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Циљ предмета 

Основни циљ изучавања наставног предмета су савремени међународни финансијски токови кроз 

упознавање студената са најновијим сазнањима у области политике девизних курсева, платног биланса и 

међународног кретања капитала. На основу наведеног, као циљ наставног предмета може се навести и 

изучавање узрока настанка и начина превазилажења валутних и финансијских криза, спољне 

презадужености појединих земаља као и испитивање улоге банака и других финансијских иституција у 

међународном окружењу.   

 

Исход предмета  

Исход наставног предмета треба да буду теоријска и практична знања неопходна за праћење, анализу и 

предвиђање кретања девизних курсева, анализу и тумачење појединих позиција платног биланса, 

препознавање узрока настанка валутне и финансијске кризе и потенцијалне презадужености у савременим 

условима, разумевање пословања банака и других финансијских институција на међународном тржишту, 

као и разумевање позиције Србије у контексту савремених међународних финансијских токова.  

Оваквим исходом студенти треба да буду оспособљени да имају критички и стручни приступ разматрању 

питања актуелних политика девизних курсева, економске равнотеже и потенцијалне презадужености 

појединих земаља и подизања међународне банкарске и финансијске регулативе на још виши ниво (да ли је 

уопште могуће постићи консензус око таквих питања на глобалном нивоу). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Девизни курс – појам, режими и теорије; 

Платни биланс – политика финансирања и прилагођавања; 

Међународно кретање капитала; 

Међународно банкарство и финансијска регулатива; 

Валутне кризе и шпекулативни напади; 

Дужничка криза и проблем међународне задужености. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, У оквиру овог дела биће заступљена израда једног 

колоквијума 
Литература: 

Основна литература  

1. Ковачевић, Р. (2016), Међународне финансије, Економски факултет у Београду, 

2. Јанковић, Н. (2020), Политика девизног курса и платни биланс, Економски факултет у Крагујевцу 

Допунска литература 

3. Миљковић, Д. (2008), Међународне финансије, Економски факултет у Београду, 

4. Moosa, I. (2010), International Finance, an analytical approach, McGraw Hill Education (изабрана 

поглавља), 

5. Кругман, П. и Обстфелд, М. (2009), Међународна економија – Теорија и политика, Дата Статус, 

Београд (изабрана поглавља), 

6. Салваторе, Д. (2009), Међународна економија, Економски факултет у Београду (изабрана поглавља). 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, анализа студија случајева, семинарски радови 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 15   

 


