
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Наставник/наставници: др Предраг Терзић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Упознавање студената са појмовима, категоријама, институтима и установама везаним за локални 

економски развој, стратегију одрживог развоја, као и са примерима добре праксе применљивим у 

условима Србије, посебно на локалном и регионалном нивоу и у области руралног развоја са посебним 

освртом на искуства ЕУ. 

Исход предмета  

Исход предмета је оспособљавање за разумевање значаја стицања вештина концепта управљања 

локалним економским развојем. Посебан исход је да се студенти оспособе за теoријску и практичну 

употребу разноврсних политика локалног економског развоја који су у употреби у Србији а посебно у 

ЕУ, наравно уз оспособљавање за израду и имплементацију стратегија и програма одрживог развоја на 

локалном и регионалном нивоу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Шта је локални економски развој-уопштено, одређење појма локалног економског развоја. 2. Локални 

економски развој, дефиниције и значај, концепти управљања економским развојем у прошлости и данас-

историјат. 3. Локални економски развој у Србији, концепти управљања локалним економским развојем. 

4. Економски, друштвени и одрживи развој, услови које треба достигнути да се постигне оптимални 

економски развој. 5. Теорија стагнације, уравнотеженог привредног раста, краткорочне и дугорочне 

теорије развоја и раста, традиционална и ендогена теорија, теорија етапа привредног раста после другог 

светског рата, теорија стуктурних промена, теорије зависности, теорије неокласичне контрареволуције и 

ендогене као нове теорије раста. 6. Глобализација и локални економски развој. 7. Политика регионалног 

развоја ЕУ. 8. Политика регионалног развоја Србије. 9. Институционална структура и процес локалног 

економског развоја. 10. Развојна агенција Србије, национална агенција за регионални развој. 11. Развојни 

савети, фонд за развој Републике Србије. 12. Канцеларија за локални економски развој, стална 

конференција градова и општина. 13. Финансирање локалне самоуправе у Србији. 14. Најзначајнији 

фактори који утичу на локални економски развој. 15. Бизнис инкубатори, кластери, јавно приватно 

партнерство. 

Практична настава 

Практична настава је компатибилна са предавањима, уз примере из праксе и дискусије на задату тему 

која подразумева имплементацију принципа одрживог развоја и израду стратегија, програма развоја и 

планирања на локалном и регионалном нивоу. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Израда презентација и студијски истраживачки рад, дијалошка метода и анализа израде основних 

истраживања дефинисаног руралног простора и локалног, националног и интернационалног амбијента за 

одрживи социо-економски развој изабране локалне руралне заједнице, а затим кроз студијски рад дати 

своје предлоге и решења за локални одрживи развој кроз израду стратегије и програма одрживог развоја. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   



 


