
Распоред обавеза за радну недељу од 23. до 27. марта (учење на даљину) 
 

Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час предвиђен за: Завлака: понедељак (1. час); Бела Црква: среда (2. час) 
Назив наставне јединице: Трговина: унутрашња и спољна, обим и структура увоза и извоза 

 Ученици треба самостално да прочитају из уџбеника лекцију под називом Трговина: унутрашња и 
спољна, обим и структура увоза и извоза; 

 Под појмом трговине подразумевамо повезивање производње и потрошње 
 Према оквирима у којима се одвија трговина уочавамо: 

o унутрашњу трговину 
o спољну трговину 

 Уочити и следеће типове трговине као и њихова значења: експортна, импортна, транзитна и 
реекспортна трговина 

 Развоју унутрашње трговине у нашој земљи допринела је разлика у степену развијености 
преовлађујуће производње у појединим деловима наше земље. Да би се сви ти делови снабдели 
било је потребно да упоредо са развитком унутрашње трговине дође и до развоја специјализованих 
робних токова у нашој земљи.  

 Спољна трговина обавља се ван граница наше земље. Погледати са којим земљама данас највише 
тргује наша земља. 

 

Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (8. час) 
Назив наставне јединице: Туризам 

 Ученици треба самостално да прочитају из уџбеника лекцију под називом Туризам 
 Појам и подела туризма (обратити пажњу на) 

o Шта туризам представља? 
o поделу туризма (локални, домаћи, страни и транзитни) 

 Услови развоја туризма 
o Уочити да Србија само делимично користи свој велики потенцијал за развој туризма 
o Треба знати да туристички потенцијал Србије чине: 1. природне вредности; 2. антропогене 

туристичке вредности 
 Туристичке регије постоје две планинска и панонска.  
 Туристичка места 

o Одредишта према којима путују и где бораве туристи. 
o Деле се на: бањска, планинска, градска и сеоска 

 Додатне информације о туризму наше земље можете пронаћи на интернет адреси www.srbija.travel 
 

 

Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (5. час); Бела Црква: четвртак (3. час)  
Назив наставне јединице: Трговина: унутрашња и спољна, обим и структура увоза и извоза 
Ученици треба самостално да понове (прочитају) лекцију из уџбеника.  
Након тога треба да дају одговоре на следећа питања: 
 
1. Како се дели трговина? 
2. Наведите главне одлике наше унутрашње трговине? 
3. Објасните значај пијачне трговине. 
4. Анализирајте главне промене у структури нашег извоза и увоза.  
 

 


