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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер Спољна трговина,  

порези и царине 

      

Назив предмета 
 
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за теоријску економију 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-023-6 Обавезни 6 4+3 9 

Наставник проф. др Марко Маловић 

Сарадник мр Весна Петровић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима 

међународне трговине. 

Исходи учења : 

Способност студената да евалуирају последице и предложе корекцију националне трговинске 

политике, односно корпоративне политике увоза и/или извоза, те алтернирају политику вредновања 

и канале пласмана како би девизни прилив и спољнотрговински учинак били максимизирани, а 

фискални издаци и новотрговинске протекционистичке мере минимизирани. 

Садржај предмета: 

1. Појам и историјски развој међународне трговине.  

2. Динамика и структура међународне робне размјене. 

3. Динамика и структура међународне размјене услуга. 

4. Међународни трансфер технологије и технолошки платни биланс. 

5. Рикардо-Торенсов модел међународне трговине 

6. Примарни производи у свјетској трговини. 

7. ХОС теорија међународне трговине 

8. Транснационализација свjетске привреде. 

9. Феномен интраиндустријске међународне трговине. 

10. Слободне трговинске зоне. 

11. Компензациона (везана) трговина. 

12.  Међународни лизинг. Реекспорт у свјетској трговини и међународни lohn послови 

13. Појам, фактори и мјерење међународне конкурентности.  

14. Међународне робне берзе. 

15. Инструменти трговинске политике  

16. Облици и ступњеви регионалног економског интегрисања. Историјат Европске економске 

интеграције. Трговинска политика ЕУ  

17. NAFTA, MERCOSUR и остале интеграције у свету, ЕFТА, CЕFТА, BАFТА и Заједница 

независних држава. 

18. WТО 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Ex-chatedra предавања. За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне 

презентације На крају сваке теме предвиђена је дискусија.  

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира на часовима вjежби. За сваку тему 
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предвиђена је дискусија са студентима и сучељавање мишљења. Такође, предвиђено је и активно 

учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну одређене 

теме. 

Литература: 

Млађен Ковачевић, (2002), „Међународна трговина“, Економски факултет, Београд 

Допунска литература: Кругман, П. и Обстфелд , М. (2009) „Међународна економија – теорија и 

политика“, (ред. М. Маловић и П. Бјелић), Дата Статус, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је стећи збирно бар 50,5 поена тј. испунити 50,5 % захтјева на 

предмету. Да би положио/ла испит, кандидат/кандидаткиња мора стећи најмање 35 поена (35% 

оцјене) на колоквијуму и завршном испиту узето збирно, без обзира на кумулатив бодова стечених 

по свим (другим) основама. 

Похађање наставе  10% Колоквијум 30% Завршни испит 35% 

Активност на настави 10% Семинарски 15%   

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Марко Маловић 

Датум овјере: Јануар 2016. 
 

 

 


