
10 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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 4x15=60

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25

усмени испит 25
30
10

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент би требало да, након успешно савладане материје предмета, може да анализира 
основне макроекономске варијабле и међузависност између истих; да дискутује утицај мера 
економске политике на будуће промене макроекономских варијабли. Такође, требало би да има 
способност за коришћење основних макроекономских инструмената и модела у циљу 
разматрања различитих макроекономских проблема који се крећу од дугорочних проблема 

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Примена стеченог знања у анализи случајева из праксе на часовима вежби, анализа 
макроекономске стабилности Србије, суседних земаља и појединих региона.

Пружити преглед основних макроекономских чињеница и постулата кроз упознавање студената 
са кључним макроекономским варијаблама, релацијама између истих, детерминисање аутпута, 
запослености, незапослености, каматних стопа и инфлације. Представљање основних 
макроекономских модела и инструмената. 

Садржај предмета
Теоријска настава
Кратак рок (IS-LM)1) Кључни макроекономски концепти (макроекономске варијабле, релације 
између истих, агрегатна тражња и понуда, бруто домаћи производ); 2) Доходак и потрошња 
(агрегатна тражња и равнотежни аутпут, мултипликатор, владин сектор, буџет); 3) Робно 
тржиште; 4) Финансијско тржиште; 5) Робно и новчано тржиште – IS и LM крива, равнотежа на 
робном и новчаном тржишту, прилагођавање ка равнотежи; Средњи рок (AS-AD); 6) Тржиште 
радне снаге; 7) AS-AD модел - спајање тржишта радне снаге са робним и финансијским 
тржиштем; 8) Природна стопа незапослености и Филипсова крива 9) Инфлација, незапосленост, 
номинални раст новца (квантитативна теорија новца); Дуг рок 10) Детерминанте раста; 11) 
Технолошки прогрес и раст; Отворена економија 12) Девизни курс - основе 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, дискусије, колоквијуми, групне и појединачне презентације, семинарски радови, 
есеји.

Литература
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миљковић Дејан, Ристановић Владимир, Јованцаи Ана, Макроекономија, уџбеник у процесу 

Међународна економија и финансије

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Нема услова

Предиспитне обавезе

Основне академске студије првог нивоа високог образовања
Макроекономија

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


