
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник/наставници: др Бобан Дашић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

За успешно праћење наставе потребно је основно познавање општих економских и друштвених 

дисциплина. 

Циљ предмета 

Програм Националне економије као примењене дисциплине има за циљ да студентима омогући стицање 

знања макроекономског карактера о целини националне привреде Србије, њеној структури и значајним 

односима са окружењем. Пошто се превасходно бави изучавањем целине привреде на простору Србије, 

она истражује стања и промене у макроекономским агрегатима, условима који их одређују, као и 

међусобним односом сектора и/или региона, односно, појединачно или различито груписано према 

целини. Она није самодовољна, већ узима у разматрање и бројне облике међународне размене, тј. целину 

разноврсних економских односа са иностранством. 

Исход предмета  

Основни исход је да студенти овладају општим знањима из националне привреде као великог економског 

система, система институционално уређених релација, економских ентитета: домаћинстава и предузећа 

која чине привреду и њихових међусобних односа и односа према држави, управљању растом и развојем, 

цикличном кретању привреде, основним индикаторима степена развијености, предвиђању економских 

појава и проблема у конкретној економији. Посебан исход је разумевање и коришћење великих агрегата 

GDP/GNI, акумулација инвестиција, државних прихода и расхода, запослености, обима, структуре и 

динамике размене са иностранством у привредној стварности земље. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Предмет изучавања националне економије. 2. Привредни раст и развој. 3. Најновије тенденције 

привредног развоја Србије. 4. Развој појединих делатности привреде Србије. 5. Друштвене делатности и 

развој. 6. Регионални развој. 7. Инвестиције и инвестициона политика. 8. Страни капитал у функцији 

развоја Србије. 9. Привредни систем. 10. Претпоставке развоја Србије. 11. Технолошки прогрес и развој 

националне економије. 12. Економска политика. 12. Социјални развој и политика. 14. Актуелни проблеми 

и приоритети привредног развоја Србије. 15. Привреда Србије од политичких промена до данас. 

Практична настава 

Практична настава прати теоријску наставу. Изводи се путем вежби, практичних радова, студија и 

анализа случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања, што 

подразумева интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица и решавања 

конкретних проблема. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби, консултација, преко дискусије и 

разговора, израде и анализе семинарских радова. Теоријска настава допуњава се практичним примерима 

за сваку наставну јединицу, како би се стечена знања могла лакше применити у пракси и даљем раду. 

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   

 


