
8 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

2x15=30 1x15=15 1x15=15

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит

усмени испит 50

30

Нема услова

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Пружање сазнања о теоријско-методолошким основама функционисања националне економије 

и националне економске политике; да омогући упознавање са економском политиком Европске 

уније која на наднационалном нивоу утиче на макроекономске одлуке националних привреда; 

да, на тај начин, омогући анализу утицаја наднационалне економске политике на пословање 

предузећа и националних привреда, као и доношење оптималних пословних и макроекономских 

одлука.

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Почев од велике светске економске кризе, саврмена држава је стално присутна у тржишној 

привреди.. Њена економска улога се временом ширила и усложњавала и добила свој коначни 

израз у вођењу макроекономске политике на националном и наднационалном нивоу. Циљ 

предмета: Макроекономска анализа је да упозна студенте са кључним етапама развоја теорије 

макроекономске политике и њене примене у саврменим тржишним привредама, са посебним 

освтром на економску политику Европске уније.  

Садржај предмета

1. Велика светска економска криза: почетак државне интервенције у капиталистичкој привреди 

2. Производне могућности националне привреде: привредни раст и привредни развој 3. 

Циклично кретање капиталистичке привреде 4. Концепт природне и недовољне запослености 5. 

Изрази макроекономске нестабилности: инфлација и дефлација 6. Однос инфлације и 

незапослености: Филипсова крива 7. Модел привредне равнотеже на различитим нивоима 

запослености производних чинилаца 8. Циљеви фискалне политике 9. Инструменти фискалне 

политике 10. Буџетска политика Европске Уније 11. Управљање буџетским дефицитом 12. 

Макроекономска дејства фискалне политике: различити теоријски приступи 13. Улога државе у 

националној привреди: неолибералистички концепт 14. Савремена светска економско-

финансијска криза.

Спецификација предмета

Предавања и колективни рад на часовима

Индивидуални рад - по један кратак текст из сваке од наведених области програма

Литература

Дејан Миљковић, Међународне финансије, Економски факултет, Београд, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миљковић Дејан, Ристановић Владимир, Међународна макроекономија, уџбеник у процесу 

Кругман Пол и Обстфилд Морис "Међународна економија: теорија и политика", Дата статус 

Геоекономске и регионалне студије

активност у току 

предавања
практична настава

колоквијуми

семинари

мастер академске студије - други степен студија

Mакроекономска анализа

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета




