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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Економска политика 

Наставник: Владимир Ристановић  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан четврти  семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је стицање основних теоријских знања из области економске политике, упознавање са основним 
економским инструментима и мерама, основним подручјима деловања и хармонизације економске политике; 
овладавање методима, поступцима и процесима вођења конкретне економске политике; оспособљавање студената 
за сагледавање економских функција државе и система државне интервенције у привреди у складу са савременим 
правцима развоја економске политике као научне дисциплине.  

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области економске политике и њеном утицају на 
економску, социјалну и политичку сферу друштвеног живота; оспособљен да разуме и аналитички вреднује 
институционалну димензију економских процеса и њихову везу са реалним токовима у њиховом животу; разуме  
економске функције државе, односно њених органа; разуме однос економске политике и правног система; 
оспособљен да разуме и предложи мере економске политике кроз сагледавање целине ефеката које из њих 
произилазе; оспособљен да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на вођење конкретне 

економске политике. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
1.Предмет и елементи економске политике; 2.Општи услови дејства економске политике; 3.Концепт и ефикасност 
економске политике; 4.Регулативне функције државе у привреди; 5.Друштвени производ и национални доходак;  
6.Политика привредног развоја;  7.Финална потрошња; 8.Мерење привредног раста и нивоа привредне развијености; 
9.Стабилизациона економска политика; 10.Систем и политика цена;  11.Фискални систем и политика;  
12.Монетарно-кредитни систем и политика; Буџет; 13.Спољнотрговински и девизни систем и политика;  

14.Транзиција (транзиција у посткомунистичким земљама, транзиција у Србији);  15.Доктрине економске политике; 
Савремене доктрине економске политике.   

Практична настава: 
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на методе, поступке и 
процесе вођења конкретне економске политике. Дискусија одабраних тема уз активно учешће студената. Припрема 
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

Основна: 

1.Вукадин E.: Економска политика, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009. 

2.Милорад Божић: Економска политика,5 издање, Правни факултет,Центар за публикације, Ниш, 2009. 

Допунска: 

1. Димитријевић, Б., Фабрис, Н.,: Економска политика : теорија и анализа, Центар за издавачку 

делатност Економског факултета у Београду, 2007. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

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 основни 
економски инструменти и мере; (2) као  показне, за представљање метода, поступака и процеса вођења конкретне 
економске политике; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 

 


