Табела: Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије политикологије и Основне академске
студије социјалног рада и социјалне политике
Врста и ниво студија: основне академске студије
Назив предмета: Економски систем Србије
Наставник (презиме, средње слово, име): Драгана Д. Митровић, Марко Б. Тмушић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Политичка економија, Савремена политичка економија
Циљ предмета
Економски систем Србије има за циљ изучавање економског система наше земље
користећи се одговарајућим теоријским анализама и закључцима других сродних
економских дисциплина. Иако у основи представља примењену макроекономску
дисциплину, овај курс се заснива првенствено на полит-економској анализи економских
процеса, актера и инситуција, правног, социјалног и политичког амбијента из кога је
настао и у коме функциoнише овај систем и промена које утичу на привреду Републике
Србије у целини. Анализирајући привредну активност земље у целости – производњу,
расподелу, размену, потрошњу, развојне ресурсе и потенцијале привреде Републике
Србије, запосленост и незапосленост, умреженост у глобалне ланце производње и
трговине итд., овај курс има за циљ да студентима омогући стицање научних сазнања о
српској економији са нагласком на повезаност политичких и економских процеса и
промена. Поред тога, циљ овог предмета је и изучавање кључних теоријских приступа,
аналитичких инструмената и економских показатеља неопходних за разумевање наше
економске стварности, у контексту регионалне, европске и глобалне економије.
Исход предмета
С обзиром на то да представља полит-економску дисцплину, овај курс омогућава
студентима најпре да разумеју, а потом и да успешно анализирају и критичку
промишљају и дају препоруке о бројним економским процесима и активностима
Републике Србије и тако стечена знања успешно примењују у пословима којима се буду
бавили, од фирми, локалних самоуправа или виших административних јединица или
стручних институција, са становишта целине привреде Републике Србије, али и у
бројним видовима међународне сарадње и комплексниx економскиx односа Републике
Србије са иностранством.
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Садржај предмета
Појам и предмет изучавања Економског система Србије. Привредни систем и привредни
развој. Развојни ресурси и потенцијали српске економије. Основни макроекономски
показатељи/индикатори. Институције и привредни раст и развој и институционалне
претпоставке развоја Србије. Правосудни систем као фактор пословног амбијента.
Економска политика. Макроекономска анализа политичких циклуса. Опште
карактеристике транзиције у Србији - резултати и перспективе. Транзиција и
приватизација. Модели приватизације у Србији. Запосленост и незапосленост –
становништво и радна снага као фактор развоја. Сиромаштво и неједнакост. Развој
пољопривреде у Србији – пољопривреда као развојна шанса. Улога и значај индустрије за
дугорочни и одрживи привредни развој Србије. Туризам и ICT сектор у функцији развоја
српске економије. Монетарни и банкарски систем и његова реформа. Јавне финансије
Републике Србије – порези, порески систем, буџет, буџетски систем, јавни дуг. Економски
односи са иностранством. Стране директне инвестиције, домаће инвестиције, улагања у
инфраструктуру, као потенцијали раста српске привреде. Платни биланс. Значај извоза и
међународне размене.
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Број часова активне наставе:
Остали
часови:
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки
рад:
Методе извођења наставе
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне
поена
Завршни испит
обавезе
активност у току
10
писмени
предавања
вежбе
20
усмени
колоквијум
20
----

поена
30
20
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