
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Економија раста и развоја 

Наставник/наставници: Мићић Т. Владимир 

Статус предмета: Изборни на модулима Економска политика и развој, Међународна економија 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Предмет је упознавање студената са теоријским и аналитичким инструментима за разумевање и 

анализирање процеса раста и развоја, као и проблемима, циљевима, индикаторима економије раста и 

развоја, комбинацијама фактора и субјеката који утичу на економски раст и развој, а све у циљу 

конципирања стратегије и политике економског раста и развоја. 

Исход предмета  

Разумевање релевантних теоријских и методолошких концепата економије раста и развоја, одговарајуће 

литературе, основних индикатора економије раста и развоја, инструментарија развојне економије, као и 

фактора економије раста и развоја, чиме се студенти оспособљавају да учествују у изради квалитативних и 

квантитативних економских анализа које имају примену при конципирању и креирању стратегије 

економског развоја и економске политике националне економије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Савремени аспект економски раст и развој 

 Циљеви и индикатори економског раста и развоја 

 Неразвијеност и дистрибуција output-a 

 Неокласични и ендогени модели раста 

 Фактори привредног раста и развоја 

 Технолошки напредак, економски развој и конкурентност 

 Струтурне промене и економски раст 

 Проблеми и ограничења економског раста и развоја 

 Политика привредног раста и развоја 

 Улога индустријске политике у економском развоју 

 Развојне перформансе економије Р. Србије 

Практична настава  

Вежбе, колоквијуми, други облици наставе кроз активно укључивaњу студeнaтa, студијски истраживачки 

рад, студије случајева, семинарски радови, eсejи 

Литература  

Обавезна литература: 

1. Ђорђевић, М., Обрадовић, С. (2011). Теоријско методолошке основе раста и развоја, Економски 

факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац. 

2. Јовановић Гавриловић Б., (2013). Привредни развој са људским ликом, CID, Економски факултет 

Београд, Београд. 

Допунска литература: 

1. Todaro, M., Smith, S. (2006), Ekonomski razvoj, TKD Šahinpašić, Sarajevo. 

2. Драгутиновић, Д., Филиповић, М., Цветановић С., (2005), Теорија привредног раста и развоја, 

Економски факултет Београд, Београд. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 30 

колоквијум-и 20 ..........  

студија случаја или семинарски рад 20   

 

  


