
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ЕКОНОМИЈА 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДРУГИ НИВО 

Назив предмета МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 

Наставник (за предавања) ПРОФ.ДР СЛОБОДАН ИГЊАТОВИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) ДОЦ.ДР РАДИЦА ПАВЛОВИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 7 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Теоријска и практична едукација  студената за обављање сложенијих послова и задатака из домена 
међународних финансија, међународног банкарства, као и за научно-истраживачки рад  и овладавање 
специфичним знањима у овим областима. Да студентима пружи савремене анализе и знања о процесима, 
институцијама и кретањима у областима међународних финансија. Тежиште овог предмета је на изучавању 
основних фактора који опредељују савремене тенденције у међународним финансијама, уз упознавање са 
основним видовима савременог кретања капитала. Полази се од становишта да нема успешног комуницирања 
са светским тржиштем без познавања, праћења и изучавања кључних процеса на подручју међународних 
финансија и банкарства 

Исход 
предмета 

Оспособљеност за обављање сложенијих послова и задатака  у савременом међународном финансијском и 
банкарском окружењу, као и праћења и анализирања појава у овим областима. Упознавањем са међународним 
финансијама и банкарства студенти ће бити оспособљени за разумевање савремених тенденција у 
међународним финансијама и банкарства, овладавање вештинама и потребним знањима за доношење 
пословних одлука о наступу на међународном тржишту капитала, правилно коришћење метода управљања 
финансијским ризицима на међународном финансијском тржишту и  примени аналитичких метода 
међународним финансијама и међународним финансијским институцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Упознавање са процедуром провере знања студената; 2. Међународне финансије и међународно 
финансирање П-02: Међународно кретање капитала П-03: Платни биланс и спољни дуг П-04: Девизе, девизни 
курс и девизно тржиште П-05: Међународни монетарни систем, међународна финансијска сарадња и 
међународне финансијске институције П-06:  Међународна финансијска тржишта и међународни портфолио 
менаџмент П-07: Мултинационалне финансије П-08: Међународно и мултинационално банкарство П-09: 
Трендови у савременом банкарству П-10: Нови банкарски производи и  концепти П-11: Управљање ризиком и 
профитом у међународном банкарству П-12: Међународни финансијски центи П-13: Међународне финансијске 
кризе П-14: Злоупотребе у међународним финансијама П-15: Институциони инвеститори и државни 
инвестициони фондови на међународном финансијском тржишту. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Појам међународне финансије и међународно финансисрање В-02: Главни облици међународног кретања 
капитала В-03: Платни биланс и основни макроекономски агрегати, спољни дуг и реорганизација спољног дуга 
В-04: девизно тржиште и девизни курс В-05 Међународна финансијска сарадња и међународне финансијске 
институцијеВ-06: Међународна финансијска тржишта В-07: Управљање финансијским токовима у 
мултинационалном предузећу В-08: Припрема за I колоквијум В-09: Развој међународног и мултинационалног 
банкарства В-10: Нови банкарски концепти и производи В-11: Управљање ризиком и профитом у међународном 
банкарству В-12: Међународни финансијски центи В-13: Припрема за II колокцијум В-14: Злоупотребе у 
међународним финансијама В-15: Институционални инвеститори и државни инвестициони фондови на 
међународном финансијском тржишту. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 
писмени испит 

 

практична настава 5 усмени испит 50 

колоквијуми 40     

семинари      
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