
Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво 

Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине 

Назив предмета:  МАКРОЕКОНОМИЈА 

Наставник: Ђурковић Т. Иван 

Статус предмета: обавезни, прва година, први семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Да обезбеди основна знања о макроекономским узроцима који утичу на пораст или пад привредног 

раста земље и његов значај за раст запослености, животног стандарда и богатства народа. 

Исход предмета  

Очекује се да ће студент након реализације наставног програма из овог предмета бити оспособљени да 

могу активно учествовати у креирању економске политике земље у циљу стварања услова за дугорачан 

раст националне економије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основнипојмовиоекономскојнауци, компонентетржишнепривреде. Тржишна привреда и финансијско 

тржиште. Макроекономска политика, монетаристичка фискалнна правила. Макроекономско регулисање 

и управљање. Монетаристичка фискална правилаекономски раст: акумулација капитала, златно 

правило, новац и финансијске институције.Отворена економија: идентитет друштвених 

рачуна,економија у кратком року: агрегатна тражња, агрегатна понуда, ИС-ЛМ модел, инфлација, 

незапосленост и Филипсова крива, несинхронизованост утврђивања цијена и надница;дебата о 

макроекономској политици: активна или пасивна економска политика, дискрециона или на правилима 

заснована економска политика, савремена искуства у примјени мера економске политике, економска 

политика у  Републици Србији.монетарна политика: инструменти монетарне политике, , примјена мјера 

ФЕД-а и ЕЦБ-е, искуства РС;фискална политика: мере, буџет (појам, процедура доношења, тумачење), 

државни дуг, савремена искуства у примени, пример РС;Mеђународна размена: значај, обим, баријере, 

економске слободе, појам, смисао и садржај платног биланса, платни биланс ; показатељи међународне 

конкурентности: економског раста, конкурентности пословања и економских слобода међународни 

монетарни систем: историја ММС, конструкција ММС, валутне кризе, искуства у примени девизног 

курса, садашњи проблеми у ММС 

Практична настава 

Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада из тематских области обухваћених 

теоријском наставом. 

Литература  

Основна литература1. Коста Јосифидис, „Макроекономија” друго допуњено и измијењено издање, 

Футура публикације, Нови Сад, 2006. 

Допунска литература:   

2. Макроекономија, избор из литературе, Симеун Вимендечић, скрипта. 

3.Симеун Вилендечић, „Монетарна политика, девизни курс и монетарна унија”, Бесједа, Бања Лука, 

2009. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинарски и домаћи радови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  



практична настава 15 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 15   

 


