
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Банкарски и финансијски менаџмент/ 
Маркетинг и менаџмент 

II циклус студија V година студија 

Пун назив предмета МЕЂУНАРОДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МФМ-5 Изборни X 5 

Наставник Др Нермина Побрић, ванредни професор 

Сарадник - 

Исходи учења 

Студенти који добро савладају предмет биће способни да: 
1. разумију кључне појмове међународног финансијског менаџмента, 
2. анализирају окружење у којем послују мултинационалне компаније,  
3. схвате структуру улагања и извора финансирања мултинационалних компанија, те користе општа 

и посебна знања о облицима улагања и финансирања мултинационалних компанија, 
4. самостално примијене различите технике и методе планирања и управљања улагањима у 

основна и обртна средства и изворима њиховог финансирања у конкретној мултинационалној 
компанији и анализирају добијене индикаторе и резултате и изведе одговарајуће закључке. 

Условљеност Нема условљености, али су потребна основна предзнања из Пословних финансија 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета и начином рада и оцјењивња. Уводна разматрања 
- Међународни финансијски менаџмент и мултинационална компанија. Системи девизних 
курсева. Платни биланс. Међународни монетарни систем. 

2. Међународна финансијска тржишта – Међународно банкарство. Међународно тржиште новца. 
Међународно тржилште обвезница. Међународно тржиште акција. Девизно тржиште. 

3. Међународни паритетни односи и девизни курс - Паритет каматних стопа и покривена каматна 
арбитража. Паритет куповних снага и реални девизни курс. Предвиђање девизних курсева. 

4. Валутни фјучерси и опције. 
5. Каматни и валутни свопови. 
6. Мјерење и управљање изложеношћу мултинационалне компаније девизном ризику. 
7. Анализа ризика земље. 
8. Први колоквијум 
9. Међународне портфолио инвестиције. Стране директне инвестиције и прекограничне аквизиције. 
10. Међународно капитално буџетирање. 
11. Дугорочни извори финансирања мултинационалне компаније. Структура и цијена капитала 

мултинационалне компаније. 
12. Међународни менаџмент обртних средстава. 
13. Краткорочни извори финансирања мултинационалне компаније. 
14. Финансирање међународне трговине. Опорезивање прихода и трансферне цијене 

мултинационалне компаније. 
15. Други колоквијум 

 
Обавезна литература  

Аутор/и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Побрић, Н. 
Међународни финансијски менаџмент, Универзитет 
у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко 

2015.                    - 

Допунска литература 

Аутор/и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Madura, J. International Financial Management, Thomson 2014.                   - 

Eun, C.S., Resnick, B.G. 
International Financial Management, McGraww-Hill, 
Irwin 

2014.  

Bekaert, G., Hodrick, R. International Financial Management, Prentice Hall 2012.  



 

 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/вјежбама 5 5 

активност на настави 5 5 

тест/колоквијум 60 60 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30 

УКУПНО 100 100  

Датум 29.09.2020. 


