
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне академске студије / Први ниво 

Назив предмета Економика индустрије 

Наставник (за предавања) Павловић Ж. Топлица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Поповић Б. Габријела 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ  7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је стицање знања из области економике индустрије односно упознавање 
студената са теоријско-методолошким и практичним основама развоја индустрије и 
индустријских предузећа. 

Исход 
предмета 

Усвајање неопходних знања потребних за познавање основа и вештина из области 
индустрије. Пружа широке могућности студентима да изграде ставове према савременим 
проблемима индустрије и припреме за доношење одлука из ове области. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Појам, подела  индустрије и њена глобализација; П-02:Светска криза и структура 
инвестиција у индустрији ; П-03: Теоријске основе индустријализације; П-04: Стратегија 
индустријализације; П-05:Услови и утицајни фактори развоја индустрије; П-06:Врсте и 
инструменти индустријске политике; П-07:Индустријска политика савременог света; П-
08:Индустријска политика Европске уније; П-09: Појам и циљеви индустријске политике 
наше земље; П-10:Индустрија и запосленост; П-11:Инвестиције у основна средства 
индустрије; П-12:Технички прогрес, кризе развоја и структурне промене индустрије П-
13:Главни ресурси индустрије, одрживи развој и заштита животне средине; П-
14:Приватизација индустрије; П-15:Развој и конкурентност индустрије у наредном 
периоду. 

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

В-01: Деиндустријализација, глобализација, критеријуми и класификација индустрије; В-
02:Разматрање досадашњих примера из праксе; В-03:Разматрање  основних теоријских 
знања; В-04:Стратегије традиционалне, увозне и извозне стратегије индустријализације; 
В-05:Дискусије на тему утицајних фактора развоја индустрије; В-06:Место и значај врсте и 
инструмената индустријске политике; В-07:Примери из светске праке по питању 
индустријске политике; Б-08:Примери из односа код спровођења ИП земаља чланица ЕУ ; 
В-09: Разматрање фаза кроз које је пролазила домаћа индустрија; В-10: Запосленост и 
фазе домаће индустрије, радно и капитално интезивни периоди; В-11: Примери 
инвестиција у основна средства, оцена ефикасности; В-12:Примери решења проистеклих 
из криза; В-13: Обновљиви и необновљиви ресурси ;  Б-14:Разматрање и анализа 
досадашњих примера; Б-15:Разматрање примера из анализе тржишта и технолошких 
предвиђања. 
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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 
наставе 

 Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијуми 30    

семинари     
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