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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер Спољна трговина,  

порези и царине 

      

Назив предмета 
 
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за теоријску економију 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-017-5 Обавезни 5 4+2 7 

Наставник проф. др Пајо Панић 

Сарадник мр Весна Петровић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са основним  појмовима спољнотрговинског пословања и 

поступком  увоза и извоза робе. 

Исходи учења : 

По завршетку курса, студент има основна знања о спољнотрговинском пословању, обављању 

извозног/увозног посла, преговарања, основним документима у СТП-у, као и инструментима 

међународног платног промета, робним режимима и поступку царињења робе. Студент је у стању да 

разумије стандарде у међународној размјени роба и услуга, сагледава битне одреднице савремених 

међународних односа, као што су глобализација и кретање инвестиција, као и међународне 

институције у области трговине. 

Садржај предмета: 

1. Појам и специфичности спољне трговине, извозни и увозни посао, припремне радње при 

спољнотрговинском послу и разлози постојаја сољнотрговинског пословања. 

2. Преговање као пословни процес, кључни елементи фаза преговарања, стратегија 

преговарања. 

3. Међународна правила за тумачење INCORTERMS-а 2000. 

4. Документи у спољнотрговинском пословању, робна документа, трговачка фактура, проформа 

фактуре, конзуларна фактура и спецификација робе. 

5. Транспортна, царинска документа и документа о оигурању робе. 

6. Ризици у спољнотрговиском послу, осигурање ризика код уговорних странака, врсте 

банкарских гаранција које се користе као инструмент за обезбјеђење наплате дуга. 

7. Инсртрументи међународног платног промета, дознаке, мјенице, настанак и функција ЕВРА 

у ЕУ. 

8. Финансијски аражмани у спољнотрговинском промету, врсте факторинга и форфетинга, 

инструменти обезбјеђења форфетинга у СТП.    

9. Глобализација спољнотрговинске политике Босне и Херцеговине, услови прикључења у 

чланство ЕУ, шта је све потребно да БиХ уђе у ЕУ. 

10. Стварање свјетске трговинске организације. Организација и функционисања WТО. 

Споразуми свјетске трговинске организације.   

11. Глобализација свјетске трговинске организације, глобализација као појам, теорије 

глобализације и какктеристике процеса глобализације. 

12. Инструменти спољнотрговинске политике у Босни и Херцеговини, робни режими и царинска 

тарифа. 

13. Поступак за развој технологије  у БиХ, појам канала трансфера технологије, директне стране 

инвестиције као најважнији канал трансфера технологије.  

14.  Директна страна улагања у БиХ, укупна улагања у БиХ, директне стране инвстиције по 
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земљама. 

15. Примјена закона у поступку царињења робе, фазе царињења робе, појам привременог увоза, 

поступак око увоза робе у БиХ  са царинским документима, ТИР карнет, АТА карнет и 

царинска документа. 

 

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: Пајо Панић, (2006), Спољнотрговинско пословање и глобализација 

спољнотрговинске политике БиХ, Факултет спољне трговине Бијељина. 

Додатна литература: Козомара, Ј. (2012) Основе међународног пословања – Спољнотрговинске 

робне трансакције, ЦИД, Економски факултет, Београд 

Бјелић, П. (2011) Међународна трговина, ЦИД, Економски факултет, Београд 

Унковић, М. и Б. Стакић (2011) Спољнотрговинско и девизно пословање, Универзитет Сингидунум, 

Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 51% из сваке од наведених активности. 

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 Пајо Пајић 

Датум овјере: Јануар, 2015. 
 

 

 

 


