
 
 
 

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: / 
Година: друга 
Семестар: Пролећни   
Фонд часова: 60П+30В 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Предмет Међународна економија је први и уводни предмет у ужу научну област 
Међународних економских односа. Њега слушају и полажу студенти свих модула основних 
академских студија и омогућава им да упознају основне појмове из ове уже научне области. 
Студенти треба да овладају теоријама међународне размене, да се упознају са појмовима и 
стекну основна знања из спољнотрговинске политике,  теорије платног биланса, девизног 
тржишта и девизног курса, као и међународног монетарног система. 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

Успешним савладавањем предмета, студенти ће бити у стању да разумеју различите аспекте 
међународне економије, као и да идентификују проблеме и предложе решења за њихово 
отклањање. Поред тога, стицањем знања из овог предмета очекује се да студенти могу да 
објасне тенденције у различитим областима међународне економије и предвиде будуће 
трендове, као и да предложе мере за решавање проблема који се јављају на робним, 
финансијским и девизним тржиштима. Такође се очекује да ће студенти бити у стању да 
примене стечена знања из области међународне економије на конкретне сегменте положаја 
земље у међународном окружењу, као и да оцене правце будућих интеграционих кретања и 
последице на домаћу земљу. Користећи стечене аналитичке способности студенти ће такође 
бити спремни да спроведу истраживања у оквиру различитих сегмената међународне 
економије. 

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
Предмет Међународна економија састоји се из две главне области ове гране економске науке: 
међународне трговине и међународних финансија. Изучавање области међународне трговине  
на овом предмету подразумева савлађивање теорија међународне трговине и изучавање 
спољнотрговинских политика. Област Међународне финансије која се изучава на овом 
предмету покрива теме као што су платни биланс, девизних тржишта и утврђивања 
равнотежног девизног курса, али и питања из области међународног монетарног система. 
Настава се изводи на предавањима и вежбама. У пролећном семестру 2022/2023. године настава 
се изводи уживо, у просторијама Факултета. Циљ предавања је да се студентима пружи детаљно 
објашњење материје која је предметом покривена како би се студентима олакшало разумевање 
градива. На вежбама се разрађује материја која се презентује на предавањима, илуструје се 



примерима, понављају се кључни елементи сваке лекције са циљем решавања проблемских 
задатака који студенте очекују на испиту. 
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 
 
Седмице Поглавља Извођач Датум 
1 Увод у предмет 

Поглавље 1: Увод 
РК, ПБ, РКа, АЂ 
ПБ 

13-15.2. 
24.2. 

2 Поглавље 2: Закон компаративних предности ПБ 20-22.2. 
3.3. 

3 Поглавље 3: Стандардна теорија међународне 
трговине 

РКа 27.2-1.3. 
10.3. 

4 Поглавље 4: Тражња и понуда, криве релативне 
понуде и односи размене 

РКа 6-8.3. 
17.3. 

5 Поглавље 5: Расположивост фактора и Хекшер–
Олинова теорија 

РКа 13-15.3. 
18.3. 

6 Поглавље 6: Економија обима, несавршена 
конкуренција и међународна трговина 

АЂ 20-22.3. 
24.3. 

7 Поглавље 7: Привредни раст и међународна 
трговина 

АЂ 27-29.3. 
31.3. 

8 Поглавље 8: Спољнотрговинска ограничења: 
царине 

РКа 3-5.4. 
7.4. 

9 Поглавље 9: Нецаринске баријере и нови 
протекционизам 

ПБ 10-12.4. 
14.4. 
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Поглавље 10: Економска интеграција: царинске 
уније и зоне слободне трговине 

РКа  
17-19.4. 

21.4. Поглавље 11: Међународна трговина и привредни 
развој 

АЂ 
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Поглавље 12: Међународно кретање ресурса и 
мултинационалне компаније 

 
АЂ 

 
24-26.4. 

28.4. Поглавље 13: Платни биланс 
12 Поглавље 14: Девизна тржишта и девизни курсеви РК 1-3.5. 

5.5. 
13 Поглавље 15: Одређивање девизног курса РК 8-10.5. 

12.5. 
14 Поглавље 20: Флексибилан насупрот фиксном 

девизном курсу, Европски монетарни систем и 
координација макроекономских политика 

 
РК 

 
15-17.5. 

19.5. 

15 Поглавље 21: Међународни монетарни 
систем:прошлост, садашњост и будућност 

АЂ 22-24.5. 
26.5. 

 
 
 
 
 



IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Предавања – Наставници еx catedra предају градиво које је предвиђено за испит, објашњавајући 
кроз примере и студије случаја. 
Вежбе – Наставници обнављају и разјашњавају градиво, пролазе кроз задатке и раде припрему 
за испит. 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
За студенте који су први пут изабрали предмет Међународна економија у пролећном семестру 
школске 2022/2023. године, омогућене су две варијанте за полагање испита: 
 
Варијанта I: Предиспитне активности + Испит 
 
Предиспитне активности: 
Предиспитне активности носе максимално 40 поена и подразумевају: 

o Колоквијум 30 поена 
Термин колоквијума: Субота, 22. април 2023. О начину пријављивања за колоквијум и 
периоду када ће пријављивање за колоквијум бити могуће студенти ће бити 
благовремено обавештени на часовима вежби, као и на страници предмета на сајту 
Факултета. 
Колоквијум се изводи у форми теста, у рачунском центру. Тест садржи 15 питања, за која 
сваки тачан одговор носи по 2 поена. Студенти који не остваре бодове по основу 
предиспитних активности или оствареним бројем поена нису задовољни, исте могу 
надокнадити на финалном испиту, који у том случају носи целокупних 100 поена (за 
више информација погледати Варијанту II).  

o Активности на часу 10 поена 
 
Завршни испит: 
Завршни испит носи максимално 60 поена и не обухвата градиво које је претходно било 
обухваћено колоквијумом. 
Завршни испит је јединствен и подразумева писмене провере знања (отворена и затворена 
питања).  
Писмена провера знања се састоји из три групе питања:  

• Прва група садржи 10 питања од по 2 поена (укупно 20 поена) 
• Друга група садржи 4 питања од по 4 поена (укупно 16 поена) 
• Трећа група садржи 4 питања од по 6 поена (укупно 24 поена) 

Испит се ради обједињено, у учионицама, на папиру и траје 120 минута. 
 
Сводна (коначна) оцена изводи се на основу укупно оствареног броја поена (оствареног по 
основу предиспитних активности и резултата завршног испита). Како би се испит сматрао 
положеним потребно је да студент збирно оствари минимум 51 поен. Коначна оцена изводи се 
према следећој скали:   

Табела 2. Формирање коначне оцене 
51 до 60 poena оцена 6 
61 до 70 poena оцена 7 
71 до 80 poena оцена 8 
81 до 90 poena оцена 9 
91 и више поена оцена 10 

 



Варијанта II: Испит без предиспитних активности 
 
Уколико студент из оправданих разлога није био у могућности да оствари предиспитне поене 
или оствареним бројем поена није задовољан, исте може надокнадити на самом испиту 
полагањем целокупног градива чиме испит носи максималних 100 поена. У том случају испит 
се састоји из 4 групе питања: 

• Прва група садржи 20 питања од по 2 поена (укупно 40 поена). Питања су затвореног 
типа и обухватају градиво са колоквијума чиме се студентима даје могућност надокнаде 
предиспитних поена   

• Друга група садржи 10 питања од по 2 поена (укупно 20 поена) 
• Трећа група садржи 4 питања од по 4 поена (укупно 16 поена) 
• Четврта група садржи 4 питања од по 6 поена (укупно 24 поена) 

Целокупан испит се ради обједињено, у учионицама, на папиру и траје 120 минута. 
 
Студенти ће се на самом испиту изјашњавати за коју од поменуте две варијанте су се 
определили. 
 
Важна напомена: Уколико студент на испиту одлучи да одустане од претходно стечених 
предиспитних поена јер њима није задовољан и тиме одлучи да ради испит који носи 100 поена 
и обухвата целокупно градиво, ову облуку не може накнадно променити уколико установи да 
није добро урадио део испита којим се надокнађује градиво са колоквијума! 
 
СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА 
 
Студенти из ове групе такође имају могућност избора једне од претходно две наведене 
варијанте.  
 
VI ЛИТЕРАТУРА 
 
Доминик Салваторе, Међународна економија, Економски факултет, Београд, превод дванаестог 
издања. 
Градиво за испит обухвата следећа поглавља: 1-15, 20 и 21. 
 
VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Предавања: 
 
Проф. др Радован Ковачевић (РК) 
Време пријема студената: заказивање путем е-mail-a  
E-mail: radovan.kovacevic@ekof.bg.ac.rs 

Проф. др Предраг Бјелић (ПБ) 
Време пријема студената: заказивање путем е-mail-a  
E-mail: bjelic@ekof.bg.ac.rs 

Доц. др  Радован Кастратовић (РКа) 
Време пријема студената: заказивање путем е-mail-a  
E-mail: radovan.kastratovic@ekof.bg.ac.rs 

Доц. др Александра Ђорђевић (АЂ) 
Време пријема студената: заказивање путем е-mail-a  
E-mail: aleksandra.djordjevic@ekof.bg.ac.rs 



Вежбе: 
 
Доц. др Радован Кастратовић (РКа) 
Време пријема студената: заказивање путем е-mail-a  
E-mail: radovan.kastratovic@ekof.bg.ac.rs 
 
Доц. др Александра Ђорђевић (АЂ) 
Време пријема студената: заказивање путем е-mail-a  
E-mail: aleksandra.djordjevic@ekof.bg.ac.rs 


