
 

 

 
 

Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕТИКА И МЕЂУНАРОДНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Наставник: Нада Л. Вигњевић-Ђорђевић 

Шифра предмета: O.5.5-О.21 Година: III Семестар: 5 

Статус/тип предмета: Обавезни предмет студијског програма / академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов за избор/слушање предмета: Нема 

Циљ предмета: 

Едукациjа студeната и њихoвo прoфeсиoналнo oспoсoбљавањe, како би што успешније могли да спoзнају цeлину 

eкoнoмскe стварнoсти у кojoj живе и раде, да на њoj прoвeравају, пoтврђуjу или нeгирају тeoриjскe закoнитoсти 

или закључкe дo кojих су самoсталнo дoшли, као и да са аспекта стечених знања буду оспособљени да одређују 

стратешке циљеве и правце привредног развоја. Посебан акценат ће бити стављен на методологију за избор 

приоритета привредног и укупног развоја Србије. Имајући у виду да су процеси међународних интеграција све 

интензивнији и специфичнији, предмет ће се бавити и проучавањем савремених интеграционих процеса и 

њиховом утицају на стратегију развоја. 

Исход предмета: 

Упознавање са теоријским и методолошким основама стратегије развоја; критичко сагледавање претходног 

развоја и услова; дефинисање системских промена за будући развој; упоредна анализа развоја земаља ЕУ и 

Србије; практична израда стратегије развоја; компаративна анализа светских интеграционих процеса и њиховог 

утицаја на привредни развој и стратегију. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Појам и значај стратегије развоја; улога државе у одређивању стратегије развоја; нова парадигма за развој и 

услови одрживог развоја; субјекти стратегије развоја; одређивање основних и парцијалних стратешких циљева; 

одређивање основних и парцијалних стратешких праваца; одређивање политика за имплементацију стратегије; 

одређивање стратегије развоја и интеграциони процеси у свету; SWOT анализа у одређивању оптималне 

стратегије; стратегија Србије у процесу придруживања ЕУ. 

Практична настава: 

Израда вишеваријантног приступа стратегији, оцена компаративних предности душтвено-економског развоја, 

израда SWOT анализе, израда контекстуалне анализе, анализа кључних корака у процесу интеграције, анализа 

процеса придруживања Србије ЕУ. 

Литература: 

1. Вигњевић Ђорђевић, Н., Међународна економија, Финеграф, Београд, 2010. 

2. Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012, Влада Републике Србије, Београд, 2006. 

3. Стратегија регионалног развоја Републике Србије, Влада Републике Србије, Београд, 2007. 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, дискусије, студије случаја, практична синоптичка, SWOT и log-frame анализа и методологија 

постављања основних и специфичних стратешких циљева, анализа алтернативних политика за имплементацију 

стратегије, групни рад, презентације. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит 30  

домаћи задаци     

колоквијуми 50    

Обавезе студената: 

 

 
 

 


