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1. Спољна versus унутрашња трговинa
2. Појам и функције светског тржишта
3.
Појам и облици светске цене
4.
Појам и функција класичних извозних послова
5.
Конструкција класичних извозних послова
6.
Појам и функција класичних увозних послова
7.
Конструкција класичних увозних послова
8.
Везани спољнотрговински послови
9.
Међународни компензациони послови
10. Међународни послови везане куповине
11. Међународни бартер аранжмани
12. Међународна контракуповина
13. Buy-back и Offset послови
14. Реекспортни послови
15. Switch послови
16. Малогранични промет
17. Лиферантски кредити
18. Форфетинг versus факторинг
19. Пословна сарадња предузећа са финансијским институцијама
20. Консалтинг
21. Техничка помоћ и дугорочна производна кооперација
22. извоз и увоз по инжењеринг систему
23. Лон послови и заједничка реализација извоза
24. Заједничка улагања – joint venture
25. Међународна купопродаја услуга
26. Међународна шпедиција
27. Међународни транспорт
28. Услуге складиштења у међународној трговини
29. Транзитни послови
30. Међународни туристички послови
31. Посредовање у међународној трговини
32. Заступање иностраних фирми
33. Предности и недостаци међународних лизинг послова

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Врсте међународних лизинг аранжмана
Франшизинг у међународној трговини
Појам и врсте права интелектуалне својине
Међународна купопродаја лиценци
Међународне концесије и БОТ послови
Слободне царинске зоне
Off shore послови
* * *

41. Облици и методе спољнотрговинских калкулација
42. Калкулација извозног посла
43. Калкулација увозног посла
44. Калкулација специфичних спољнотрговинских послова
45. Клаузула о ревизији уговорене цене
46. Значај и подела докумената у спољној трговини
47. Робна документа у спољној трговини
48. Појам, функција и врсте фактура у спољној трговини
49. Уверења као робна документа у спољној трговини
50. Функција складишнице у спољној трговини
51. Документа о осигурању робе у спољној трговини
52. Транспортна документа у поморском саобраћају
53. Транспортна документа у друмском саобраћају
54. Транспортна документа у железничком саобраћају
55. Транспортна документа у авионском саобраћају
56. Царинска документа
57. Incoterms – одредбе Е и F
58. Incoterms – одредбе C и D
59. Организација, трошкови и ефекти наступа на међународним сајмовима
60. Продаја робе на светском тржишту путем аукција
61. Продаја (куповина) путем међународних лицитација
62. Карактеристике међународне купопродаје путем берзи и врсте берзи
63. Учесници на берзи
64. Врсте берзанских послова
65. Премијски берзански послови
66. Хеџинг операције и фјучерси
67. Међународна купопродаја на ефектним берзама
68. “Deport” посао
69. “Report” посао
70. Девизно тржиште и девизне берзе
71. Међународна трговина путем узорака и према стандардној ознаци
72. Стандарди ISO у међународној трговини
73. Стандарди BIO и HACCP у међународној трговини
74. HALAL и Kosher стандарди у међународној трговини
75. Ознака '' CE '' у међународној трговини

* * *

76. Економске и правне полуге царинског система
77. Царински прелаз, царинско подручје и царинска роба
78. Обавезе плаћања царинских дажбина
79. Царинске повластице
80. Исправе у царинском поступку
81. Царинска тарифа и обрачун царинске основице
82. Нaстaнaк, oбрaчун и нaплaтa цaринскoг дугa
83. Царински надзор над робом
84. Oдређивање царински дозвољеног поступка
85. Стaвљaњe рoбe у слoбoдaн прoмeт и царински посебни поступци
86. Царински прекршаји и деликти
87. Функциoнисaњe мeђунaрoднoг плaтнoг прoмeтa
88. Нaплaтe из инoстрaнствa
89. Плаћање према иностранству
90. Кредитни послови и платни промет са иностранством
91. Пojaм и предности коришћења SWIFT-a
92. Појам и врсте међународног документарног акредитива
93. Значај међународног документарног акредитива
94. Отварање и коришћење међународног документарног акредитива
95. Документарна наплата у међународним плаћањима
96. Банкарска дознака у међународним плаћањима
97. Чек и кредитно писмо у међународним плаћањима
98. Mеница у међународној трговини (елементи и врсте меница, меничне радње)
99. Евиденцијски и заложни рачуни
100. Електронски новац у међународним плаћањима
101. Пословни ризици у спољној трговини
102. Робни ризици у спољној трговини
103. Ризици извршења посла у спољној трговини
104. Осигурање од робних ризика у спољној трговини
105. Транспортни ризици у спољној трговини
106. Финансијски ризици у спољној трговини
107. Политички ризици у спољној трговини
108. Банкарска гаранција у спољној трговини (врсте и поступак издавања)
109. Фазе, врсте и начела за вођење међународних преговора
110. Врсте предности и недостаци спољнотрговинске арбитраже

Напомена: Ова испитна питања ће важити од
јунског испитног рока 2017. Године!!!

