Студијски програм: Пословна економија и предузетништво(120 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија
Назив предмета: ТЕОРИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Наставник : Ристановић Владимир
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:Уписан I семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Упознавање студената са управљањем развојем, једне савремено тржишно оријентисане економије
(привреде), кроз анализу праксе у Републици Србији.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је стекао теоријска и практична знања, која му омогућавају да активно и
професионално учествује у развоју привреде Републике Србије.
Садржај предмета:
Теоријска настава. Појам, значај, детерминанте, циљеви и показетељи економског развоја. Фактори
економског развоја. Улога државе у формирању и спровођењу адекватне стратегије развоја, на примеру
Републике Србије. Формирање и употреба капитала у финансирању развоја. Појам и подела капитала.
Стицање капитала. Рентабилност употребе капитала. Управљање капиталом у тржишној привреди. Основни
појмови везани за економску оцену инвестиција. Финансиранје привредног развоја домаћом штедњом.
Формирање домаће штедње. Штедња домаћинства, корпорација и државе. Међузависност стопе штедње и
динамике привредног раста. Екстерни извори финансирања привредног развоја. Финасирање развоја
страном штедњом. Облици ангажовања стране штедње. Страни јавни капитал као извор финансирања
развоја; Екстерна задуженост као развојно ограничење и начини сервисирања дугова.
Практична настава. Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа и
студијски истраживачки рад, на анализи одабраних случајева случајева из праксе. Припрема колоквијума и
испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за компаративне анализе, дискусије и студијски
истраживачки рад практичних примера;
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-први
колоквијум-други

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 40
Завршни испит
10
усмени испит
15
15

Поена 60
60

