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1. Садржај предмета 

 

Предмет Међународна економија 2-Д спада у ужу научну област Међународни 

економски односи. У оквиру наставе обрађује се материја која обухвата 

основне сегменте међународне економије. Ту спадају: Теорије платног 

биланса; Платнобилансне неравнотеже и њихова одрживост; Међународни 

токови капитала и ефекти на земље у транзицији; Теорија и политика девизног 

курса; Флуктуабилност девизног курса; Операције на девизном тржишту и 

његова стабилност; Кризе јавног дуга и међународно финансијско тржиште; 

Девизне и финансијске кризе; Међународна финансијска архитектура; 

Глобализација тржишта и либерализација токова капитала; Међународни 

финансијски ризици и инструменти заштите; Реформа међународног 

монетарног система; Светска трговина, међународна ликвидност и преливање 

ефеката трговинске политике; Међународни монетарни односи. 

 
 

2. Програм предмета 
 

1. део  - Девизни курсеви и њихова улога у отвореној привреди  

Обрачун националног дохотка и платни биланс; Девизни курсеви и девизно 

тржиште: приступ девизама као финансијској активи; Врсте девизних послова; 

Каматне стопе и девизна тржишта; Новац, каматне стопе и девизни курсеви; 

Новац и девизни курс у кратком и дугом року; Инфлација и динамика 

девизног курса; Ниво цена и девизни курс у дугом року; Паритет куповне 

моћи (ППП); ППП и закон једне цене; Производ и девизни курс у кратком 

року; Краткорочна равнотежа у отвореној привреди; Привремене и трајне 

промене у монетарној и фискалној политици; Фиксни девизни курсеви и 

интервенције на девизним тржиштима; Политике стабилизације уз фиксни 

девизни курс; Резервне валте у светском монетарном систему.  

 

2. део - Међунардна макроекономска политика 

Међународни монетарни систем 1870-1973; Златни стандард; Утицај Велике 

депресије на међународни монетарни систем; Бретонвудски систем и 

Међународни монетарни фонд; Светска инфлација и пливајући курсеви; 

Макроекономска политика и координација у режиму пливајућих девизних 

курсева; Предности и недостаци режима пливајућих девизних курсева; 

Теорија оптималног валутног подручја; Оптимално валутно подручје и 
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европско искуство; Евро и економска политика еврозоне; Асиметрични 

шокови, кризе и еврозона; Глобално тржиште капитала: перформансе и 

проблеми политике; Међународно банкарство и међународно тржиште 

капитала; Регулатива међународног банкарства - базелски стандарди; 

Ефикасност међународног тржишта капитала; Земље у развоју, финансијске 

кризе и међународно тржиште капитала. 

 

Предмет је изборни на модулу Економија. Настава се изводи у виду 

консултација. 

 

3. Литература 

Основна литература:  

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

политика, ДАТАСТАТУС, Београд, 2009 (3. и 4. део). 

2. Copeland, L., Exchange Rate and International Finance, 6th Edition, Pearson, 

2014. 

 

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 

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 испита студент одговара на постављена питања из 

материје коју прокрива овај предмет. 
 

5. Наставници и контакти 

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

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

Доц. др Радован Кастратовић, 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 

 

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

контакти), где је додата др Александре Ђорђевић! 

 


