Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике
Назив предмета: Локални економски развој
Наставник: мр Јовица М. Цветковић, предавач
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Стицање теоријских и практичних знања функционисања локалне економије и програмирања ЛЕР-а.
Савладавање вештина и алата анализе локалне економије и програмирања ЛЕР-а. Упознавање са
начинима функционисања тржишта локалних заједница, локалног јавног сектора, малог бизниса и
локалног приватно-јавног партнерства. Оспособљавање за избор најбоље локације и бизниса од значаја
за употпуњавање локалне економске структуре.
Исход предмета
Оспособљеност за примену практичних знања за програмирањем ЛЕР-а, употребу инструмената
локалне економије и ЛЕР-а за развој сопственог бизниса и приватно-јавног партнерства.
Оспособљеност за избор најповољније локације и врсте локалног бизниса.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам локалне економије и ЛЕР-а. Теорије локалне економије и упоредне (не)економске дисциплине
ЛЕР-а. Истраживања локалних заједница. Тајбаутова хипотеза тржишта градова и општина. Локални
тржишни откази. Локална екстерна економија. Теорија локације. Локални социјални и људски капитал.
Мобилност локалних производних фактора. Локални развојни ресурси и локална економска структура.
Инпут-аутпут анализа локалне привреде. Циљеви, инструменти и методе ЛЕР-а. Партнерство локалног
јавног, приватног и личног сектора. Развој пословног сектора. Планирање и програмирање ЛЕР-а.
Институције подршке ЛЕР-а. Мониторинг и евалуација ЛЕР-а. Оперативни план и разграда
програмског документа ЛЕР-а.
Практична настава
Природа ЛЕР-а. Фактори који утичу на ЛЕР. Предуслови ангажовања локалне самоуправе у области
привреде. Елементи процеса ЛЕР-а. Инструменти и технике локалне самоуправе за подстицање
привредног развоја. Улога локалне самоуправе у подстицању привредног развоја. Предузетништво
локалних власти. Процена и анализа локалне привреде. Формулисање стратегије и реализација
стратегије развоја. Надгледање, вредновање и преиспитивање стратегије. Просторно планирање и
издавање дозвола. Реформа ЈКП и услуга. Локални финансијски инструменти. Сложени облици ЛЕРа.
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Практична настава: 15
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случајева, писани радови, решавање практичних задатака, менторски рад,
индвидуални рад, примена метода искуственог учења, вежбе иновативности и креативности
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања

5

писмени испит

45

практична настава

5

усмени испит

/

колоквијум 2

30

.........

колоквијум 2

/

семинар-и

15

