
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Модул ЕКОНОМИЈА 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Семестар 2 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕСПБ 10 

 

 

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 1-Д 

ИНФОПАКЕТ 
 

1. Садржај предмета 

 

Предмет Међународна економија 1-Д припада ужој научној области  

Међународни економски односи.  

 

За неометано праћење наставе потребно је предзнање, које се првенствено 

односи на препознавање основних категорија из области међународних 

економских односа, а студенти који се нису у довољној мери упознали са 

појмовима који ће им бити неопходни на овом нивоу студија, могу користити 

допунску наведену литературу. 

 

Овај предмет треба да пружи студентима докторских студија озбиљан увид у 

садржаје теорија међународне трговине, како у случају једнофакторских, тако 

и двофакторских привреда, уз савремену надградњу у виду стандардног 

модела трговине. Затим, упућује студенте у садржај теорије несавршене 

конкуренције са анализом трговине у таквим условима. Упознаје их са 

случајевима дампинга и антидампинга и анализира њихову улогу у 

међународној трговини, као и посебну област екстерне економије и њене 

повезаности са међународном трговином. Фактори производње и њихова 

мобилност значајно одређују међународну трговину, па су стога такође део 

овог предмета. Предмет треба да упозна студенте и са најпознатијим 

инструментом спољнотрговинске политике, царинама, али и осталим 

значајним инструментима. Део предмета се бави и политичком теоријом 

спољнотрговинске поилтике уз пружање аргумената за слободну трговину, као 

и упознавање студената и са аргументима за вођење активистичке 

спољнотрговинске политике. Управо ова знања треба да буду база будућим 

креаторима спољнотрговинских политика у свету. И на овом нивоу студија, 

неисцрпна тема анализе свих до сада вођених међународних преговора под 

окриљем ГАТТ-а и СТО, треба да укаже на нове изазове међународне 

трговине, као и на незаменљиву улогу међународних преговора, у односу на 

потенцијалне трговинске ратове. Анализа специфичног положаја земаља у 

развоју треба да додатно обогати досадашња стечена знања у овој области, као 

и анализа појма глобализације, али са аспекта њене повезаности са 

загађивањем, заштитом животне средине и даљим преговорима о 

међународној трговини. 

 

2. Програм предмета 

На овом предмету биће обрађене следеће теме: 

a) Тема: Теорија међународне трговине  
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-Субјекти светске трговине и основне законитости, уз приказ карактера 

промена са којим се суочава светска трговина;  

-Анализа Рикардовог модела и једнофакторске привреде са трговином у 

једнофакторском свету;  

-Двофакторска привреда и ефекти међународне трговине између 

двофакторских привреда; 

 -Хекшер-Олин модел;  

-Стандардни модел трговине;  

-Економија обима, несавршена конкуренција, дампинг и антидампинг;  

-Екстерна економија и њена повезаност са међународном трговином;  

-Међународна мобилност фактора производње, са темељнијом анализом 

међународне мобилности радне снаге, капитала, стране директне 

инвестиције. 

 

b) Тема: Спољнотрговинска политика  

-Инструменти спољнотрговинске политике, са анализом царина, уз анализу 

трошкова и користи од увођења царина, као и и навођење и анализа и 

осталих инструмената спољнотрговинске политике; -Политичка економија 

спољнотрговинске политике, која првенствено пружа увид у бројне 

аргументе за слободну трговину, али их и супротставља аргументима 

против слободне трговине, уз посебан осврт на разлоге вођења и 

активистичке спољнотрговинске политике;  

-Међународни преговори, поред навођења предности и разлога њиховом 

приступању, изучавају се и  историјске чињенице изведене на основу 

бројних рунди преговора, који су водили стварању СТО;  

-Спољнотрговинска политика у земљама у развоју; 

-Повезаност глобализације и прозводње, као и међународне трговине 

производима који су резултат рада слабо плаћене радне снаге. Повезаност 

глобализације, раста, али и загађивања са преговорима из домена 

међународне трговине. 

  

Предмет има статус изборног предмета на модулу Економија. Настава се 

изводи у форми консултација. 

 

3. Литература 

 

Основна литература:  

1. Кругман, П.Р. анд Обстфелд, М., Међународна економија: теорија и 

политика, ДАТАСТАТУС, Београд, 2009 (1. и 2. део). 

 

Допунска литература: 

За студенте којима нису блиски појмови међународне економије препоручује 

се да консултују следеће изворе:  

1. Бјелић, П., Међународна трговина, ЦИД Економског факултета, Београд, 

2018. 

2. Ковачевић, Р., Међународне финансије; ЦИД Економског факултета, 2020.  

 

4. Начин полагања испита 
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Испит се полаже усмено. Студент у првом делу испита припрема презентацију 

где се проверава познавање основних појмова и теорија из међунродне 

економије.  У другом, делу студент одговара на постављења питања из 

материје коју прокрива овај предмет. 

 

5. Наставници и контакти 
 

Проф. др Предраг Бјелић, e-mail: predrag.bjelic@ekof.bg.ac.rs 

Проф. др Радован Ковачевић, e-mail: radovan.kovacevic@ekof.bg.ac.rs 

Др Ивана Поповић Петровић, ванр. проф. e-mail:  ivana.popovic@ekof.bg.ac.rs 

Др Радован Кастратовић, доцент, e-mail: radovan.kastratovic@ekof.bg.ac.rs 
Др Александра Ђорђевић, доцент, e-mail: aleksandra.djordjevic@ekof.bg.ac.rs 

 

 

 

Београд,  

19.01.2023. године 

 

 

 

Шеф Катедре за Међународне економске односе 

Проф. др Радован Ковачевић 

 

________________________________________ 

 

 

Напомена: Једина промена у односу на прошлу годину је у тачки 5 (Наставници и 

контакти), где је додата др Александре Ђорђевић! 
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