
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   Правно-економски 
Врста и ниво студија Докторске академске студије права 
Назив предмета Међународни финансијски односи 
Наставник (за предавања) Др Срђан Голубовић, редовни професор 

Др Марко Димитријевић, доцент 
Наставник/сарадник (за вежбе)    
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов  
Циљ 
предмета 

Изучавање овог предмета треба да студентима пружи: аналитичка знања и 
информације о међународним финанијским односима, њиховој условљености и 
зависности са другим друштвеним процесима у свету; њиховом значају за привредни 
развој, о структури тих односа и темпу њиховог развоја; стицање научних сазнања, 
способности и академских вештина, као и овладавање научним методима у 
изучавању области међународних финансијских односа. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент може успешно да: 1) прати, критички 
истражује и анализира процесе у међународним финансијским односима 2) 
компетентно, научно и аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате 
свог научног рада који ће допринети развоју научне мисли у области међународних 
финансијских односа; 3) ради на пословима истраживања, организације и 
макроекономског управљања, саветодавним и сличним пословима које су покривени 
садржајем предмета и омогућавање ангажмана у регионалним и међународним 
финанијским институцијама корз детаљно упознавање њихове јурисдикције, 
домашаја деловања и нормативног регулисања правног инструментаријума  њихове 
регулаторне надлежности. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Положај земаља у међународном и глобалном финаснсијском окружењу. Најважнија 
питања међународних финансијских односа; Историјски развој међународних 
финанијских односа; Утицај глобализације и регионализације на  садржај и правно 
уобличавање међународних финансијских односа; Енергетика, сировине и 
технологија као фактори развоја међународних финансијских  односа.; нове 
тенденције развоја  глобализованих финанијских токова у место правне норме у 
љиховом усмеравању и очувању стабилности; Упоредноправни прегелд регулисања 
финансијски односи у индустријски развијеним земљама и земљама у развоју; 
Транснационалне компаније; Платни биланс (структура и подоблици); Девизни систем и 
девизно тржиште; Међународно кретање капитала;  Мутилатералне институције 
међународног финансирања; Правни положај Републике СрбијЕ у међународним 
финансијским  односима. 



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

Дискусија у оквиру изабраних тема, припрема за изаду стручног есеја. 

Литература 
 • Срђан Голубовић, Фискална правила у Европској монетарној Унији, Правни 

факултет- Центар за публикације, Ниш, 2012. 
• Ковачевић Радован, Међународне финансије, Економски факултет, Београд, 

2016. 
• Bradlow Daniel; Hunter David, International Financial Institutions and 

Law, Kluwer Law intrenational BV, Netherlands, 2010.  
• Rosa Maria Lastra, Legal and Regulatory Responses to the Financial Crisis, 

Queen Mary University of London, 2012. 
• Gorstos Christos, Fundamentals of Public International Financial Law - 

International Banking System within the System of Public International 
Financial Law, Nomos, Munchen, 2016. 

• Ивана Поповић-Петровић, Административне процедуралне нецаринске 
баријере и изградња институционалног капацитета, Београд, 2016. 

• Frederic Miskin, Економија новца, банкарства и финансијских услуга, 
Датасатус, Бепоград, 2010. 

• Peter S. Rose, Silvia S. Hudgens, Управљање банкама и финансиjке 
услуге, Датастаус, Београд, 2015.  

• J. C. Van Horne, J. M. Wachowicz, Osnove finansijskog menadžmenta, 
MATE, Zagreb, 2014.  

• Ђукић Ђорђе, Светска финансијска криза - 10 година после, Београд, 
2019. 
 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ 
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

75   15  

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских радова студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току 
предавања 

0-30 писмени испит  

практична настава  усмени испит 10 (десет); 9 (девет); 95-100; 85-94 
колоквијуми  8 (осам); 7 (седам); 75-84; 65-74 
семинари 0-20 6 (шест); 5 (пет) 55-64; 54 и мање 
Списак тема по недељама 
1   Међународни  финансијкси односи и 

Глобализација; 
 

2   Најзначајније теорије међународне 
трговине; 

 

http://cid.ekof.bg.ac.rs/autori/popovic-petrovic-dr-ivana/


   Међународни  финансијски односи у 
двадесетом веку; 

 

3   Фактори раста светске трговине; 
Промене у структури међународне 
трговине; 

 

4   Међународна трговина енергентима;  
5   Међународна трговина 

примарним производима; 
Теорија и пракса међународне 
конкурентности; 
Цене у међународној трговини; 

 

6   Регионалне међународне интеграције; 
Међународни економски положај 
индустријски развијених земаља;  

 

7   Улога транснационалних компанија 
у међународним  финансијским 
односима; 

 

8   Међународно кретање капитала;  
9   Организована међународна 

тржишта; Платни биланс 
 

10   Међународне економске интеграције  
11   Економски односи између балканских 

Земаља; 
 

12   Европска унија у међународним 
Финансијским односима; 

 

13   Девизни систем и девизно тржиште; 
Девизни курс 

 

14   Међународно банкарство; 
Међународне финансијске институције 
(Светска банка, Међународни монетарни 
фонд, Банка за међународна финансијка 
поравнања, Европски ревизорски суд);  

 

15   Међународна задуженост земаља; 
Међународни економски и 
финансијски  положај Републике 
Србије; 

 

 


