
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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

4 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит

60

ОАС
Економска историја света

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

1. Предавања  2 Вежбе  3. Колоквијуми 4. Активно учешће у настави  5. Завршни испит

Литература
др Биљана Стојановић, "Економска историја света до 16.века", Мегатренд универзитет 

Број часова активне наставе недељно током семестра   4+2

Иван Беренд, "Економска повијест Европе двадесетог стољећа Економски режими од laissez-
Кемал Хреља, Привредна историја, Друга Књига, Капитализам, Универзитет у Сарајеву,  

др Никола Вучо, Привредна историја Србије до Првог сетског рата, Научна књига, Београд, 
др Никола Вучо, Економска историја света од индустријске револуције до Другог светског рата, 

Међународна економија и финансије

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

1. Разумевање основних привредних и монетарних механизама кроз њихову еволуцију 2. 
Способност идентификације најважнијих фактора економских промена 3. Примена 
мултидисциплинарног приступа у анализи економског развоја

1. Увод - развој, значај економске историје и дефинисање основних појмова   2. Привреда 
првобитног друштва   3. Привреда и новац првих цивилизација - Кина, Индија, Месопотамија   4. 
Робовласништво у Европи - стара Грчка и стари Рим   5. Средњи век у Европи - привредни 
развој раног и развијеног феудализма   6. Економска и монетарна историја Византије   7. Развој 
привреде и новца у средњовековној Србији до 16. века    8. Капитализам у Западној Европи     
9. Привредна и финансијска историја Србије до Првог светског рата    10. Економски развој 
света и Југославије до Другог светског рата

Стицање знања о настанку и развоју привредних феномена у реалном и монетарном сектору од 
најстаријих времена до Другог светског рата. Приказ економског и монетарног развоја по 
појединим земљама, посебно најразвијенијим које су имале у појединим периодима водећу 
улогу у међународним економским односима. Истовремено, приказ економског развоја Србије 
од средњег века до Другог светског рата.

Садржај предмета

1. Увод - развој, значај економске историје, методолошке основе и дефинисање основних 
појмова     2. Привреда првобитног друштва   3. Привреда и новац првих цивилизација - Кина, 
Индија, Месопотамија   4. Робовласништво у Европи - стара Грчка и стари Рим   5. Средњи век 
у Европи - привредни развој раног и развијеног феудализма   6. Економска и монетарна 
историја Византије   7. Развој привреде и новца у средњовековној Србији до 16. века    8. 
Капитализам у Западној Европи     9. Привредна и финансијска историја Србије до Првог 
светског рата    10. Економски развој света и Југославије до Другог светског рата


