Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Економија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије / Први ниво
Назив предмета
Национална економија
Наставник (за предавања)
Милетић В. Далибор
Наставник/сарадник (за вежбе)
Петровић М. Андријана
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
7
обавезни
неусловљен
Услов
Стицање основних знања о свеукупним економским перформансама српске привреде. Студенти ће
Циљ
бити упознати са кључним детерминантама српске економије: привредним растом и развојем,
предмета
Исход
предмета

привредном структуром као и начином функционисања националне економије.
Оспособљавање студената за разматрање макроекономских проблема који егзистирају у свакој
националној економији, а нарочито са аспекта привредно-системских решења, привредне структуре,
степена развијености националне економије, међународних економских односа и регионалног
развоја.

Садржај предмета
П-01: Појмовно дефинисање националне економије као науке; Системски приступ изучавању
Теоријска
националне економије; П-02: Привредни раст, привредни развој и циклична кретања привреде;
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Привредна структура и структурне промене; П-03: Привредни систем и економска политика; П-04:
Штедња и инвестиције у функцији развоја националне економије; П-05 Конкурентност националне
економије; П-06: Социјални развој националне економије; П-07: Проблеми регионалног развоја
националне економије; П-08: Кључна макроекономска ограничења фунционисања националне
економије; П-09: Остварени резултати у привредном развоју Србије; П-10: Улога привредног
система у развоју српске економије; П-11: Карактеристике регионалног развоја Србије; П-12:
Основна ограничења привредног раста и привредног развоја Србије; Конкурентност српске
економије; П-13: Природни и привредни ресурси Србије; П-14: Глобализација и привреда Србије;
Спољна трговина и привреда Србије; П-15: Основна обележја стратегије развоја српске економије;
Стратешки циљеви и правци развоја економије Србије.
В-01: Основни елементи процеса производње; комбинација фактора производње; производне
могућности; В-02: Кључни макроекономски агрегати; Фактори развоја националне економије; В-03:
Кључни сегменти економског система; Улога економске политике у функционисању и развоју
националне економије; В-04: Однос штедње и привредног развоја; Финансирање привредног
развоја страном штедњом; В-05: Изражавање конкурентности националне економије; Индекс
глобалне конкурентности; Doing Bussines индикатор; ЕБДР транзициони индикатори; В-06: Мерење
економске неједнакости; Животни стандард становништва као компонента развоја националне
економије; Показатељи сиромаштва; В-07: Колоквијум; Утврђивање оквира за дефинисање региона;
Врсте и функције региона; Показатељи степена развијености региона; В-08: Ефекти и последице
деловања незепослености, инфлације и јаног дуга на националну економију; В-09: Карактеристике
развоја СФР Југославије и СР Југославије; Процес транзиције привреде Србије; В-10: Привредни
систем у СФР Југославији и СР Југославији; Привредни систем Србије у транзиционим условима; В11: Актуелни проблеми регионалног развоја; Циљеви и правци регионалног развоја Србије; В-12:
Инвестиције и инвестициона политика Србије; Економске рефориме и кретање инфлације и
незапослености; Сиромаштво у Србији; Рангирање Србије према међународним извештајима о
конкурентности; В-13: Географски положај; Природни потенцијали; Производни фондови;
Инфраструктура; Становништво и радна снага Србије; В-14: Србија и ЕУ; Србија и земље ЦЕФТА
споразума; В-15: Стратегија привредног развоја Србије у новом окружењу; Национална стратегија
привредног развоја Србије.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4
3
Методе
извођења
Предавања, презентације, тестови, семинари
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
10
предавања
10
60
практична настава
усмени испит
20
колоквијуми
семинари

