
 

Студијски програм/студијски програми : Међународне студије-модул Међународна политика 
Врста и ниво студија: Академске студије првог степена 
Назив предмета:  Међународни економски односи 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Адамовић  Љ. Светлана  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Предмет Међународни економски односи би требало да буде увод у међународну економију. Докле год постоје суверене 
државе, анализа међународне економије разликоваће се од остатка економске науке.  
Курс предвиђа упознавање са: основним теоријама међународне трговине, институционализацијом трговинских и 
финансијских односа кроз међународне форуме, проблемима кретања капитала и транснационалним корпорацијама (ТНК), 
регионалним економским интеграцијама, међународним монетарним системом, међународним финансијским институцијама, 
дужничком кризом, као и платним билансом као рачуном који даје преглед економских трансакција земље са иностранством.  
Циљ курса је да пружи општи преглед савремене економске проблематике, како на нивоу реалних токова (трговина, директна 
страна улагања) тако и са финансијског аспекта, да би студенти могли лакше да разумеју феномен светске привреде, 
међународну поделу рада и укључивање Србије у међународне економске токове. 
Исход предмета  
Савладавањем програма студент стиче следеће опште способности:анализе, синтезе и предвиђање решења и последица; 
овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа. 
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:познавање и разумевање 
дисциплине међународне економије; праћена и примена новена у струци; употребе информационо-комуникационих 
технологија у овладавању знањима у области међународне економије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Међународни економски односи пре и после Другог светског рата; Глобализација или тријадизација (Западна Европа, 
Северна Америка и Јапан/Источна Азија); Класичне теорије међународне трговине (меркантилистички поглед, теорија 
апсолутних предности, теорија компаративних предности, теорија реципрочне тражње); Институционализација трговинских 
односа - од Општег споразума о царинама и трговини (ГАТТ) до Светске трговинске организације (СТО) Оснивање и 
функционисање СТО;  Облици државне интервенције у спољној трговини: царинске и нецаринске баријере; Међународно 
кретање фактора производње: капитала (директне и портфолио инвестиције) и радне снаге (миграције); Транснационалне 
корпорације; Институционални облици процеса међународне економске интеграције (зона слободне трговине, царинска 
унија, заједничко тржиште, економска унија, монетарна унија). Посебан осврт на Европску унију Преглед појединих 
регионалних економских интеграционих група (НАФТА, ЛАФТА, ЦАРИЦОМ, МЕРЦОСУР, АСЕАН, АПЕЦ); Економске 
организације УН: Економско-социјални савет (ЕЦОСОЦ), Конференција УН о трговини и развоју (УНЦТАД), Организација 
УН за индустријски развој (УНИДО) и Организација за исхрану и пољопривреду (ФАО); Међународни монетарни систем 
(златни стандард, Бретонвудски монетарни систем, Европски монетарни систем); Међународне финансијске институције 
(Међународни монетарни фонд, Међународна банка за обнову и развој, Међународно удружење за развој, Међ. финансијска 
корпорација, Европска банка за обнову и развој); Платни биланс – појам и основни подбиланси 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Бранислав Пелевић, Увод у међународну економију, Економски факултет, Београд, 2003. (стр: 139-147, 183-212, 229-241, 
279-285, укупно 56)   2.Ђурић, Прекајац, Видас-Бубања, Међународна економија, Институт економских наука, Београд, 2000. 
(стр: 1-22, 121-146, 371- 382, укупно 56)    3.Вујо Вукмирица: Светска трговинска политика и тржишта, Привредни преглед, 
Београд, 2000.  (стр: 141-153, 293-322, укупно 42)   4.Гуортни, Струп, Економија и просперитет – шта свако треба да зна о 
тржишној привреди, Институт економских наука, Београд 1996, приред. С. Адамовић, стр. 120    
б) допунска литература ће подразумевати коришћење различитих сајтова који се односе на актуелне догађаје везане 
међународне економске односе (нпр. напредак Доха рунде трговинских преговора и сл) 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења настав: Предавања, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 25   


