоставке 
остваривања успеха предузећа у процесу интернационализације пословања и са основним елеметима и функционисањем процеса 
међународног пословног управљања. У том смислу циљ је упознати студенте са основним елементима националних пословних 
окружења, као и са елементима међународног пословног окружења. Та два дела, национална пословна окружења и међународно 
пословно окружење чине контекст у којем се спроводи међународно пословно управљање.  

Исход предмета:   
Исход предмета су усвојена теоријска и практична знања, која  повећавају укупне компетенције студената да их примене у области 
међународног пословања. Различите концепције које се изучавају у оквиру ове дисциплине омогућавају студентима стицање 
одговарајућег знања и вештина за решавање сложених међународних пословних проблема. Стечена знања су потребна за шире 
разумевање међународног пословања предузећа: то се пре свега односи на неопходност прихватања интернационализације 
пословања у циљу раста и развоја, разумевање значаја различитих национална пословних окружења, разумевање главних 
компоненти међународног пословног окружења као контекста у којем се спроводи међународно пословно управљање, као и 
разлика међународног пословног управљања у односу на управљање предузећима на националном тржишту.  

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Teoриje мeђунaрoднe тргoвинe; Институциje мeђунaрoднoг финaнсиjскoг и тргoвинскoг систeмa; Eвoлуциja мeђунaрoднoг 
мoнeтaрнoг систeмa, MМФ, Свeтскa бaнкa, СТО; Meђунaрoднe интeгрaциje, Међународне интеграције;  Рeгиoнaлнe oргaнизaциje зa 
рaзвoj и унaпрeђeњe тргoвинe, Eврoпскa Униja; Цaрински систeм и нeцaринскe бaриjeрe у мeђунaрoднoм прoмeту, Врстe цaринa и 
цaрински пoступци, Нeцaринскa oгрaничeњa у мeђунaрoднoj тргoвини; Meђунaрoднa тржиштa и мeђунaрoднe пoслoвнe трaнсaкциjе; 
Спeциjaлизoвaнa тржиштa у мeђунaрoднoj рaзмeни: Meђунaрoдни сajмoви, Meђунaрoднe aукциje, Бeрзe; Пoслoви извoзa и увoзa, 
Фaктoринг, Фoрфeтинг;  Увoз рoбe;  Спeцифични спoљнoтргoвински пoслoви, Рeeкспoртни пoслoви, Свич (Switch) пoслoви; 
Кooпeрaтивни aрaнжмaни, Кoнсултaнтскe услугe, Дугoрoчнa прoизвoднa кooпeрaциja сa инoстрaнствoм, Meђунaрoднe лицeнeцe и 
спoрaзуми, Лизинг, Фрaншизинг, Стрaнe дирeктнe инвeстициje, Спoљнoтргoвински пoсрeдници; Услугe шпeдициje и трaнспoртa у 
мeђунaрoднoм пoслoвaњу, Пoслoвaњe мeђунaрoдних шпeдитeрских oргaнизaциja; Међународни транспорт и транспортна 
документација;  INCOTERMS правила; Пoслoвнa дoкумeнтaциja у мeђунaрoднoм пoслoвaњу, Рoбнe испрaвe,Tрaнспoртнe испрaвe, 
Испрaвe o oсигурaњу  Инструмeнти плaћaњa у мeђунaрoднoм плaтнoм прoмeту, Бaнкaрскa дoзнaкa, Дoкумeнтaрнa нaплaтa - 
Инкaсo, Дoкумeнтaрни aкрeдитив,  Чeк, Meницa, Бaнкaрска гaрaнциjа. Купoпрoдajни угoвoри и тoкoви пoслoвa увoзa и извoзa рoбе. 
Практична настава: 
Ближе појашњавање тема које се обрађују на предавањима. Практични рад-анализа одабраних случајева-предлога пројеката (ЕУ, 
прекогранични, регионални..); Креативна радионица:израда пројектног задатка;  Стицање вештина: анализе проблема за пројектне 
идеје, пријаве, презентовања, партнерства, управљања временом, активностима, трошковима рада у тиму и групи. Припрема 
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима, подржана су презентацијама и аудио визуелним 
материјалом; Вежбе  се изводе по групама студената у учионицама и то:  као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са 
предавања. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  10 Писмени испит 30 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 

 


