
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне академске студије / Први ниво 

Назив предмета Међународни економски односи 

Наставник (за предавања) Милетић В. Далибор 

Наставник/сарадник (за вежбе) Цоловић Н. Гордана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ  7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о основним карактеристикама међународних економских 
односа кроз призму три кључна сегмента: међународне трговине, међународних 
монетарних односа и међународног кретања капитала. Студенти ће бити упознати са 
најважнијим областима и сегментима успостављања међународних економских односа са 
посебним нагласком на савремене проблеме и све врсте учесника у области монетарних 
односа и међународних финансија. 

Исход 
предмета 

Студенти ће бити оспособљени да боље разумеју понашање једне националне економије 
у оквиру међународних економских односа. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Појмовно одређење међународних економских односа; П-02: Теорије међународне трговине - 
меркантилистичка, класична и неокласична теорија; П-03: Теорије међународне трговине – новије 
теорије међународне трговине и алтернативне теорије; П-04: Међународна трговинска политика; 
Царине; Ванцарински инструменти спољнотрговинске политике; П-05: Општи споразум о царинама 
и трговини (ГАТТ); Светска трговинска организација; П-06: Међународни монетарни систем; 
Међународни монетарни фонд; П-07: Појам и функције девизног курса; Теорија о девизном курсу; П-
08: Платни биланс (појам, структура, равнотежа, врсте неравнотеже); П-09: Међународно кретање 
капитала; П-10: Међународно кретање радне снаге; П-11: Међународне организације за дугорочно 
финансирање; Међународна банка за обнову и развој; П-12: Теорија међународне економске 
интеграције (појам, фазе, методе); П-13: Регионалне економске интеграционе  групације: Европска 
унија, Европско удружење слободне трговине, Савет за узајамну економску помоћ; П-14: 

Регионалне економске интеграционе групације: Централноевропски споразум о слободној трговини; 
Северно-америчка зона слободне трговине, Интеграционе групације земаља у развоју; П-15: Нова 

међународна подела рада; Нови међународни економски поредак. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

В-01: Глобализација и међународна подела рада; Светска трговина; Светско тржиште; Светска 
привреда; В-02: Крива индиферентности и међународна трговина; В-03: Односи размене и закон 
реципрочне тражње; В-04: Директна трговинска ограничења; Инструменти подстицања извоза; В-
05: Индиректни проктеционизам; В-06: Методи трговине и плаћања: мултилатерализам, 
конвертибилност, билатеризам и девизна контрола; В-07: Колоквијум; Промене девизног курса; 
Девалвација; Ревалвација; В-08: Методи уравнотежења платног биланса; Спољнотрговински 
мултипликатор; В-09: Ефекти извоза капитала на земљу извозницу; Ефекти увоза капитала на 
земљу увозницу; В-10: Ефекти миграције на земљу емиграције; Ефекти миграције на земљу 
имиграције; В-11: Међународно удружење за развој; Међународна финансијска корпорација; 
Европска банка за обнову и развој; В-12: Ефекти царинске уније; В-13: Економске организације УН: 
Економско-социјални савет (ЕЦОСОЦ), Конференција УН о трговини и развоју (УНЦТАД); В-14: 

Економске организације УН: Организација УН за индустријски развој (УНИДО) и Организација за 
исхрану и пољопривреду (ФАО); В-15: Економски положај земаља у развоју. 
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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 

10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 60 

колоквијуми 20    

семинари     
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