Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.25
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Привредни систем
Наставник (Име, средње слово, презиме):Марко С. Царић
Сарадник: Владислав Ј. Салак
Статус предмета: Опциони предмет на основним академским студијама,VI семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: /
Циљ предмета:Усвајање знања о основним појмовима друштвеног и привредног развоја земље, посебно
из области функционисања привреде, односно привредног система. Предмет је конципиран тако да
указује на однос привредног и политичког система, историјски развој привредних систрема СФРЈ, СРЈ,
СЦГ и привредног система Републике Србије.
Исход предмета:Студент би требало да уме да објасни и илуструје основне појмове друштвеног и
привредног развоја Србије уз ослањање на теоријско знање о историјском развоју привредних система
СФРЈ, СРЈ, СЦГ; да уме да објасни улогу привредног система у економији Србије, као и однос привредног
система; да уме да препозна и објасни развојне проблеме условљене неадекватним решењима из области
привредних система.
Садржај предмета:
• Општа дефиниција привредног система
• Предмет проучавања привредног система СЦГ; Карактеристике привредног система СЦГ
• Привредни систем Србије
• Привредни и политички систем бивше Југославије
• Условљеност привредног развоја бивше Југославије развојем политичког и привредног система
• Нерационалности привредног система у претходном периоду
• Неопходност изградње конзистентних привредно-системских решења у економском развоју
Србије
• Акумулативна и репродуктивна способност привреде
• Појам и врсте девизног курса
• Дефиниција платног биланса
• Систем друштвених потреба
• Појам монетарно-кредитног система
• Основи кибернетике и опште теорије система
• Нивои организованости великог економског система
• Управљање развојем
• Систем основних економских параметара
• Систем прогнозирања
• Систем информација
• Систем одлучивања
• Општи приступ привредном расту и развоју
• Нека развојна ограничења проузрокована неадекватним привредним системом
Литература:
а) основна:Миловановић, С., Лакић, С., Царић М.: Привредни систем – макроекономија, Привредна
академија, Нови Сад, 2006.
Росић, И. и Ђорђевић, М.:Основе привредног система, Издање аутора, Крагујевац, 2007;
б) додатна: Ђорђевић, М.: Основи привредног система и системски приступ привредном развоју, Издање
аутора, Крагујевац, 2004;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
50
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10

