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мастер студије 

 
 

МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНСКА ПОЛИТИКА 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: Међународни економски односи  
Година: прва 

Семестар: Пролећни   
Фонд часова: 30 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
1. Развијање компетенција код студената да анализирају и оцењују ефекте спољнотрговинске 
политике;  
2. Оспособљавање студената да разумеју и користе теоријске основе међународне трговинске 
политике, али и схватају праксу у овој области;  
3. Припремање студената за емпиријско истраживање и анализу токова извоза роба и услуга, као и 
инвестиција, и усмеравање на методе за анализу ефеката спољнотрговинске политике;  
4. Оспособљавање студената да схвате примере из праксе међународне трговинске политике; 
5. Усмеравање студената на коришћење одговарајућих извора литературе.   
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Успешним савладавањем предмета, студент ће бити у могућности да: 
 

 разумеју основне појмове и категорије везане за област међународне трговинске политике 
(схватају шта су царине а шта нецаринске баријере); 

 интерпретирају и класификују различите врсте нецаринских баријера (деле у групе 
традиционалних, техничких и административних баријера спољној трговини); 

 анализирају ефекте спољнотрговинске политике (знају како царине утичу на три интересне 
групе – произвођаче, потрошаче и државу); 

 закључују о значају техничких баријера трговини (схватају значај појединачних врста 
техничких баријера трговини); 

 анализирају административне баријере у спољној трговини и њихове ефекте (знају разлике 
између процедуралних и законских баријера); 

 знају основне принципе Светске трговинске организације и примере њихове примене у пракси; 

 схватају положај Србије у светској трговини и значај спољнотрговинске политике Србије. 
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III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по блоковима наставе 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Уводни час и предавање Међународна 
трговина данас 

Токови савремене међународне трговине, 
токови страних директних инвестиција 

2.  Нови концепт анализе међународне 
трговине и глобални ланци вредности 

Примери извоза по новододатој вредности и 
значај Глобалних ланаца вредности 

3.  Појам нецаринских баријера и 
традиционалне нецаринске баријере 

Врсте традиционалних баријера трговини, 
њихова класификација и мерење. 

4.  Техничке баријере трговини Врсте и значај техничких баријера трговини 

5.  Административне баријере у спољној 
трговини 

Примери законских и процедуралних баријера 
и примери баријера на граници. 

6.  Појам и настанак међународног 
трговинског ситема и Општи споразум о 
царинама и трговини (ГАТТ) 

Настанак и принципи ГАТТ. Настанам МТС. 

7. Светска трговинска организација (СТО) Организација и одлучиванје у СТО, решавање 
спорова и реформа СТО 

8.  Србија у светској трговини Положај и спољнотеговинаска политика 
Србије. Србија и СТО. 

9. Нови протекционизам и светска трговина Нове мере заштите у периоду савремених 
криза 

10. Међународна трговина пољопривредним 
производима и административне баријере 

Значај пољопривредних производа у 
савременој трговини. 

 
 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Као облици извођења наставе на предмету међународна трговина појављују се следеће активности: 
 
Предавања – наставник излаже теме ex catedra из појединих области предмета, по програму рада. 
Студенти могу питати све што им није јасно и износити своја виђења разматраних проблема, 
поткрепљена ставовима из литературе које су читали. Студенти треба својим радом да прате наставу 
и да изложене теме обрађују из уџбеника и предложене литературе.  
 
Вежбе – ово је прилика да се поједини теме анализирају и из угла праксе. Овде се стимулише веће 
ангажовање самих студената. Најприхваћенији метод рада на вежбама је излагање студентских 
презентација на поједине теме. На сваком блоку наставе задњи чај је час вежби. 
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Активност и рад студента прати се и оцењује и током наставе, где студент стиче поене по 
предиспитним активностима, али и на самом завршном испиту. 
 
Предиспитне активности студената:  
 
Студенти могу током наставе прикупити максимално 50 поена, и то по следећим активностима: 
 
Активност и рад на часу – Наставник прати активност и рад студената на часу, и додељује поене 
студентима. Награђиваће се активност студената у смислу ангажовања у дебатама и дискусији 
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ставова у којима се види да студент влада материјом, на основу изучене литературе. Максималан 
број поена који студент може стећи по овом основу је 10. 
 
Студентска презентација –  Студенти током семестра бирају тему која је из садржаја овог предмета, у 
оквиру првог испитног питања. Студенти обрађују тему договорену са наставником и дужни су да 
је презентирају на часовима док траје семестар. На овај начин су ослобођени првог испитног питања 
на завршном испиту. Максималан број поена по овој активности је 40. 
 
Уколико студенти из оправданих разлога (болест) нису могли да прикупе поене током семестра они 
те поене могу надокнадити на завршном испиту, тако што ће полагати сва три испитна питања. 
 
Завршни испит: 
 
Завршни испит је УСМЕНИ.  
 
Студент извлачи из три групе по једно испитно питање (укупно 3), и мора дати задовољавајући 
одговор на сва три питања. Студент по извлачењу питања припрема концепт, за који има до 20 
минута. Наставник не гледа концепт већ само прати усмено излагање студента. Максимални број 
поена који студент може остварити на испиту је 50.  
 
Уколико студент има поене по предиспитним обавезама, он је ослобођен првог испитног питања.  
 
На основу сабирања поена са испита и поена из предиспитних активности на испиту се формира 

коначна оцена. Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
 

Поени оцена 

50 и мање 5 – није положио 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91 и више 10 

 
 
VI ЛИТЕРАТУРА 
 
За прво испитно питање (студенти који су завршили модул Међународна економија и спољна 
трговина): 
 
др Предраг Бјелић и др Душко Димитријевић "Положај Србије у савременим међународним 
економским односима" Тематски зборник радова, Институт за међународну политику и привреду, 
Београд, 2012. (стр. 9-25, 53-126, 237-259), и  
 

Предраг Бјелић "Промене у анализи спољне трговине услед глобалног кретања фактора 
производње" у: др Биљана Јовановић Гавриловић, др Татјана Ракоњац Антић, др Жаклина 
Стојановић и др Милорад Филиповић "Економска политика и развој: Тематски зборник радова" 
Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2013, стр. 177-196.  
 

Оба материјала доступна на Интернету: https://www.researchgate.net/profile/Predrag_Bjelic 
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За прво испитно питање (сви остали студенти): 
 
Предраг Бјелић "Међународна трговина" Економски факултет, 4 издање, Београд, 2018 (може и пето 
издање из 2022). 
(поглавље 1 – стр. 3-14, поглавље 3 – стр. 131-137, поглавље 4 – стр. 141-178, поглавље 8 – стр. 321-338 и 
стр. 357-363, поглавље 9 – стр. 369-376 и стр. 381 – 402, и поглавље 10 – стр. 457-475). 
 
За друго испитно питање (сви студенти): 
 
Предраг Бјелић "Нецаринске баријере у међународној трговини" Прометеј, Београд, 2004.        
(2 део, 3 део, 4 део, 5 део, 6 део  односно стр. 23 – 223) 
 
За треће испитно питање (сви студенти): 
 
Предраг Бјелић ”Међународни трговински систем” ЦИД Економског факултета, Београд, 2021. 
 
 
VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
др Предраг Бјелић, редовни професор (Испитивач) 
кабинет 310 
Пријем студената: СРЕДА, 12-14 ч. 
Е-маил: bjelic@ekof.bg.ac.rs 
 
др Ивана Поповић Петровић, ванредни професор 
Кабинет 327 
Пријем студената: четвртак 14-16 ч. 
E-mail: ivana.popovic@ekof.bg.ac.rs 
 
др Радован Кастратовић, доцент 
кабинет 708 
Пријем  студената: СРЕДА, 12 - 14 ч. 
Тел. 069-8066-325 
Е-маил: kastratovic@ekof.bg.ac.rs 
 
др Јелена Тривић, ванредни професор 
гостујући професор са Универзитета у Бањој Луци – Економски факултет 
Е-маил:  jelena.trivic@ef.unibl.org  
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ПРИЛОГ – ИСПИТНА ПИТАЊА 
 
Прво испитно питање (студенти који су завршили модул Међународна економија и спољна 
трговина): 
 
1. Положај Србије у светској трговини 
2. Светска економска криза и пораст неопротекционизма: положај Србије 
3. Положај Србије у међународној трговини пољопривредним производима 
4. Режим међународне трговине услугама и његов утицај на спољнотрговинску позицију Србије 
5. Положај земаља у развоју у међународној трговини 
6. Нови концепт анализе међународне трговине 
 
Прво испитно питање (сви остали студенти): 
 
1. Појам међународне трговине 
2. Теорије међународне трговине 
3. Појам и инструменти спољнотрговинске политике 
4. Билатерални трговински уговори 
5. Регионалне економске интеграције 
6. Мултилатерално регулисање међународне трговине 
7. Нови концепт анализе међународне трговине 
 
Друго испитно питање (сви студенти): 
 
1. Појам нецаринских баријера 
2. Регулисање нецаринских баријера 
3. Традиционалне нецаринске баријере 
4. Техничке нецаринске баријере 
5. Административне баријере спољној трговини 
 
Треће испитно питање (сви студенти): 
 
1. Међународна трговинска сарадња пре ГАТТ-а 
2. Општи споразум о царинама и трговини (ГАТТ)  
3. Настанак Светске трговинске организације (WТО)  
4. Особине чланица и процедура пријема у чланство WТО  
5. Организациона структура WТО 
6. Процес одлучивања у WТО 
7. Трговински режим Светске трговинске организације 
8. Србија и Светска трговинска организација 
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Master studije 

MEĐUNARODNA TRGOVINSKA POLITIKA 

PLAN PREDAVANJA 2023 
Datum Dan Vreme Broj časova Sala Predavač 

Mart 2023. 

1. mart 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

8. mart 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

15. mart 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

22. mart 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Radovan Kastratović 

29. mart 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

April 2023.  

5. april 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

19. april 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić  

26. april 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Ivana Popović Petrović 

Maj 2023. 

10. maj 2023 Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Jelena Trivić (sa EF Banja Luka) 

17. maj 2023. Sreda 18.00 - 20.30 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

  UKUPNO 30   
 

 

 


