Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. Др Весна М. Петаковић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Оспособити студента да самостално обавља послове из области спољне трговине (увоз и извоз),
девизног пословања (наплату и плаћања према иностранству), да води међународне трговинске
преговоре, обавља везане, специјалне и друге спољнотрговинске послове, развија предузетнички
дух за пословање са иностранством кроз проучавање специфичности трговинских обичаја,
навика итд.
Исход предмета
Оспособљеност за вођење и развој бизниса кроз спољнотрговинске послове, овладавање
техником спољнотрговинског пословања у свим сегментима различитих врста послова са
иностранством, као и техником плаћања према иностранству и наплате девизног прилива.
Садржај предмета
Анализа различитих спољнотрговинских аранжмана (класичних, везаних, специјалних,
финансијских), проучавање технике пласмана робе на светском тржишту (путем међународних
сајмова, аукција, лицитација, берзи, узорака), анализа инструмената плаћања у спољној
трговини (међународни документарни акредитив, банкарска дознака, документарна наплата),
проучавање трговинских обичаја (INCOTERMS-а), техника међународног преговарања.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
2
/

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
/

Методе извођења наставе
Предавања уз бројне примере и поједностављене шематске приказе, као и активно учешће
студената кроз приступне радове, обраду појединих тема и студије случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

