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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-311 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и међународна 
економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, Рачуноводство и 
ревизија, Трговина, Пословни информациони системи 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Међународна економија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Прекајац  В. Зора, Стевовић Буха М. Јелена 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Микроекономија, Макроекономија 
Циљ предмета: Стицање основних знања из области међународне трговине, као и међународних 
финансија и макроекономије отворене привреде. Синтеза теоријских и емпиријских сазнања обрађених 
области предмета истраживања ће омогућити разумевање актуелних тенденција у међународном 
економском окружењу, доношење одговарајућих ставова по питању решавања међународних 
економских проблема, као и изазова националне економије у процесу трговинских и финансијских 
интеграција.  
Исход предмета: Разумевање кретања у светској привреди, као и могућности укључивања 
појединачних земаља у светске привредне токове. Студенти ће бити оспособљени да прате савремена 
кретања у економском окружењу, као и њихов утицај на привреду појединачних земаља. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Међународна економија као дисциплина, Теорије међународне трговине, 
Трговинске рестрикције, Међународна трговинска политика – историја и пракса, Економске 
интеграције, Платни биланс и девизни курс, Макроекономија отворене привреде, Међународна 
макроекономска политика  
Вежбе: Тест, проблемски задаци, анализа случајева из праксе и дискусија за сваку од обрађених 
области на предавањима 
Литература  
 Прекајац, Зора (2008). Међународна економија, Футура публикације, Нови Сад 
 Прекајац, Зора (2008). Водич за учење – Међународна економија, Футура публикације, Нови Сад 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, анализа случајева из праксе, дискусија,  решавање 
проблемских задатака 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања 8 писмени испит  
колоквијуми 60 усмени испит 30 
домаћи задаци 2   
СВЕГА 70  30 

 
 


