
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник/наставници: др Јелена Шарановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: За успешно праћење наставе потребно је основно познавање општих економских и 

менаџментских дисциплина. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је изучавање значаја међународних економских односа, међународне размене, упознавање 

са појмовима и стицање основних знања из спољнотрговинске политике, теорије платног биланса, 

девизног тржишта и девизног курса, као и међународног монетарног система. 

Исход предмета  

Успешним савладавањем предмета, студенти ће бити у стању да анализирају различите аспекте 

међународне економије, као и да идентификују проблеме и предложе решења за њихово отклањање. 

Поред тога, стицањем знања из овог предмета очекује се да студенти могу да објасне тенденције у 

различитим областима међународне економије и предвиде будуће трендове, као и да предложе мере за 

решавање проблема који се јављају на робним, финансијским и девизним тржиштима. Такође се очекује 

да ће студенти бити у стању да примене стечена знања из области међународне економије на конкретне 

сегменте положаја земље у међународном окружењу, као и да оцене правце будућих интеграционих 

кретања и последице на домаћу земљу. Користећи стечене аналитичке способности студенти ће такође 

бити спремни да спроведу истраживања у оквиру различитих сегмената међународне економије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Предмет изучавања Међународне економије. 2. Закон компаративних предности. 3. Стандардна теорија 

међународне трговине. 4. Тражња и понуда, крива релативне понуде и односи размене. 5. Расположивост 

фактора и Хекшер-Олинова теорија. 6. Економија обима, несавршена конкуренција и међународна 

трговина. 7. Спољнотрговинска ограничења: царине. 8. Нецаринске баријере и нови протекционизам. 9. 

Економска интеграција: царинске уније и зоне слободне трговине. 10. Међународна трговина и 

привредни развој. 11. Међународно кретање ресурса и мултинационалне компаније. 12. Платни биланс. 

13. Девизна тржишта и девизни курсеви. 14. Европски монетарни систем и координација 

макроекономских политика. 15. Међународни монетарни систем: прошлост, садашњост и будућност. 

Практична настава 

Практична настава прати теоријску наставу. Изводи се путем вежби, практичних радова, студија и 

анализа случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања, што 

подразумева интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица и решавања 

конкретних проблема. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби, консултација, преко дискусије и 

разговора, израде и анализе семинарских радова. 

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   

 


