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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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

до 10 писмени испит нема

нема усмени испит 50
25
15

Биљана Р. Стојановић

основне академске студије, први ниво студија
Економија региона света

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Међународна пословна економија

Биљана Р. Стојановић, Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања

практична настава
колоквијуми

семинари

1. Светски економски поредак и глобализација. 2. Глобализација и националне стратегије 
развоја. Нова парадигма развоја у свету. 3. Међународна кретања капитала. Међународна 
тржишта капитала (банкарско тржиште депозита и кредита, тржиште обвезница, тржиште 
акција). 4.Европа- ЕУ - ЦЕФТА. Посебно сe изучавају две најважније политике које се воде у ЕУ: 
монетарна и фискална (пореска и буџетска) политика. Мотиви настакна као и проширење. 5. 
Економије Северне и Латинске Америке и Кариба. Настанак држава и формирање економија 
овог региона. 6. Русија и Азија. Посебно се изучавају подрегиони Руска федерација и Заједница 
независних држава, привреде Азијско-пацифичког региона. Карактеристике региона у целини и 
источноазијска стратегија развоја Јапана, Кине и Индије. Актуелна привредна кретања, 
структура производње региона. Потом и економије Блиског Истока и Северне Африке. Основна 
привредна обележја региона и значај сирове нафте за њихове производе и економије Африке.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања која покривају основну материју. Вежбе које оспособљавају за анализу и ажурирање 
потребних знања. Семинарски радови (есеји о појединим регионима) и портолио анализе 
(виртуелна берза акција предузећа која се котирају на Њујоршкој берзи) се излажу и дискутују на 
часовима вежби. Сарадња и размена студената са иностраним универзитетима.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Студије и анализе ОЕЦД, ИМФ и СБ.
Анализе Економско-социјалних комисија УН за поједине регионе.

Наставник (за предавања)

нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти  ће бити премљени за међународно пословање предузећа. Дипломирани студенти који 
ће радити у државним органима, привредним удружењима и представништвима биће 
оспособљени за анализу и заступање интереса привреде Србије у међународним економским 
односима

Вежбе, практична анализа појединих регионалних целина, тематске анализе, приступни радови, 
теме по избору, актуелна дешавања, дебате

Овај предмет је један од оних који стварају основу за усмеравање студената на изучавање 
појединих региона света у оквиру одговарајућих сектора на ИИИ и ИВ години студија. Циљ 
предмета је да студентима омогући разумевање функционисања светске привреде, свих њених 
сегмената и региона. Они се истовремено оспособљавају за економску анализу основних токова 
у светској привреди, као и у привредама појединих региона.

Садржај предмета
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