
 

 

 
 

Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Наставник: Нада Л. Вигњевић-Ђорђевић 

Шифра предмета: О.8.1-И.10-2 Година: IV Семестар: 8 

Статус/тип предмета: Изборни предмет студијског програма / стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов за избор/слушање предмета: Нема 

Циљ предмета: 

Едукација студената у правцу спознаје привредног система као својеврсног амбијента у коме се једна привреда 

развија, проучавањe економске политике као једног од најзначајнијих подсистема привредног система, уз  

упознавањe са појединим мерама и инструментима економске политике и акцијом државе у вези са тим. Такође 

ће бити разматране кључне привредно-системске одреднице и промене које се могу дешавати, било да су оне 

радикалне (промена система у целини) или козметичке (промене унутар система). На крају, циљ предмета ће 

бити и упоредна анализа савремених привредних система у Европи и свету, где ће студенти научити да објасне и 

класификују различите привредне системе на основу њихових специфичности. Као и основе привредног система 

и економске политике са посебним нагласком на специфичности истих у Републици Србији. 

Исход предмета: 

Владање категоријалним апаратом привредних система и економске политике; коришћење системског приступа; 

ваљано тумачење употребе инструмената и мера економске политике, као и предвиђање ефеката њиховог 

деловања; идентификација привредно-системских промена и предвиђање њихових ефеката; критичка анализа 

економских проблема и детерминанти уз адекватан избор могућих политика за превазилажњење тих проблема. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

1. Појам и значај привредног система за привредни развој. 

2. Елементи и промене привредног система. 

3. Економска политика као најзначајнији део координационог подсистема. 

4. Циљеви, инструменти и мере економске политике. 

5. Варијанте економске политике. 

6. Упоредна анализа и класификација привредних система. 

Практична настава 

Анализа промене привредног система у Републици Србији. Анализа мера појединих политика са посебним 

освртом на њихове ефекте у Републици Србији. Анализа мера и ефеката појединих варијанти економске 

политике. Компаративни преглед привредних система у Европи и свету. 

Литература: 

1. Вигњевић Ђорђевић Н., Бојовић П., Јавне финансије – право, институције, системи, политике, Финеграф, 

Београд, 2010. 

2. Бајец Ј., Јоксимовић Љ., Савремени привредни системи, Економски факултет Београд, 2002. 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Поред основних теоријских објашњења која ће се радити на предавањима, предлаже се и практичан рад, на коме 

ће студенти на часовима вежби самостално анализирати елементе привредних система појединачно. Посебно ће 

бити анализиране различите могућности употребе економске политике као практичног деловања државе у 

појединим ситуацијама. Кроз презентације, дискусије и студије случајева, анализираће се различити утицаји 

привредих система на привредни развој конкретних националних економија, а такође ће бити проучавани и 

конкретни потези економске политике и циљеви који би њима требало да се постигну као и негативне промене и 

експерименти у привредном систему (посебно на примеру Србије). 

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: 

 

 


