
8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2x15=30 1x15=15 1x15=15

Методе

извођења

наставе

нема

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

да пружи сазнања о теоријско-методолошким основама функционисања међународне 

економије; да омогући упознавање са наднационалним институционалним оквирима и 

економском политиком у појединим сегментима међународне економије; да, на тај начин, 

омогући анализу екстерних фактора пословања предузећа и националних привреда, као и 

доношење оптималних пословних и макроекономских одлука.

нема

У отвореној привреди предузећа, научне институције и непрофитне организације не послују 

само на домаћем него и на светском тржишту. Међународна економија има своје сегменте и 

регионе у којима се привређивање одвија по одређеном систему мотивације, искуствених и 

формалних принципа и правила. За успешно пословање у отвореној привреди потребно је 

познавати мотиве, принципе и правила пословања у сегментима међународне економије, као 

што су: робна размена, размена услуга, међународно кретање фактора производње (људи и 

капитала) као и наднационалну политику у тим областима. 

Садржај предмета
Теоријска настава: 1.Теорија међународне трговине.Продуктивност рада и компаративни 

трошкови.Специфични фактори производње и расподела дохотка.Природни ресурси и 

међународна трговина.Стандардни модел међународне трговине.Економија обима, 

имперфектна конкуренција.Међународно кретање фактора производње

2. Међународна трговинска политика.Инструменти трговинске политике.Односи снага у 

међународној трговинској политици.Трговинска политика и земље у развоју.

3. Региони светске привреде.

4. Девизни курсеви и макроекономија отворене привреде.Привредни биланси и платни 

биланс.Девизни курсеви и девизна тржишта.Новац, каматне стопе и девизни 

курсеви.Национални нивои цена и девизни курсеви.Производња и девизни курсеви.Везани 

курсеви и интервенција на девизним тржиштима.

5. Међународна макроекономска политика.Међународни монетарни систем.Координација 

макроекономских политика у систему пливајућих курсева.Оптимална валутна подручја и 

ЕМУ.Глобална тржишта капитала: перформансе и проблеми.Земље у развоју: развој, кризе и 

реформе.

Спецификација предмета 

Предавања и колективни рад на часовима (36 часова)

Индивидуални рад: по један кратак текст (3-4 странице) из сваке од наведених области 

програма.Семинарски рад: текст до 12 страница из једне области.Завршни усмени испит.
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Геоекономске и регионалне студије

мастер академске студије - други степен студија

Међународна економија

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета



поена Завршни испит поена

До 10 

поена
писмени испит нема

Нема усмени испит 45

Кратки текстови (5) по 5 п. до 25

До 20 

поена

Предиспитне обавезе
активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


