
 

 

 

Студијски програм/студијски програми : Економија 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Назив предмета: ФИНАНСИРАЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  

Наставник (Име, средње слово, презиме): Никола М. Макојевић; Данијела З. Деспотовић 

Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Општа економија, а изборни на модулу 

Финансије, берзе и банкарство,  I семестар 

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.   

Iсход 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 

Литература: 

Основна литература 

1. Стефановић,Н., (2009), Приватни инвестициони фондови, Iнститут економских наука, Београд 

2. Mishkin,F., Eakins,S., (2012), Financial Markets and Institutions, Pearson, Harlow, England, 

3.  Cumming, D., Johan, S., (2009),Venture Capital and Private Equity Contracting, Elsevier, London 

Допунска литература 
1. Siedman, K., (2005), Economic Development Finance, SAGE Publications, Thousand Oaks, USA,    

2. Allen,F., Gale,D., (2001),Comparing Financial Systems, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

1 

Предавања: 

2 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 

4 

Методе извођења наставе: решавање практичних задатака, презентације, предавање еx  катедра 

 

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   

 

 


