
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне академске студије / Први ниво 

Назив предмета Eкономика транзиције 

Наставник (за предавања) Илић Ж. Силвана 

Наставник/сарадник (за вежбе) Цоловић Н. Гордана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ  6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са процесом транзиције посебно са узроцима настанка и 
циљевима транзиционог процеса.Суштину процеса транзизије чини политика транзиције, 
њени концепти, приступи као и искуства земаља у транзицији. 

Исход 
предмета 

Изучавање предмета треба да омогући да студенти разумеју феномен транзиције, да узму 
учешће у решавању проблема са којима се сусрећу савремене привреде и да, у виду 
експерата, помогну у доношењу потребних мера за ефикасније спровођење процеса 
транзиције. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01:теоријске основе и специфичности процеса транзиције; П-02:Типови тржишних 
привреда; П-03:Макроекономска стабилизација привреде, антиинфлациона и пореска 
политика;П-04:Проблеми реструктуирања привреде и предузећа, транзициона рецесија;П-
05:Политика либерализације и дерегулације и редослед потеза у транзицији; П-06: 
Модели приватизације и ефекти приватизационог поступка;П-07: Проблеми власничке 
контроле, корпоративно управљање;П-08:Монополи и транзиција; П-09: Резултати 
транзиције у привредама Централне и Источне Европе; П-10:;Улога страног капитала у 
транзиционим економијама Западног Балкана;П-11: Институције и процес транзиције; П-
12: Транзиција и демографске промене; П-13: Ефекти процеса приватизације; П-14: 
Глобализација и транзиција у Републици Србији; П-15: Транзиција привреде Републике 
Србије – преглед. 

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

В-01:Основни проблеми у вези са процесом транзиције; В-02: Анализа државно-својинске 
и друштвено-својинске привреде ; В-03: Антиинфлациона политика, хиперинфлација, 
пореска политика; В-04:Транзиција и неједнакост у расподели дохотка, трансформациона 
рецесија;В-05: Улога државе и институција у процесу транзиције; В-06: Спровођење 
поступка приватизцаије, проблеми у реализацији приватизације; В-07: Својински 
подстицаји, приватна и државна својина; В-08: Присуство монополске тржишне структуре 
и мере за њихово сузбијање; В-09: Резултати и уочени проблеми у процесу транзиције у 
земљама Централне и Источне Европе; В-10: Значај страних инвестиција и помоћи за 
земље Западног Балкана; В-11: Улога правних и финансијских институција у 
транзиционом процесу;В-12: Демографске промене у транзиционим земљама и 
проблеми; В-13: Ограничења и критике појединих транзиционих пројеката; В-14: Ефекти 
глобализације и транзициони процес у Републици Србији;В-15: Проблеми транзиције 
привреде Републике Србије. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 2     

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијуми 30    

семинари     

  
 

../../../../knjiga%20nastavnika/Nastavnici/S.Ilic.doc
../../../../knjiga%20nastavnika/Saradnici/G.Colović.doc

