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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-312 

Студијски програм/студијски програми: обавезни: Трговина 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Meђународно пословање 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ацин Сигулински Д. Станислава 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета 
У предмету Међународно пословање обухваћена је сложена проблематика пословања предузећа у глобалном 
окружењу. У њему се дефинишу и објашњавају основни појмови и сегменти из ове области као што су: начин и 
облици међународног пословања, облици уравнотежења међународног пословања, Incoterms 2000, финансирање у 
међународном пословању и облици финансирања, транспорт и друге делатности у међународној трговини, тржење 
у међународном пословању, е-облици у међународном пословању, садашњи извори међународног пословања и сл. 
Предмет има за циљ да пружи основна знања која су потребна предузећима приликом пословања у савременом 
глобалном окружењу, при чему настоји да обухвати његове најважније аспекте и подручја коришћењем конкретних 
случаја из привреде. 
Исход предмета  
Стечена теоријска и практична знања која су неопходна за савремено пословање у глобалној привреди. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Глобално окружење и међународно пословање 
2. Пословне трансакције у међународном пословању 
3. Врсте и облици продаје робе и услуга у међународној трговини 
4. Стандарди у међународној трговини 
5. Incoterms 2010. 
6. Инструменти плаћанја у међународној трговини 
7. Документи у међународном пословању 
8. Пословни ризици и осигурање од ризика у међународној трговини 
9. Промотивне активности и психологија продаје у међународној трговини 
10. Пословне информације у међународној трговини 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
- Семинарски рад, презентације студије случаја 
Литература  
Ацин Сигулински, С. (2012), Међународно пословање, Пигмалион, Нови Сад. 
Број часова  активне наставе у 6. семестру Остали часови 
Предавања: 

30 
Вежбе: 

30 
Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
- Предавања, вежбе, консултације, дискусије, семинарски радови, гости предавачи из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања  писмени испит  
колоквијуми  1 и 2 60 усмени испит 30 
домаћи задаци    
семинарски рад 10   
студија случаја    
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 

 


