
Студијски програм: ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Презентација модула 



Модул  
Економска политика и развој 

 

„Економија је умеће 
да се ограниченим 
ресурсима подмире 
неограничене 
потребе“  

Алфред Маршал 

 



Коме је намењен? 

 Свим студентима који имају 
интересовање и потребу за 
стицањем темељног 
образовања и разумевањем 
тренутних дешавања у 
области економије и 
економских политика. 

 
 Студентима из других 

научних области који желе 
да разумеју питања 
економске политике и 
развоја и развију критичку 
свест о актуелним 
економским проблемима. 



Зашто Економска 
политика и развој? 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Теоријска знања 

 

 Практична знања 

 

 Студије случаја 

 

 Анализа реалних 
ситуација 

 

 Презентације и 
тимски рад 

 
 



Циљеви модула 

 Обезбедити компетенције студентима који 
су заинтересовани за шири приступ 
изучавања економије и који нису стриктно 
опредељени за неку од ужих научних 
области 

 Научити студенте како анализирати 
економске проблеме на националном и 
међународном нивоу и идентификовати 
најприкладније инструменте економске 
политике 

 Оспособити студенте за обављање 
високостручних, истраживачких и 
аналитичких послова, са циљем давања 
интелектуалног доприноса будућем 
развоју економске теорије, вођењу 
економске политике и креирању 
стратешких развојних решења 



Структура модула 

 Обавезни предмети: Економска политика и одрживи развој, 
Теоријске контроверзе о економској политици, Институционална 
економија 

 Изборни предмет 1: Међународна економска интеграција, Туризам 
и агробизнис, Глобализација и транзиција, Економија раста и развоја 

 Изборни предмет 2: Финансијски систем и економски раст, 
Макроекономија, Финансирање економског развоја, Савремена 
тржишта 

 Стручна пракса 

 Мастер рад –истраживање 

 Мастер рад –израда и одбрана 

За више информација, кликните на: 
https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/studije/mas/mas-nastavni-plan/173-mas-

nastavni-plan-2020/675-mas-mod-ekon-polit-2020 
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Компетенције студената након завршеног модула 

Економска политика и развој 

  Анализа и примена конкретних 
мера економске политике 
усмерених на решавање сложених 
економских проблема, 
унапређење запослености и 
животног стандарда становништва 

 Анализа и предвиђање садашњих 
и будућих привредних кретања 

 Квалитативна и квантитативна 
анализа раста и развоја 
националне економије 

 Анализа и разумевање 
економских функција државе и 
система државне интервенције 

 Разумевање савремених изазова у 
глобалном економском систему 

 Критичко мишљење и 
закључивање на основу  
чињеница 
 
 

 
 
 

 Професионално напредовање и 
испољавање позитивног односа 
према значају целоживотног 
учења и личног и 
професионалног развоја 

 Разумевање и адекватно 
сналажење у комплекснм 
макроекономском и 
микроекономском окружењу 
 



Могућности за запослење 

• За подршку динамичном и одрживом 
економском расту и развоју са циљем 
достизања животног стандарда развијених 
економија Европске уније, потребни су 
компетентни кадрови. Модул Економска 
политика и развој омогућава запослење у: 
 
 Предузећима из приватног и јавног сектора 
 Консултантским кућама,  
 Државној и локалној управи,  
 Образовним и научним институцијама,  
 Осигуравајућим кућама,  
 Банкама... 
 
… или даље усавршавање на докторским 

академским студијамана Економском 
факултету у Крагујевцу 


