
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4x15=60 1x15=15

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

до 10 поена писмени испит нема

нема усмени испит 45

кратки текстови по 5 поена 25

мастер академске студије - други степен студија

Економија Блиског Истока и Северне Африке

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

Спецификација предмета

Предавања која покривају основну материју. Вежбе које оспособљавају за анализу и 

ажурирање потребних знања. Групни семинарски радови који обрађују привреде најзначајнијих 

земаља појединих региона. Семинарски радови се излажу и дискутују на часовима вежби. 

Гостовање привредних представника појединих земаља. Посете предузећима, сарадња и 

размена студената са иностраним универзитетима.

Литература

Оскар Ковач, Владимир Ристановић - Економија региона света, Мегатренд универзитет, 

Београд 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Анализе Економско-социјалних комисија УН за поједине регионе

Студије и анализе OECD, IMF i WB.

ECA UN, Economic Report on Africa, New York, 2006.

ESCWA UN, Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA Region 2003-2006, New 

York, 2006.

Геоекономске и регионалне студије

завршене основне академске студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Дипломирани студенти овог сектора оспособљени су за послове економиста који захтевају 

познавање привреде и начина пословања у региону Блиског Истока и Северне Африке.

Вежбе, практична анализа појединих регионалних целина, тематске анализе, приступни радови, 

теме по избору, актуелна дешавања, дебате

Овај предмет након савладаних знања и потребних аналитичких поступака из економије и 

светске привреде, студенте припрема за специјалистичко познавање привреда блискоисточног 

региона и подручја Северне Африке.

Пошто су студенти научили језик који је у претежној употреби у земљама региона, у настави ће 

се користити национални извори литратуре и података, као и анализе и студије међународних 

институција.

Садржај предмета
Основа привредна обележја Блиског Истока; Значај сирове нафте за привреде Блиског 

Истока;Потреба диверзификације привреда региона;Проблем коришћења заједничких 

изворишта воде;Међусобна трговина арапских земаља;

Регионални трговински и интеграциони пројекти на Блиском Истоку;

Националне стратегије ових земаља у односу на стране директне инвестиције

      Спољни дуг земаља Блиског Истока;

.    Економска обележја Северне Африке;Привредни развој у Северној Африци

     Економски односи Северне Африке са другим земљама и регионима света 

     Северна Африка и Миленијумски циљеви развоја.



до 20 поенасеминари


