
 
 
 
Студијски програми: Економија, Пословна економија и менаџмент 
Врста и ниво студија: III година основних академских студија 
Назив предмета: Привредни развој 
Наставник (Презиме, средње слово и име): Ђорђевић Р. Мирослав 
Статус предмета: Обавезни предмет на студијском програму Економија, а изборни на студијском програму 
Пословна економија и менаџмент, модул: Туризам и хотелијерство 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета:  
Упознавање студената са проблемима привредног развоја, као и циљевима и показатељима привредног 
развоја, изучавање основног аналитичких инструментарија развојне економије, фактора привредног развоја, 
облика привредне динамике, производних функција, политике привредног развоја, као и стратегија 
привредног развоја.  
 
Исход предмета:   
Изучавањем релевантних теоријских концепата привредног развоја, оснонвих индикатора привредног 
развоја, инструментарија развојне економије, као и фактора привредног развоја, студент се оспособљава да 
учествује у изради макроекономских анализа које имају велику примену при конципирању и креирању 
економске политике националне привреде као великог економског система.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
1. Појмовна разграничења привредног раста и економског развоја  
2. Економски развој и сиромаштво 
3. Покушај разврставања теорије раста и развоја 
4. Традиционалне теорије економског развоја 
5. Савремене теорије привредног развоја 
6. Основни аналитички инструментариј економије развоја и теорије производње 
7. Показатељи достигнутог нивоа производње и динамике привредног раста 
8. Комбиновање фактора привредног развоја – производна функција 
9. Стопе привредног раста 
10. Фактори привредног раста 
11. Модели привредног раста 
12. Финансирање економског развоја  
13. Домаћи извори финансирања 
14. Екстерни извори финансирања 
15. Привредни циклуси и политике стабилизације и развоја 
16. Економске димензије глобализације 

Практична настава  
1. Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад, колоквијуми, студије случајева, писање 

семинарских радова 
Основна литература:  

1. Мирослав Ђорђевић, Привредни развој, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 
2009.  

Допунска литература:  
1. Драгутиновић, Д., Филиповић, М., Цветановић С., Теорија привредног раста и развоја, Економски 

факултет, Београд, 2005.  
2. Љубомир Маџар, Илија Росић, Мирослав Ђорђевић, Теорија привредног развоја, Комино Траде, 

Краљево, 1997.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе: 
Ex catedra предавања, интерактивни рад уоблику анализе студија случајева и дискусија, презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и 15   




