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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер Спољна трговина,  

порези и царине; Финансије, банкарство 

и осигурање; Пословна информатика  

(изборни предмет за све смјерове) 

      

Назив предмета 
 
ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за теоријску економију 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-2-052-8 

PE-03-2-070-8 Обавезни 8 4+2 7 

Наставник проф. др Спасоје Тушевљак 

Сарадник мр Весна Петровић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је да студенти проуче промене и природу економске дипломатије која их оспособљава 

како да, као државни или недржавни актери, одговоре на питања из међународне економске 

међузависниости. Фокусиран је на оспособљавање студената за преговарање и доношење одлука из 

области међународних економских односа. 

Исходи учења : 

По завршетку курса, студент има основна знања о дипломатији уопште, а посебно о циљевима 

економске дипломатије у свјетлу модерних међунаордних економских односа. Студентима је 

омогућано да стекну знања о најбитнијим међународним и регионалним институцијама, каналима и 

методима интеракције на билатералном, плурилатералном, мултилатералном нивоу. Такође, фокус је 

стављен на стицање знања потребних за постизање функције економског представљања у 

иностранству из перспективе појединца и у контексту регије Западног Балкана.  

Садржај предмета: 

1. Настанак и предмет економске дипломатије. 

2. Економска дипломатија од протекционизна до глобализма. 

3. Врсте економске дипломатије. 

4. Економска дипломатија у свету глобализације. 

5. Преговори о европској интеграцији. 

6. Проширење Европске уније. 

7. Друге интеграционе економске групације. 

8. Међународне економско комуницирање. 

9. Економска шпијунажа. 

10. Економско ратовање. 

11. Пословно преговарање. 

12. Односи с јавношћу. 

13. Компоненте успешности економске дипломатије. 

14. Улога економског дипломате у савременој економији. 

15. Значај Економске дипломатије за земље западног Балкана. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Упознавање са градивом уз употребу видео-бима, а по темама, и динамици који су дати 

у овом плану. 

Вјежбе: Вјежбе се одвијају у виду дебата, подношења семинарских радова и расправе о њима. 
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Литература: 

Основна литература: Владимир Гречић, Економска дипломатија, удзбеник у припреми 

Владимир Првуловић, (2006), Економска дипломатија, треће издање, «Мегатренд» универзитет 

примењених наука, Београд. 

Мирослав Раичевић, (2006), Економска дипломатија, Институт за економску дипломатију, Београд.. 

Guy Carron de la Carriere, (1998), La Diplomatie Economique le Diplomate et le Marche, Economica, 

Paris. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум 40 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Семинарски    

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Спасоје Тушевљак 

Датум овјере: 20.01.2016. 

 

 

 


