
 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДРУГОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-514 

Студијски програм/студијски програми: Трговина 
Врста и ниво студија: Студије другог степена - Мастер академске студије 
Назив предмета: Међународно пословно преговарање 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ацин Сигулински Д. Станислава 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
У предмету Међуанродно пословно преговарање стичу се основна савремена знања о међународном 
пословном преговарању и о томе како применити та знања у свакодневној пословној пракси. Добијена 
знања о начелима, стратегијама и тактикама, као и студије случаја из домена међународног пословног 
преговарања допринеће успешнијем вођењу преговора и обезбеђивању боље позиције у односу на 
супротну страну, с обзиром да су у пословним односима између партнера преговори неопходни. 
Исход предмета  
Стечена теоријска и практична знања пружају потпуну оспособљеност студената за вођење пословних 
преговота у глобалном пословном окружењу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Дефинисање појма међународног пословног преговарања 
2. Основна правила и принципи међународног пословног преговарања 
3. Стратегије међународног пословног преговарања 
4. Тактике међународног пословног преговарања 
5. Преговарање на иностраним тржиштима 
6. Природа конфликта у међународном пословном окружењу 
7. Преговори између група или пословних субјеката у међународном окружењу, мултилатерални, 

билатерални преговори 
8. Савремени трендови међународног пословног преговарања 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
- Семинарски рад, презентације студије случаја 
Литература  
Салакјуз, Џ. В. (2006), Светски преговарач, Факултет за економију, финансије и администрацију, 
Универзитет Сингидунум, Београд. 
Колаж текстова  
Ацин Сигулински, С (у припреми).Међународно пословно преговарање  
Нушева , Д. (у припреми) Практикум за вежбе  
Број часова  активне наставе у 1. семестру Остали часови 
Предавања: 

45 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
- Предавања, вежбе, консултације, дискусије, семинарски радови, гости предавачи из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 55 ..........  
семинар-и 15   

СВЕГА 70  30 
 


