
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ 

Наставник/наставници: др Жељко Девић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање основних знања студената о кључним подручјима међународног маркетинга. 

Полазни приступ је упознавање студената са основама маркетиншког концепта у међународним 

оквирима, од анализе глобалног тржишта и тражње, као и метода прилагођавања маркетинг стратегије 

привредних субјеката специфичностима пословања на међународном тржишту. Посебан циљ се односи 

на истицање потреба тржишне интернационализације привредних организација, као кључног предуслова 

одрживог и успешног диверсификовања пословних активности у савременим условима. 

Исход предмета  

Основни исход је овладавање студената најважнијим механизмима креирања и операционализовања 

међународних маркетиншких активности на глобалном тржишту које у савременим условима подлежу 

сталним променама услед неопходности прилагођавања маркетиншке понуде све софистициранијим 

потребама међународних купаца. Такође, важан исход представља оспособљавање студената за 

самостално и партиципативно одлучивање на подручју комплексног процеса управљања међународним 

маркетингом, укључујући све фазе и инструменте маркетинг микса који детерминишу успешно 

позиционирање предузећа на компетитивном глобалном тржишту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основни принципи савременог маркетинга. 2. Специфичности међународног маркетинг концепта. 3. 

Међународно маркетинг окружење. 4. Маркетинг и међународна размена. 5. Улога маркетинга у процесу 

међународног пословања. 6. Суштина и особености међународних маркетинг истраживања. 7. 

Истраживачка подручја међународног маркетинга. 8. Стратегијски облици и форме пословања предузећа 

на међународном тржишту. 9. Међународни конкурентски значај производа и услуга. 10. 

Инструментална улога и значај бренда у међународном маркетингу. 11. Инструментална и конкурентска 

особеност ценa у међународном маркетингу. 12. Инструменталне особености и улога канала 

дистрибуције у међународном маркетингу. 13. Интегрална промоција као инструмент међународног 

маркетинга (врсте и облици промоције). 14. Међународно тржишно позиционирање (међународни 

инструментални и ефективни маркетинг). 15. Међународни маркетинг на пословном тржишту. 

Практична настава 

Часови вежби следе и употпуњују садржај и структуру предавања и укључују следеће: разматрање 

разних аспеката у оквиру емпиријских примера из међународног пословања, практичну примену техника 

истраживања међународног тржишта, тимску или појединачну анализу студија случајева из 

међународног маркетинга (уз коришћење релевантних корпоративних веб сајтова и других интернет 

извора), разматрање примене савремених маркетиншких приступа пословању и позиционирању 

привредних субјеката на глобалном тржишту, креирање међународног маркетинг микса, истицање 

практичних и ефективних бенефита, као и изазова интернационализације пословања у условима 

тржишних флуктуација и сталних иновација, испитивање механизама и ефеката дигиталне 

трансформације међународног маркетинга, аналитичко опсервирање међународног маркетинга као 

фактора извозне конкуретности, посебно анализирање различитих кооперативних аранжмана у домену 

међународног маркетинга. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


