
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије историје: Држава друштво и транзиција 

Назив предмета: Економска транзиција 

Наставник/наставници: Проф. др Огњен Радоњић 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Активно знање енглеског језика, обученост у раду са програмом Microsoft Office и коришћење 

електронских база стране периодике. 

Циљ предмета  

Циљ курса је да се студенти упознају са сложеним и често контроверзним процесима транзиције који чине 

основу анализе читавог спектра вредносних, друштвених и политичких промена у модерним друштвима. 

Исход предмета 

Очекивани исход курса је да ће студенти бити оспособљени да: 

- дефинишу основне појмове и фундаменталне концепте из области економске транзиције 

- дискутују и објасне кључне привредне и политичке процесе током периода транзиције 

- препознају могућности и ограничења процеса економске транзиције 

- схвате и интерпретирају савремена дешавања из угла непрестаног процеса економске транзиције 

- дискутују о ограничењима процеса транзције 

- на исправан начин писмено и усмено користе речник основних појмова из области економске 

транзиције 

Садржај предмета 

Теме у оквиру овог курса се фокусирају на процес економске транзиције бивших комунистичких земаља 

Европе како из историјске, тако и из савремене перспективе. Детаљно се проучавају транзициони процеси 

које карактеришу дубоке и свеобухватне институционалне промене. Разматрају се карактеристике и 

детерминанте ових промена, њихове импликације на привредне резултате, различити развојни путеви и 

транзициона искуства различитих земаља током процеса пост-комунистичке трансформације и узајамни 

односи између привредног развоја и промена у кључним друштвеним и привредним институцијама.    

Opšta obavezna literatura  

 

Lavigne, Marie (1999), The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy, 

2nd Edition, London: Palgrave Macmillan. 

 

Jens Hölscher (Editor), Horst Tomann (Editor) (2016), Palgrave Dictionary of Emerging Markets and 

Transition Economics, London: Palgrave Macmillan.   

 

Opšta dopunska literatura  

 

Tomasz Mickiewicz (2010), Economics of Institutional Change: Central and Eastern Europe Revisited 

(Studies in Economic Transition), 2nd Edition, London: Palgrave Macmillan. 

 

Berend, Ivan (2007), An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from 

Laissez-Faire to Globalization, Cambridge: Cambridge University Press, Chapter 4.  

Božidar Cerović (2012), Tranzicija: Zamisli i ostvarenja, Centar za izdavačku delatnost, Beograd: 

Ekonomski fakultet.   

Miodrag Zec, Ognjen Radonjić (2012), Ekonomski model socijalističke Jugoslavije: saga o 

autodestrukciji, Sociologija, Vol. LIV, No. 4, str. 695-720. 
Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава:2 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Jens+H%C3%B6lscher&text=Jens+H%C3%B6lscher&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Horst+Tomann&text=Horst+Tomann&sort=relevancerank&search-alias=digital-text


Методе извођења наставе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


