
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕНИ САВРЕМЕНОГ ДОБА 

Наставник/наставници: Јелена Рафаиловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Предмет могу узети студенти завршних година свих студијских група на Филозофском факултету 

који су дали све предмете са прве и друге године студија, као и предмете које на трећој години даје Катедра 
за општу савремену историју. 

Циљ предмета 

Упознавање са главним економским феноменима, појавама, догађајима и процесима 20. века, разумевање 

економских трендова и модела, развијање интердисциплинарног приступа, стварање теоријских, 
методолошких и фактографских предуслова за самостална студентска истраживања.  

Исход предмета  

Информисање о најзначајнијим економским појавама двадесетог века,  сагледавање економских трендова и 

модела, разумевање интердисциплинарног приступа темама, и стварање код студената теоријске, 
методолошке и фактографске предуслове за самостална истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историја економских феномена и догађаја у свету у двадесетом веку са акцентом на најзначајније процесе 

и појаве у економској историји. Предавања су конципирана хронолошки и тематски, а пажња је усмерена 
на главне путање економског развоја држава (центар и периферија; економска дивергенција; глобална 

економија) и функционисање привредних система у 20. веку (капитализам, социјализам, планска привреда 
и слободно тржиште).  

Практична настава  

Теме се крећу од увођења у теоријску проблематику економске историје, ратних економија, слободног 

тржишта двадесетих, тоталитарних и државно-планских економија до стварања глобалног економског 

тржишта, Европске уније, распада комунизма у СССР-у, масовне производње и финансијског капитализма.  

Фокусирањем на разне економске феномене и појаве студенти ће стећи јаснији увид у политичке и 
друштвене процесе и догађаје у двадесетом веку. 

Литература  
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Lendis, Dejvid, Bogatstvo i siromaštvo nacija, Beograd (Stubovi kulture) 2004. 

Сандму, Агнар, Историја економских идеја, Београд 2013. 

Lampe, John R., Jackson, Marvin R. Balkan Economic History, 1550-1950: From Imperial Borderlands to 
Developing Nations, Bloomington : Indiana University Press, 1982 

Piketi, Toma, Kapital u XXI veku, Beograd 2015. 

Daron Asemoglu i Džejms A. Robinson, Zašto narodi propadaju : poreklo moći, prosperiteta i siromaštva, 
Beograd 2014.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим 
предавачима), активан рад са изворима, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


