
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
 
Студијски програм/студијски програми : Економија 
Врста и ниво студија: Дипломске студије, други ниво (мастер) 
Назив предмета: Регионална економија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Аранђеловић М. Зоран  
                                                                       Глигоријевић В.  Живорад 

Статус предмета: Изборни на модулу Општа економија и модулу Менаџмент у туризму 
Број ЕСПБ: 6  
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским основама регионалног развоја и стицање 
знања о теоријским концептима регионалног развоја, досадашњем и будућем регионалном 
развоју Србије и регионалном развоју у оквиру Европске уније. 
Исход предмета: Успешно изучавање ове дисциплине омогућиће студентима да: схвате 
теоријске основе регионалног развоја; разумеју суштину регионалног развоја; овладају 
вештинама у разумевању и тумачењу савремених трендова у области регионалног развоја и  
усвоје концептуални оквир за анализу и оцену регионалног развоја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Регионална економија као научна дисциплина; Појам и суштина регионалног развоја; Теоријске 
концепције о регионалном развоју; Дефинисање и типологија економских региона; Показатељи 
и методи за мерење степена развијености региона; Основне карактеристике регионалног развоја 
Србије; Регионални развој индустрије Србије; Регионални развој пољопривреде Србије; 
Регионални развој туризма Србије; Размере регионалних диспропорција у Србији – анализа 
стања; Политика и стратегија регионалног развоја Србије; Регионализација Србије; Привредно-
системске основе регионалног развоја Србије; Институционалне претпоставке регионалног 
развоја Србије; Регионални развој у Европској унији. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа регионалног развоја Србије; Утврђивање и оцена регионалних разлика у Србији и 
Европској унији. 
Литература:  
Обавезна: - Др Илија Росић, др Живорад Глигоријевић (2001), Регионални развој Србије, 
Економски факултет, Ниш. 
- Др Илија Росић, редактор (2004), Стратегија регионалног развоја Србије, Економски факултет, 
Крагујевац. 
Допунска:  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

60 
Вежбе: 

 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
- 

Остали 
часови 

 

Методе извођења наставе 
Излагање наставника, семинарска настава, израда презентација, израда пројектних задатака, 
анализа конкретних развојних проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
 
 
 
 


