
 

Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Финансирање економског развоја 

Наставник/наставници: Никола М. Макојевић, Данијела З. Деспотовић 

Статус предмета: Изборни на модулу Економска политика и развој 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената са:  

а) елементима система финансирања привредног раста и развоја, б) индикаторима мерења утицаја 

различитих извора финансирања на остваривање динамичких стопа привредног раста и развоја, в) 

финансијским гепом као последицом неразвијености система финансирања.   

Исход предмета 

Студенти ће бити оспособљени да користе методлошке инструменте за мерење утицаја различитих извора 

финансирања на остварене стопе привредног раста и развоја и за уочавање финансијког гепа као 

ограничавајућег фактора економског раста и развоја.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Дефинисање система финансирања привредног развоја 

2. Елементи и структура система финансирања 

3. Дефинисање финансијког гепа 

4. Улога банкарског система у финансирању привредног развоја 

5. Улога тржишта капитала у финанансирању привредног развоја 

6. Улога Venture capital-а фондова у финансирању привредног развоја 

7. Улога Private Equity фондова у финансирању привредног развоја  

8. Улога државних програма у (ко)финансирању привредног развоја 

9. Улога страних директних инвестиција у финансирању привредног развоја 

10. Улога економске политике у привлачењу капитала 

11. Развој институционалног оквира као предуслов заокружености система финансирања 

12. Компарација система финансирања САД и ЕУ 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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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 5 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 15   

 

 

  


