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Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ је да се студенти упознају са савременим теоријама међународне трговине, главним инструментима 

трговинске политике и да анализирају њихове економске ефекте на поједине земље. Детаљније ће се изучавати 

начин регулисања проблематике трговинских политика у оквиру СТО, царинске и нецаринске баријере, теорије 

трговинских блокова и регионални трговински аранжмани, трговинска политика земаља у развоју, системи 

девизних курсева као и теорија и политика платног биланса. 

Исход предмета  

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: темељно 

познавање и разумевање дисциплине међународне економије; праћења и примена новина у струци; употребе 

информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области међународне економије.  

Требало би да могу са размевањем да читају и анализирају извештаје и препоруке појединих међународних 

економских институција (World Development Report, IMF Survey, World Trade Report, IMF World Economic Report 

и сл) и да креативно развијају сопствене приступе у налажењу могућности за побољшавање нивоа 

конкурентности српске привреде и места Србије у светској привреди. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Значај међународне економије. Хекшер-Олинова теорија трговине и расположивост факторима производње. 

Столпер-Семјуелсонова теорема. Царине – концепт, врсте, ефекти на укупно благостање у држави. Нецаринске 

баријере – увозне квоте), политика државних набавки, државна регулатива. Аргументи за и против увођења 

царинских и нецаринских баријера.  Политика подржавања извоза. Теорија међународне економске интеграције. 

Облици економских интеграција и теорија трговинских блокова. Регионални трговински аранжмани – „стварање“ 

или „скретање“ трговине. Спољна трговина и привредни развој. Теорија и системи девизних курсева. Светски 

новац. Теорија и политика прилагођавања платног биланса. Међународно кретање капитала. Земље у развоју – 

раст и кризе. Страна помоћ: циљеви, механизам и ефекти. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:1 

Методе извођења наставе: предавања, семинарски радови, индивидуалне и грзупне студентске презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   


