
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Међународне финансије 

Наставник/наставници: Дугалић Д. Верољуб, Јанковић Р. Ненад 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулима 

Међународна економија и пословање и Финансије, банкарство и осигурање, изборни на модулима 

Менаџмент, Маркетинг и Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета  

Циљ изучавања наставног предмета је да студентима пружи увид у начин формирања девизних курсева, 

функционисање девизног система и девизног тржишта, односно да их упозна са тенденцијама у 

међународним токовима капитала и начином функционисања међународних финансијских организација 

Исход предмета  

Стечено знање из наставног предмета студентима омогућава да разумеју суштину промена девизних 

курсева, значај и начин функционисања девизног система, односно девизног тржишта за економски раст и 

развој једне земље, као и рад и организацију најзначајнијих међународних финансијских организација (као 

што су Међународни монетарни фонд и Светска банка). Посебна пажња се посвећује међународним 

токовима капитала, осигурању извозних послова и монетарној сарадњи земаља Европске уније (настанку 

Економске и монетарне уније). На тај начин студент бива оспособљен да анализира економске проблеме 

који су повезани са неадекватним девизним системом, недостатком капитала, функционисањем 

међународног финансијског тржишта... да о њима критички размишља и да их решава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам и развој МФ  

2. Девизни курс  

3. Промене девизног курса  

4. ММФ  

5. Међународно кретање капитла  

6. Светска банка  

7. Европска монетарна унија  

8. Заједничка улагања капитала  

9. Осигурање и кредитирање извозних послова  

 

Практична настава  

Вежбе, Други облици наставе, Преношење практичних искустава у области режима девизних курсева, 

МФО, осигурања и кредитирања извозних послова, У оквиру овог дела биће заступљена израда два 

колоквијума. 

Литература  

Основна литература: 

Предраг Јовановић Гавриловић, Међународно пословно финансирање, Центар за издавачку делатност 

Економског факултета у Београду, 2013, 332 стране 

Допунска литература: 

Радован Ковачевић, Међународне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у 

Београду, 2016 

Миљковић Дејан, Међународне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у 

Београду, 2008  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 65 ..........  

семинар-и    

  


