
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: MEЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник/наставници: др Јасмина Шмигић Миладиновић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи потребна знања из области међународних пословних финансија, 

како теоријских, тако и практичних. Сам процес глобализације финансијских тржишта и комплексних 

односа који се јављају у међународном финансирању, захтевају континуирано изучавање међународног 

пословног финансирања, које постаје предуслов опстанка и пословног успеха, како на микро, тако и на 

макро плану. 

Исход предмета  

На крају семестра, студенти који су током наставе континуирано обављали своје обавезе и који су 

савладали предмет, биће оспособљени да: препознају улогу и значај међународних пословних финансија; 

сагледају односе у систему међународног финансирања и кретање капитала; уоче предности и недостатке 

појединих облика међународних финансирања; идентификују ризике у међународним пословним 

финансијама; препознају значај међународних финансија за развој националне привреде. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам и карактеристике међународног пословања. 2. Међународно финансирање као сегмент 

међународне економије. 3. Девизно тржиште. Учесници на девизном тржишту: Централне банке, 

комерцијалне банке, ТНК, небанкарске финансијске институције. 4. Девизни курс. Врсте девизних 

курсева. Монетарна и фискална политика у режиму фиксног и флексибилног девизног курса. 5. 

Међународни платни промет и инструменти плаћања. 6. Платни биланс. 7. Ценовни и доходовни 

механизми прилагођавања платног биланса. 8. Међународно кретање капитала. 9. Међународно тржиште 

акција и међународно тржиште обвезница. Тенденције на међународном тржишту капиала и утицај 

криптовалута на традиционална тржишта капитала. 10. Специфични облици финансирања на 

међународном тржишту. 11. Улога Бретонвудских институција. 12. Европски монетарни систем. 13. 

Међународне финансијске кризе. 14. Међународна задуженост и криза дугова. 15. Међународно 

пословање и финансирање у глобалној економији. 

Практична настава 

Вежбе прате методске јединице које се обрађују на предавањима посебно у областима: Међународног 

платног промета, Међународног кретања капитала, Европског монетарног система, Међународне 

задужености и отплате дугова, Међународних финансијских институција. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, практична настава, студије случајева, групне активности, самостални рад студената, 

тимски рад, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


