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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-212 

Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Привредни систем и економска политика 
Наставник: Софија Ж. Аџић,  Јова М. Радић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета: Привредни систем и економска политика је примењена макроекономска дисциплина 
која на основу емпиријске граде и генералних теоријских сазнања добијених уопштавањем основних 
економских токова у националним привредама изучава утицај државе на ниво, динамику, секторско и 
регионално порекло друштвеног производа и његове детерминанте у процесу расподеле, размене и 
потрошње с посебним освртом на економска збивања и проблеме у границама Републике Србије. 
Исход предмета: Сазнања добијена у оквиру науке о привредном систему и економској политици треба да 
омогуће студентима да: (1) прате, разумеју и имплементирају процесе јавне регулације привреде и 
привредног развоја, (2) активно и критички суде о циљевима, трошковима и користима јавне регулације 
привреде и привредног развоја, и (3) овладају методологијом конципирања јавне регулације привреде и 
привредног развоја у обиму који ће им омогућити да учествују у њиховом креирању и реализацији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Привредни систем и економска политика: Теоретско-методолошки приступ; Развој и 
концептуализација институција привредног система и акција економске политике; Макроекономски 
показатељи и облици финалне потрошње; Привредни подсистеми и економске политике; Привредни 
развој и економске политике;  Економска политика Европске Уније 
Вежбе Класификација привредних система и економских политика; Структурне и институционалне 
реформе у Србији; Методологија израде националних рачуна; Буџет Републике Србије; Стране 
директне инвестиције у Србији; Индустријализација Републике Србије; Економски аспекти 
регионализације Србије; Економска политика и политика интеграције Србије у Европску Унију. 
Литература  
 Проф. др Софија Аџић: Привредни систем и економска политика. Економски факултет, 

Суботица 2007. 
 Проф. др Софија Аџић: Привредни систем и економска политика – Практикум. Економски 

факултет, Суботица 2007. 
Друга опција: према избору студента на тему: Привредни систем, Економска политика, Национална 
економија, Привредни развој и Економика Европске Уније на основу договора са предметним 
наставником. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активности у току предавања 6 Писмени испит  
Колоквијуми 52 Усмени испит 30 
Студија случаја 6   
Семинарски рад 6   
СВЕГА 70  30 

 


