
5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

нема условљавања

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Да омогући довољан ниво знања за разграничење и разумевање појмовних одређења развојних 
феномена, да добије сазнања о теоријским основама ових процеса; да прошири ниво знања о 
факторима и показатељима развоја; да влада и примењује економска сазнања и политике на 
унапређењу привредног развоја.

Циљ предмета је да изврши одговарајућа појмовна разграничења која постоје када се 
анализирају развојни проблеми; да пружи сазнања, како о класичним, тако и савременим 
теоријама развоја; да утврди основне циљеве и показатеље, као и факторе који на њих утичу; 
да пружи одговарајућа сазнања о улози државе и других институција у развојном процесу, као и 
сазнања о примењеним економским политикама.

Садржај предмета
Уводно предавање
Теорије економског развоја
Циљеви и показатељи привредног развоја
Фактори привредног развоја
Раст становништва и привредни развој
Људски капитал и привредни развој
Трансформација пољопривреде и привредни развој
Држава и институције и привредни развој
Економска политика и привредни развој
Макроекономска стабилизација
Стране директне инвестиције
Приватизација
Финансијске кризе и привредни развој

Спецификација предмета за књигу предмета

Екс катедра предавања уз анализу примера; постављање проблемских задатака које ће 
студенти анализирати у форми семинарских радова; интерактивни рад; рекапитулација и 
анализа појединих питања са предавања; припрема за испит.
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Међународна економија и финансије

активност у току 
предавања

основне академске студије
Теорије и политике привредног развоја

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета



усмени испит 30
30
30

практична настава
колоквијуми
семинари


