
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Докторске академске студије  
Назив предмета Међународни економски и финансијски односи 
Наставник (за предавања) Др Срђан Голубовић, редовни професор 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Изучавање овог предмета треба да студентима пружи: аналитичка знања и 
информације о међународним  економским  односима,  њиховој  условљености  и  
зависности  са  другим друштвеним  процесима  у  свету;  њиховом  значају  за  
привредни  развој,  о  структури  тих односа  и  темпу  њиховог  развоја;  стицање  
научних  сазнања,  способности  и  академских вештина,  као  и  овладавање  
научним  методима  у  изучавању  области  међународних економских и 
финансијских односа. 

Исход 
предмета 

Очекује  се  да  савладавањем  програма  студент  може  успешно  да: 1)  прати,  
критички истражује и анализира процесе у међународним економским и 
финансијским односима. 2) компетентно,  научно  и  аргументовано  дискутује,  
истражује  и  презентује  резултате  свог научног рада који ће допринети развоју 
научне мисли у области међународних економских и  финансијских  односа; 3)  ради  
на  пословима  истраживања,  организације  и макроекономског  управљања,  
саветодавним  и  сличним  пословима  које  су  покривени садржајем  предмета.  У  
назначеним  односима,  уз  одговарајућу  допуну  знања  из  других предмета, они 
треба да буду способни за рад на међународним уговорима и документима; да раде 
у међународним организацијама и сл.   
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Положај  земаља  у  међународном  глобалном  окружењу.  Најважнија питања 
међународних економских и финансијских односа. Историјски развој међународне  
трговине.  Утицај  глобализације  и  регионализације  на  међунареодне  економске  
односе. Енергетика,  сировине  и  технологија  као  фактори  развоја  међународних  
економских односа.  Тенденције  развоја  светске  економије.  Индустријски  
развијене  земље,  земље  у развоју и земље у транзицији. Кина. Индија. Русија. 
Транснационалне компаније. Платни биланс.  Девизни  систем  и  девизно  тржиште.  
Међународно кретање капитала. Мутилатералне институције међународног 
финансирања. Србија у међународним економским односима. 



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

 Дискусија у оквиру изабраних тема, припрема за изаду кратког есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 75      15  

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, вежбе,  индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских радова студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-30 писмени испит   

практична настава   усмени испит 10 (десет); 9 (девет); 95-100; 85-94 
колоквијуми    8 (осам); 7 (седам);   75-84; 65-74 
семинари  0-20  6 (шест); 5 (пет)  55-64; 54 и мање 
Списак тема по недељама 
1    Међународни економски односи и 

глобализација 
  

2     Најзначајније теорије међународне 
трговине  

  

http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Tilly%22
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+J.+J.+Welfens%22


Међународни економски односи у 
двадесетом веку 

3     Фактори раста светске трговине;  
Промене у структури међународне 
трговине 

  

4     Међународна трговина енергентима   
5     Међународна трговина примарним 

производима;  
Теорија и пракса међународне 
конкурентности;  
Цене у међународној трговини 

  

6     Регионалне међународне интеграције;  
Међународни економски положај 
индустријски развијених земаља; 
Међународни економски положај Кине 
и Индије 

  

7     Улога транснационалних компанија у 
међународним економским односима 

  

8     Међународно кретање капитала   
9     Организована међународна тржишта   
10     Међународне економске интеграције   
11     Економски односи између балканских 

земаља 
  

12     Европска унија у међународним 
економским односима 

  

13     Платни биланс   
14     Девизни систем и девизно тржиште;  

Девизни курс 
  

15     Међународно банкарство;  
Међународне финансијске институције;  
Међународна задуженост земаља;  
Међународни економски положај 
Србије 

  

 


