
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Стратегија привредног развоја 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Аранђеловић М. Зоран 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:  
Циљ предмета 
Едуkациjа студeната и њихoвo прoфeсиoналнo oспoсoбљавањe како би што успешније 
могли да спoзнају цeлину ekoнoмсke стварнoсти у kojoj живе и раде, да на њoj 
прoвeравају, пoтврђуjу или нeгирају тeoриjсke заkoнитoсти или заkључke дo kojих су 
самoсталнo дoшли, као и да са аспекта стечених знања буду оспособљени да одређују 
стратешке правце привредног развоја. Посебан акценат ће бити стављен на 
методологију за избор приоритета привредног и укупног развоја Србије. 
Исход предмета  
Упознавање са теоријским и методолошким основама стратегије развоја; критичко 
сагледавање претходног развоја и услова; дефинисање системских промена за будући 
развој; упоредна анализа развоја земаља ЕУ и Србије; практична израда стратегије 
привредног развоја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Појам и значај стратегије развоја; улога државе у одређивању стрегије развоја; нова 
парадигма за развој и услови одрживог развоја; субјекти стратегије развоја; 
одређивање основних и парцијалних стратешких циљева; одређивање основних и 
парцијалних стратешких праваца; одређивање политика за имплементацију 
стратегијеодређивање стратегије развоја и промене у свету; SWOT анализа у 
одређивању оптималне стратегије; стратегија привредног развоја Србије; 
стратегија Србије у процесу придруживања ЕУ 
Практична настава: 
Израда вишеваријантног приступа стратегији, оцена компаративних предности 
душтвено-економског развоја, припрема података за израду приступа, структуре и 
области докторске дисертације. 
Препоручена литература  
Обавезна:Радмила Стојановић, Оптимална стратегија пеивредног развоја, «Савремена 
администрација», Београд, 1973.  
Зоран Аранђеловић, Стратегија привредног развоја у новом окружењу, у: Национална 
економија, Ниш, 2008. 
Paul de Grauwe, Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford,2003. 
Зоран Арандјеловић, Стратегија развоја и економска политика, Пеликан принт, 2008. 
О.Ковач, Оквири стратегије дугорочног друштвеног и привредног развоја, Економска мисао, 
11-12, Београд, 2000. 
Национална стератегија привредног развоја Србије 2006-2012, Влада Републике Србије, 
Београд, 2006. 
 
Број часова  активне 
наставе  

120 

предавања: 
 

45 

Студијски истраживачки рад: 
 

75 
Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, студије случаја, практична синоптичка, SWOT и log-frame анализа и 
методологија постављања основних и специфичних стратешких циљева, анализа алтернативних 
политика за имплементацију стратегије, групни рад, презентације 



Оцена знања (максимални број поена 100) 
- предавања: 20  
- семинарски рад: 30 
- испит: 50 

 


