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I циклус студија IV година студија
Пун назив предмета ЕКОНОМИЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS
ОСмП 02 Oбавезан VII 5

Наставник/ -ци проф. др Љубиша Владушић, ванредни професор
Сарадник/ - ци Арсен Хршум, мр, виши асистент

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

2 2 0 2*15*2 2*15*2 0*15*2 2
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
30 + 30 + 0 = 60 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15*2 + 2*15*2 + 0*15*2 = T

60 + 60 + 0 = 120 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

60 h + 120 h = 180 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да:
- разумију основне појмове и чињенице везане за јавни сектор;
- разумију сврху оснивања и начин функционисања јавних предузећа;
- анализирају проблеме у јавном сектору и јавним предузећима Републике Српске;
- креирају планове пословања и пројекте у јавним предузећима Републике Српске.

Условљеност Нема условљености
Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације, реферати, семинарски радови и анализа практичних примјера

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Појам и анализа јавног сектора и економска улога државе
Tржишна ефикасност и несавршености тржишта
Производња од стране јавног сектора и извори неефикасности у јавном сектору
Mенаџмент и маркетинг у јавном сектору
Јавно-приватно партнерство
Појам јавних предузећа, дјелатност и неопходност оснивања
Ефикасност пословања и финансијско извјештавање јавних предузећа
I парцијални испит
Законодавна регулација јавних предузећа Републике Српске
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и јавна предузећа
Јавна предузећа од стратешког значаја за Републику Српску
Реструктурирање јавних предузећа РС
Карактеристике макроекономске позиције БиХ
Међународно макроекономско окружење
II парцијални испит

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Владушић, Љубиша., Кулина,
Драган. и Хршум, Аарсен

Економија јавних предузећа - Теорија и пракса у Републици
Српској, Завод за уџбенике и наставнасредства, Источно
Сарајево.

2018. 1-250

Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Штиглиц, Јозеф Економија јавног сектора,Центар за издавачку дјелатност,
Економски факултет, Београд. 2013. 1 - 25; 53 - 120;

191 - 212.
Врста евалуације рада студента Бодови Проценат

Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10%

интерактивна настава 5 5%
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 5 5%

нпр. студија случаја – групни рад - -
нпр. тест/ колоквијум 40 40%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе - -
нпр. практични рад - -

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 40 40%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница -http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-ekonomija.html

Датум овјере 1816/19 od 23.9.2019. године

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно
оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.


