Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија и предузетништво
Назив предмета: Економска политика и привредни систем
Наставник/наставници: Момировић М. Драган
Статус предмета: обавезан, прва година, други семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања о елементима привредног система у тржишној привреди; упознавање са основним елементима
економске функције државе у тржишној привреди и њихове повезаности са правом и правним системом и правно дефинисање
свих мера економске политике; изучавање извора, вредности и метода мерења бруто домаћег производа и његове
расподеле на потрошњу државе, потрошњу становништва и инвестиције; изучaвања разлогa, начина и метода утицаја државе
на економски живот кроз институције и законодавни–правни оквир; сазнање о динамици стварања БДП његову вредност на
централном, регионалним и секторском нивоу; упознавање са одговарајућим теоријским основама за анализу основних
фактора развоја привредног система, као и финансирања развоја домаћом штедњом и другим домаћим изворима
(задуживањем на домаћем финансијском трежишту, задуживањем уписом јавног зајма и слично) и финансирања развоја
екстерним изворима–задуживањем.
Исход предмета:
Исход предмета су усвојена теоријска знања и разумевање деловања привредног система и економске политике и њихова
веза са другим деловима економског система као и узрочно последичне повезаности привредног система и eкономске
политике са правним системом, економским и правним институцијама. Студенти ће стећи компетенције на основу којих могу
да разумеју потребу, могућност, методе и начине утицаја и јавне регулације државе на привреду и привредни развој, као и
да доносе правилне закључке и да их на аргументован начин презентују и заступају у вези циљева и користи јавне регулације
привреде и привредног развоја и стварања БДП и БДП per capita. Студенти ће бити оспособљени да стечена знања
примењују и нуде критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на вођење конкретне економске политике, као и
међусобно поређење економских политика са становишта позитивног и негативног утицаја на укпни привредни и економски
развој.
Садржај предмета
Теоријска настава
Oсновне карактеристике привредног система у тржишној привреди. Eкономске функције државе у тржишној привреди.
Eкономска политика. Kритеријуми оцене успешности привредних система. Показатељи развоја привредног система и њихова
међусобна повезаност. Основни фактори развоја привредног система. Институционални механизми и стратегије развоја.
Формирање и алокација капитала у привреди. Финансирање развоја домаћом штедњом. Финансирање развоја екстерним
изворима. Суштина транзиционих економских процеса и перспективе Србије.
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа студија случајева и практични примери
показатеља развоја привредног система. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања (интерактивни метод, у потпуности су подржана видео слајдовима), вежбе (где се даље разрађују поједине теме
са предавања и анализирају карактеристични примери), студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум–и
семинар–и
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усмени испит
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