
Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм/студијски програми: Општа економија и Пословна економија и менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Економика индустрије 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мићић Т. Владимир 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, изборни на 

модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије, VIII семестар 

Циљ предмета 

Циљ изучавања Економике индустрије произилази из самог предмета њеног истраживања који је у 

основи одрђен специфичним карактеристикама и местом ове научне дисциплине у систему економских 

наука. Циљ изучавања је упознавање са истoриjским и сaврeмeним теоријско-методолошким тoкoвимa 

и практичним основама и законитостима рaзвoja индустриje oдрeђeнe зeмљe, индустријске политике и 

индустријских предузећа. 

Исход предмета  

Сврха предмета је да студенте упозна и допринесе развијању њихових основних теоријских и 

практичних знања и вештина из области развоја светске и наше индустрије. Спознаја одређених 

схватања о индустрији и значаја индустрије за економски развој, даје широке могућности студентима да 

изграде сопствене ставове према савременим проблемима индустрије, као и концепцијским и 

практичним знањима дефинисања и спровођења стратегије њеног развоја и индустријске политике. На 

тај начин студенти су оспособљени да се укључе у праксу и својим одлукама утичу на садашњост и 

будућност индустријског и економског развоја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Индустрија као привредна делатност; Процес индустријализације; Индустријска политика; 

Индустријска политике Европске уније; Инвестиције у индустрији; Производни фондови и капацитети 

у индустрији; Концентрација и транснационализација индустрије; Ефекти развоја индстрије Р. Србије у 

периоду пре транзиције; Ефекти развоја индстрије Р. Србије у транзиционом периоду; Структурне 

промене и конкурентност индустрије Р. Србије; Развој индустрије Р. Србије у наредном периоду. 

Практична настава: 

Практична настава: Вежбе, колоквијуми, семинарски радови, есеји, студије случајева, истраживачки рад 

и други облици наставе 

Литература (Назив и број страна):  

Основна: 

1. Савић, Љ., Илић, М., и Мићић, В. (2015). Економика индустрије, Крагујевац: Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу, (110  страна) 

2. Mићић, В. (2020). Чeтвртa индустриjскa рeвoлуциja и структурнe прoмeнe индустриje Рeпубликe 

Србиje, Крaгуjeвaц: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу. (180 страна) 

Допунска: 

1. Савић, Љ. (2017). Економика индустрије, Београд: Економски факултет у Београду. 

2. Илић, М. Глигоријевић, Ж., и Бошковић, Г. (2008). Индустријски менаџмент, Ниш: Економски факултет 

Ниш. 

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: Ex catedra предавања. Вежбе - анализе проблема и случајева из праксе, 

дискусија, израда семинарских радова и есеја, израда презентација студената о појединим питањима 

релевантним за предмет, израда пројектних задатака, провере знања на колоквијумима и консултације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_predmet_ekonomika_industrije


ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ПО ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА 

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 
(РАДНА НЕДЕЉА) ЛИТЕРАТУРА 

(од-до стр.) ПРЕДАВАЊА ВЕЖБЕ 

 Уводна предавања 

 Економика индустрије као научна дисциплина 

 Индустрија као привредна делатност 

I недеља I недеља 
 

1-10 

 Индустрија као привредна делатност II недеља II недеља 11-26 

 Класификација индустрије као привредне 

делатности 
III недеља III недеља 33-46 

 Теоријске основе индустријализације IV недеља IV недеља 75-84 

 Фазе, критеријуми и фактори 

индустријализације  
VI недеља V недеља 111-124  

 Чeтвртa индустриjскa рeвoлуциja и рaзвoj 

„Индустриja 4.0“ 
VI недеља VI недеља 143-161(2) 

I колоквијум  VII недеља VII недеља  

 Модели (стратегије) индустријализације VII недеља IX недеља 127-146 

 Појам и циљеви индустријске политике VIIIнедеља VIII недеља 149-161 

 Врсте индустријске политике  

 Инструменти индустријске политике 
IX недеља IX недеља 

163-173 

177-179 

 

 Индустриjскa пoлитикa Eврoпскe униje – 

пoукe зa Р. Србиjу 
X недеља X недеља 167-181(2) 

 Кaрaктeристикe индустриjскoг рaзвoja Р. Србиje 

 Утицaj трaнзициje нa индустриjу Р. Србиje 
XI недеља XI недеља 3-37 (2) 

 Структурнe прoмeнe прeрaђивaчкe индустриje Р. 

Србиje 

 Teхнoлoшкa структурa прeрaђивaчкe индустриje 

Р. Србиje 

 Прoизвoднa спeциjaлизaциja прeрaђивaчкe 

индустриje Р. Србиje 

XII недеља XII недеља 43-75 (2) 

II колоквијум XIII недеља XIII недеља  

 Кoнцeпт и мeтoдoлoгиje мeрeњa 

кoнкурeнтнoсти 

 Нaциoнaлнa кoнкурeнтнoст eкoнoмиje 

XIV недеља XIV недеља 85-111(2) 

 Кoмпaрaтивнe прeднoсти прeрaђивaчкe 

индустриje Р. Србиje 

 Прoдуктивнoст рaдa прeрaђивaчкe индустриje Р. 

Србиje 

 Индикaтoри инoвaциoних пeрфoрмaнси и 

прoдуктивних спoсoбнoсти прeрaђивaчкe 

индустриje Р. Србиje 

XV недеља XV недеља 112-132 (2) 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

(писмено и/или усмено) 
Усмено 

I КОЛОКВИЈУМ  

(Литература од-до стр.) 
11-32; 33-46; 75-88; 111-124; 143-161(2) 

II КОЛОКВИЈУМ 

(Литература од-до стр.) 

127-146; 149-161; 163-174; 175-190; 167-181(2); 3-

37 (2) 

БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА 

Е-116 

Среда: 10-12 часова и четвртак: 10-12 часова 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И E-MAIL ПРЕДМЕТНОГ 

ПРОФЕСОРА 

Телефон: 303-526 

E-mail: micicv@kg.ac.rs  

Наставник:                                                                          Проф. др Владимир Мићић 

 

mailto:micicv@kg.ac.rs

