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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер Спољна трговина,  

порези и царине и Финансије, 

банкарство и осигурање 

      

Назив предмета 
 
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за теоријску економију 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-045-7 Обавезни 7 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 савременом теоријом и праксом међународног пословног 

финансирања. 

Исходи учења : 

Способност студената да у потрази за корпоративним оптимумом самостално вагају између 

различитих облика, извора и инструмената међународног пословног финансирања, те да успешно 

управљају међународним финансијским ризицима са којима се сусрећу у глобалној пословној арени. 

Садржај предмета: 

1. Међународно пословање и изазови глобалног окружења:  
1.1. Спецификум пословања у глобалном окружењу и међународни извори финансирања  

1.2. Међународно пословање и ризик земље  

1.3. Појам и дефиниције платног биланса, сврха девизног биланса и међународне 

инвестиционе позиције 

1.4. Покретчке снаге међународног кретања капитала 

2. Валутни ризик, девизно тржиште и политика курса:  
2.1. Организација девизног тржишта, појам и формирање девизних курсева,  

2.2. Однос девизног курса и других макроекономских варијабли 

2.3. Курсно-каматни и терминско-промптни паритети,  

2.4. Улога државе и света у одабиру и вођењу политике девизног курса 

3. Управљање различитим аспектима валутног ризика:  

3.1. Предвидивост кретања девизних курсева и покриће валутног ризика  

3.2. трансакциона изложеност, 3.3.економска изложеност  и 3.4. транслациона изложеност и 

заштита од валутног ризика на међународном финансијском тржишту посредством 

дериватних и других техника  

4. Међународно финансирање из официјелних извора:  4.1. IMF и IBRD, 4.2 Група Светске 

банке, 4.3. BIS, 4.4. Група EIB, EBRD, IPA, 4.5. Париски клуб 

5. Трајније инофинансирање из приватних извора:  

5.1. СДУ и међународна тржишта акција 5.2. Међународне портфолио инвестиције и 

прекогранична улагања 5.3. Међународни банкарски кредити, инструменти дуга и Лондонски 

клуб 5.4. Трошкови капитала и буџет у условима међународног финансирања 

6. Краткорочно инофинасирање из приватних извора:  

6.1. Краткорочни инокредити и међународно пројектно финансирање 6.2. Финансирање 

спољне трговине 6.3. Међународно управљање готовином 

7. Међународно финансирање, ЕМУ и криза дугова: 

7.1. Светске финансијске кризе и спољна задуженост суверена 7.2. Историјат Европске 
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монетарне интеграције 7.3. Криза у Еврозони и међународно пословно финансирање 

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 

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: 

Основна литература: 

Маловић, M. «Међународно финансирање и прекогранична улагања», ИЕН-Београд, 2016.  

 

Допунска литература: 

Bekaert, G.- Hodrick, R. (2012), “International Financial Management”, 2
nd

 Edition, Prentice Hall, Pearson 

Education Inc., New Jersey или скорије издање  

Shapiro, A. –Sarin, A. (2009), “Foundations of Multinational Financial Management”, 6
th
 Edition, John 

Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NJ или скорије издање 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је стећи минимум 50,5 поена односно задовољити 50,5% укупних 

захјева на курсу. Да би положио/ла испит, кандидат/кандидаткиња мора стећи најмање 36 поена 

(36% оцјене) на колоквијуму и завршном испиту узето збирно, без обзира на кумулатив бодова 

стечених по свим (другим) основама. 

Похађање наставе 10% Колоквијум 26% Завршни испит 34% 

Активност на настави 10% Семинарски 20%   

 

Посебна назнака за предмет: 

 

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

Датум овјере: Јануар, 2016. 

 

 


