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Студијски програм : Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија 

Назив предмета: НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник: Беслаћ С. Милан  

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Да је предмет изабран од стране студента; Реализоване предиспитне обавезе; Уписан семестар 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти овладајурелевантним знањима која се односе нанационалну економију,  кроз 

сагледавање основних услова, ограничења и проблема у функционисању привреде једне земље, као и 

могућност унапређења њених економских веза са спољним светом.  

Исход предмета  
Након положеног испита студент је овладао  сазнањима о најзначајнијим потенцијалима за развој Републике 

Србије као  релевантним чиниоце привредног развоја,  разуме механизам управљања привредом кроз 

економску политику, и може да демонстрира оспособљеност на примеру идентификовања актуелних 

проблемапривредног система и потребама његове надоградње. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Потенцијали за развој Републике Србије (РС). Становништво као чинилац привредног развоја. Природни 

услови и ресурси. Капитал као чинилац привредног развоја. Тржиште и приватна својина као главни 

развојни ослонци привреде РС и проблем транзиције. Привреда РС као део светске привреде.  Економска 

политика као израз макроекономског управљања привредом. Привредни развој и благостање становништва 

(HUMAN WELFARE). Најважнији отворени проблеми привреде РС и могућности њиховог решавања.  

Технички прогрес и привредни развој РС. Развој најважнијих привредних области РС. Стратешки приступ 
развоју привреде РС. 

Практична настава  

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима и дискусија са студенатима по 

принципу „округлог стола“,  посебно из наставних јединица које се баве најважнијим отвореним проблеми 

привреде РС и могућностима за њихово решавање. Припрема за колоквијуме и испит. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

[1]. С. Деветаковић, Б. Јовановић-Гавриловић, Г .Рикаловић, (2007), Национална економија, Економски 

факултет, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  

Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим 

студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље 

разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  дискусионе, за компаративне анализе практичних примера; и 

(3) као, рачунске за израчунавање појединих тржишне моћи појединих учесника на тржишту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

први колоквијум 15   

други колоквијум 15   
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