
10 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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1

2

3

4

Назив предмета

Број ЕСПБ

Усвајање знања о савременим аспектима функционисања међународне економије, правцима и 

структуром међународне трогвине, упознавање са наднационалним институционалним 

оквирима, стицање знања из савремених концепата важних првенствено за мале и отворене 

привреде. На тај начин омогућава се анализа екстерних фактора важних за пословања 

предузећа и националних привреда, као и за доношење оптималних пословних и 

макроекономских одлука.

Циљ предмета је да студенти продубе знање из области међународне трговине - анализом 

образаца трговине у условима несавршених тржишта, хетерогених предузећа и 

диференцираних производа. Анализа међународних трговинских споразума бави се мотивима, 

правилима и институцијама споразума, као и регионалним трговинским споразумима. У делу 

који се бави девизним курсом, студенти се упознају са новијим правцима динамике девизног 

курса:  микроструктуром девизног тржишта, ирационалним инвеститорима и психологијом 

девизних трговаца. Макроекономски изазови у отвореној привреди тичу се превасходно 

платнобилансних неравнотежа, токова капитала и динамике девизних резерви. У овом делу 

посебно се обрађује одрживост спољног дуга државе (суверена). Међународне финансијске 

кризе односе се на различите моделе (генерације) финансијских криза и сагледавање 

међузависности између девизних тржишта, јавних финансиј и екстерне позиције државе.

Садржај предмета

Спецификација предмета

Литература

Handbook of International Economics, Vol. 4. Edited by Gita Gopinath, Elhanan Helpman, and 

Kenneth Rogoff,  Elsevier, 2014.

Maurice Obstfeld and Kenneth Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, 

Mark Evans, Exchange-Rate Dynamics, Princeton Series in International Economics, 2011.

Handbook of International Economics, Vol. 3, Edited by  Gene Grossman and Kenneth Rogoff,  

Докторске студије економије

1. Хетерогеност фирми, тржишта и производа и међународна трговина 2. Међународна 

трговина: подударање теорије и праксе; 3. Међународни трговински преговори у теорији и 

пракси; 4. Нове теорије девизног курса; 5. Глобалне неравнотеже и екстерно прилагођавање; 6. 

Међународне финансијске кризе.

Докторске студије 

Међународна економија - теорија и савремена пракса

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

60 60

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 60

15 решавање задатака 15

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предавања, семинарски радови,решавање задатака

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године


