
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије политикологије 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Економски систем Србије 
Наставник (презиме, средње слово, име): др Сретен Р. Сокић, асистент Марко Б. Тмушић  
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање научних сазнања о српској економији са нагласком на повезаност политичких и економских токова и процеса, али и на 
савремене развојне процесе глобализације, транзиције и позицију Србије. Такође, циљ овог предмета је и изучавање кључних теоријских приступа, 
аналитичких инструмената и индикатора неопходних за разумевање наше развојне стварности и проблема са којима се суочавамо, посебно у 
контексту европске и светске економије. Охрабривање студената у самосталном избору проблемски оријентисаног приступа анализе и визија у 
токовима друштва један је од парцијалних циљева овог предмета.  

  

 

Исход предмета  
Економски систем Србије успоставља приступ савременој науци анализирајући резултате, као и унутрашње противуречности у конституисању 
економије капитала и важности државе и демократије. Ради се о студијама економије које, пре свега, теоријски истражују и објашњавају друштво 
нашег доба и економију наше земље (уз уважавање објективних околности и тенденција и социјалних конфликата). Истраживаће се и студирати 
теоријски и практични „путеви и странпутице“ система, процеса и тенденција, као и проблеми реструктурирања Србије у преласку на тржишно 
привређивање уз стратегију привредног развоја, ефикасности капитала и инвестиција, комбинованог система својине, јавних финансија, економске 
политике, као и низа других макроекономских проблема. Постављени циљеви и сам наставни садржај предмета Економски систем Србије односе 
се на најактуелнија подручја економске сфере, како у нашем друштвено – економском миљеу, али и шире.  
 
 
Садржај предмета 
Појмови и категоријално теоријско одређење; Предмет и метод економије и економског система Србије. Капитал, сталност економије; Теоријско – 
методолошки аспекти и контроверзе у економској теорији. Научни метод сазнања о економији капитала и њеним интенцијама. Теорија: капитала, 
инфлације, развојне политике, економског раста, функције државе и јавне потрошње, финансијског тржишта (и његове интернационализације), 
дугова; Развојне стратегије и привредни раст у Србији; Економски поредак, привредни систем и економска политика – процес друштвене 
репродукције (производња, размена, расподела и потрошња) у оквирима националне привреде и актуелног економског и друштвеног развоја; 
Материјални и институционални услови развоја; Макроекономски проблеми бруто акумулације; Штедња и инвестиције у функцији бржег 
привредног раста; Макроекономска политика запослености и позиција „људског капитала“; Животни стандард и политика личне потрошње у 
Србији; Процеси глобализације и реално место Србије; Економија транзиције и судбина наших реформи. Путеви оптимизације могућности 
економије. Транзиција капитала; Опште тенденције транзиционог процеса у Србији – научна основа, резултати и перспективе; Концепти 
приватизације у Србији. Општа оцена реализације у пракси; Банкарски систем у тржишној економији. Монетарни систем, Финансијска тржишта; 
Економски односи са иностранством. Платни биланс. Значај извоза и међународне размене; Савремене тенденције светског тржишта, 
интернационалне везе капитала (робе, новца, кредита, услуга, технологије, лиценци, жигова и др.) и економија Србије 
Практична настава: Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 

  

 

Литература  
а) основна  
1. Сретен Сокић, Економија Србије, Цпринт, Београд, 2011. 
б) допунска 
1. Н. Грегори Манкју, Принципи економије, (Principles of Economics, Prvo izdanje London, 2004.), превод и издање: Економски факултет, Београд, 
2005.  
Као основна литература за припрему испита може се користити сваки универзитетски уџбеник, који обрађује садржаје из силабуса предмета 
Економски систем Србије (силабус се може видети на сајту Факултета политичких наука). 

  

 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања:  
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
 
 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари 
итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


