
Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика 

Назив предмета: Национална економија 

Наставник/наставници: Петар Веселиновић, Никола Макојевић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулима Економска 

политика и развој, Међународна економија и пословање и Туризам и хотелијерство, изборни на модулима 

Менаџмент, Маркетинг, Финансије, банкарство и осигурање и Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије; изборни на студијском програму Пословна информатика 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Oснoвни циљ наставног прeдмeтa Национална економија je је упознавање студената са привредним 

развојем, структуром и функционисањем економије Републике Србије, кao и сa утицajeм eкoнoмскe 

пoлитике нa нивo прoмeнa у живoтнoм стaндaрду и личнoj пoтрoшњи стaнoвништвa. 

Исход предмета 

Изучавањем наставног предмета Национална економија студенти ће стећи основна знања о: 

- управљању привредним растом и развојем националне економије; 

- цикличном кретању националне економије; 

- основним индикаторима степена развијености националне економије; 

- предвиђању економских појава и процеса у развоју националне економије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Национална економија као примењена макроекономска дисциплина; 

- Агрегатне економске величине значајне за изучавање националне економије; 

- Привредни раст, привредни развој и циклична кретања националне економије; 

- Појам и основне карактеристике привредне структуре и структурних промена; 

- Привредни (економски) систем и економска политика; 

- Штедња и инвестиције у функцији развоја националне економије; 

- Појам и фактори конкурентности националне економије; 

- Социјални развој као компонента развоја националне економије; 

- Регионални развој као компонента развоја националне економије; 

- Макроекономска ограничења функционисања националне економије; 

- Развојни токови и стратешке основе развоја економије Републике Србије. 

 

Практична настава 
Повезивање теорије са реалним ситуацијама у привреди, Вежбе са студентима. 

У окриву овог дела биће заступљена израда два колоквијума и једног семинарског рада. 
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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 60 ..........  

семинар-и 5   

 
 

  


