
 

Студијски програм/студијски програми : Међународне студије-модул Међународна политика 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремени економски системи 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Адамовић  Љ. Светлана  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Полазећи од претпоставке да су студенти савладали основне економске категорије на претходним годинама, изучаваће се 
економски системи који се међусобно разликују према следећим карактеристикама: праву власништва над средствима за 
производњу, механизму преношења информација релевантних за производне одлуке, нивоу одлучивања као и 
мотивисаности  привредних субјеката. Проучаваће се конкретни системи, велики и мали (територијално), развијени, у 
развоју, као и земље у транзицији. 
Исход предмета  
Савладавањем програма студент стиче следеће опште способности: анализе, синтезе и предвиђање решења и последица; 
овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа. 
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: познавање и разумевање 
дисциплине економских системапраћења и примена новина у струци употребе информационо-комуникационих 
технологија у овладавању знањима у области међународне економије.  
Очекује се да ће студенти проширити знање о економским категоријама, бити у стању да сагледају сличности и разлике 
појединих типова економских система и моћи да пореде и анализирају успех једних и неуспех других у сличним 
околностима и на сличном нивоу развоја. С обзиром на то да ће бити покривен велики број тема, не може се очекивати 
детаљно познавање свих. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниције привредних система, критерији за њихову класификацију; Компаративна економска статистика; Ефикасност 
економских система и индекс економске слободе; Прерасподела дохотка, Лоренцова крива и Гини коефицијент; 
Фунционисање тржишног система, разлози неупеха чистог тржишног система и потенцијалне користи/губици од државне 
интервенције; Европски капитализам – Француска: од индикативног планирања до европске интеграције; Шведска и 
социјална демократија; Велика Британија: тачеризам, приватизација и њене последице; Немачка – капитализам уз 
социјалну одговорност; ЕУ – кратак историјат, институције и економске последице; Јапан – корпоративна привреда; Јужна 
Кореја – касна индустријализација; Кина – од централног планирања до “једна земља, два система”; Индија – од државног 
капитализма ка либерализму; Процес транзиције - од СССР до Заједнице независних држава; Теорија зависности 
(депенденциа) – капитализам – неосоцијализам у Латинској Америци 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Данијел Јергин и Џозеф Станислав: Командни висови: битка између владе и тржишта која преобликује модеран свет, 
Народна књига, 2004.  (446 стр) 
2.Ј. Бајец и Љ. Јоксимовић, Савремени привредни системи, Економски факултет, Београд, 2000. (стр: 3-21, 421-469, укупно 
67) 
б) допунска 
1.Commanding Hights - Country Reports (sa interneta), Економска политика - релевантни чланци. Економист - релевантни 
чланци 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Предавања, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 25+25 ..........  
семинар-и 15   


