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Циљ предмета:
Студенте упознати са суштином економских појава и сазнајним апаратом економске науке у циљу разумевања
микро и макроекономских проблема савремене тржишне економије, кроз понуду теоријских објашњења и
практичних решења економских проблема у остваривању економског раста и стабилног економског развоја.
Исход предмета:
Након положеног испита студент je оспособљен да препозна основне економске трендове у пословању
привредних друштава и услове за укључивање наше привреде у процесе глобалне интеграције. Усвојено знање и
вештине му помажу да схвати свет у коме живе научна испољавања неке економске појаве; учинити га
рационалним и проницљивим актером у друштвено-економском животу; омогућити му да боље схвати
могућности и ограничења економске политике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Значај економске мисли; развој економије и обележја развоја економије, економски системи; привредно друштво
као субјект привређивања, приципи функционисања привредног друштва, привредна друштва у савременим
тржишним економијама; елементи процеса рада; ангажовање средстава у функционисању привредног друштва,
процес репродукције, утицај ангажовања средстава на пословање привредног друштва; показатељи развоја;
управљање трошковима привредног друштва; резултати функционисања привредног друштва, микроекономски
инструменти; економски показатељи пословања - продуктивност, економичност, рентабилност, ликвидност;
економски раст и развој привредног друштва, инвестиције; савремени светски процеси - транзиција и
глобализација.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних
појмова. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Одлaзак у привредна друштва ради упознавања
конкретне праксе у циљу стварања једне свеобухватне представе о проблемима у привредним друштвима.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, 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 и аналазирају
карактеристични примери; (2) као показне, за представљање реализованих практичних примера у привредним
друштвима; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

4

