
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ
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ДОН, 
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чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 1

Студенти би требало да стекну теоријска и аналитичка знања за свестрану анализу трговинских, 

финансијских и монетарних аспеката интеграције на америчком континенту, идентификују обрасце 

нових односа држава региона са остатком света, уоче изазове у области енергетике, различите 

аспекте вертикалног и хоризонталног повезивања и сврсисходност нових стратегија економских 

политика.

Вежбе, семинарски радови, дискусије, предавања иностзраних професора

Да на основу стечених знања на основним студијама, оспособи студенте за анализу сложенијих 

актуелних економских односа и будућих промена у Северној и Латинској Америци: перспектива 

интеграције, нових облика интегрисања у међународне економске односе, енергетских извора и 

политика, повезивања корпорација из развијених 

Садржај предмета

Теоријска настава: 1. Перспективе регионалне интеграције. Јачање или слабљење интеграције у 

Латинској Америци. Могућности за интеграцију Северне и Латинске Америке након пропасти ALCA. 2. 

Могућности за монетарну интеграцију и јединствену регионалну валуту. Предлози за јачу и слабију 

монетарну интеграцију. 3. Нови облици укључивања Латинске Америке у међународне економске 

односе. Односи са Европском унијом: ЕУ-Мексико, ЕУ-Чиле и ЕУ-MERCOSUR. Сарадња Латинске 

Америке са Азијско-пацифичким регионом (APEC, ASEAN),  Кином, Јапаном и Русијом. 4. Бретон Вудс 

II. Да ли долар може да задржи улогу резервне светске валуте? 5. Енергенти и енергетска политика на 

америчким континентима. Нафта и алтернативни извори енергије. Будућност био-горива у Латинској 

Америци.  6. Вертикална интеграција транснационалних корпорација на америчком континенту. 7. 

Економски популизам. Економске политике у светлу нове политичке мапе Латинске Америке.

Спецификација предмета

Литература

Greenspan, Alan: The Age of Turbulence, The Penguin Press, New York, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Slobodan S. Pajović, El siglo XXI: La conformación de la nueva geoeconomía latinoamericana, en: Revista 

Rodríguez Vargas, Gustavo: Neoliberalismo y Conservatismo, Ed. Planeta, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 

History of the American Economy, San Jose State University, 2012.

Paul Krugman, The Great Unraveling – Losing Our Way in The New Century, New York, London, W.W. 

Norton & Company, 2004.

Геоекономске и регионалне студије

мастер академске студије - други степен студија

Америчкa економијa

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

нема

Број ЕСПБ



Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10
писмени испит

усмени испит 60

10

20

Предавања, презентације, семинарски радови, колоквијуми, дискусије, предавања иностраних 

професора

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)


