
8 Статус предмета (обавезни/изборни)Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 30

ОАС
Међународне економске организације

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава

Спецификација предмета за књигу предмета

1. Предавања  2. Вежбе  3. Колоквијуми  4. Активно учешће у настави  5. Завршни испит
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Meђународна економија и финансије

нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

1.  Разумевање функционисања најважнијих међународних економских организација у реалном и 
монетарно-финансијском сектору  2. Способност анализе значаја ових организација за развој 
међународних економских односа   3. Процена досадашњих односа Србије са овим организацијама и 
њиховог значаја за будућност   

1. Либерализам и протекционизам  2. Mеђународнa економскa, монетарна и финансијска  
интеграцијa   3.Глобализација   4. Светска трговинска организација  5. Економске организације 
Уједињених нација  6.Међународни монетарни фонд    7. Међународна банка за обнову и развој и 
њене афилијације: Међунаордно удружење за развој (ИДА), Међународна финансијска корпорација 
(ИФЦ), Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција (МИГА), Међународни центар за 
решавање инвестиционих спорова (ИЦСИД)   8. БИС банка    9. Организација за економску сарадњу 
и развој (ОЕЦД)  10. Финансијске организације ЕУ: Европска централна банка (ЕЦБ), Европска 
инвестициона банка (ЕИБ), Европска банка за обнову и развој (ЕБОР)  11. Србија и међународне 
економске организације    

Стицање знања о најзначајнијим међународним економским организацијама после Другог светског 
рата, како у реалном, тако и у монетарно-финансијском сектору. Даје се приказ настанка, основних 
циљева  и инструмената за постизање прокламованих циљева ових организацијаима као и процена 
резултата њиховог досадашњег функционисања. Упознавање са разматрањима либерализма, 
протекционизма и међународне економске интеграције која представљају полазну теријску основу за 
овај предмет.  

Садржај предмета 

1. Либерализам и протекционизам  2. Mеђународнa економскa, монетарна и финансијска  
интеграцијa   3.Глобализација   4. Светска трговинска организација  5. Економске организације 
Уједињених нација  6.Међународни монетарни фонд    7. Међународна банка за обнову и развој и 
њене афилијације: Међунаордно удружење за развој (ИДА), Међународна финансијска корпорација 
(ИФЦ), Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција (МИГА), Међународни центар за 
решавање инвестиционих спорова (ИЦСИД)   8. БИС банка    9. Финансијске организације ЕУ: 
Европска централна банка (ЕЦБ), Европска инвестициона банка (ЕИБ), Европска банка за обнову и 
развој (ЕБОР)  10. Србија и међународне економске организације    



60колоквијуми
семинари


