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 Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија –  
модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање – модул 2 – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета: Макроекономија 

Наставник/наставници:  Момировић М. Драган, Тошовић Стевановић Л. Александра 

Статус предмета: обавезан, прва година, први семестар 

Број ЕСПБ: 8  

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је усвајање основних теоријских знања из области макроекономије односно упознавање са садржајем 
основних макроекономских категорија; са врстама економских ресурса, њиховим утицајем, учинцима на националну 
економију;  изучавање показатеља развијености и ефикасности националне производње и потрошње; стицање нових 
сазнања о структури и обиму производње, потрошње као и повезаности макроекономије са монетарном и фискалном 
економијом, привредним развојем и економском политиком и на тај начин стицање знања из области нивоа и стопа 
запослености и њиховој пројекцији као и пројекцији стопе привредног раста; стицање знања о улози и значају монетарног 
система и централних банака, о контроли  инфлације, стопама инфлације, као и систему расподеле и потрошње, значају 
тржишта и економској улози државе на укупан привредни развој и др. 

Исход предмета  
Исход предмета су усвојена теоријска знања и оспособљеност студента за разумевање основних макроекономских 
категорија; законитости и карактеристика производње и друштвено–економског развоја, улоге субјеката макроекономије који 
у највећој мери утичу на привредни живот и друштвено–економски развој у једној земљи; разумевање значаја производње 
као фазе друштвене репродукције, самим тим привредне структуре, привредног раста, привредних циклуса и запослености; 
оспособљеност за анализу и решавање макроекономских питања и дилема са аспекта трансформације националних 
економија, као и кретања,  анализе  и доношење закључака о   макроекономским индикаторима Србије и регионалних и 
глобалних организација.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у макроекономију; Како се мери национални доходак и БДП; Агрегатна тражња, агрегатна понуда и флуктуације; Новац и 
банкарство; Финансије штедња и инвестиције; Инфлација, пројекција, очекивања и трошкови одржавања инфлације на 
прихватљивом нивоу; Монетарни систем и централно банкарство; Монетарна политика, новац и камате; Фискална економија и 
владина потрошња; Синергија монетарне и фискалне политика (ИС–ЛМ модел); Девизни курсеви као макроекономске 
категорије; Незапосленост; Привредни раст; Привредни циклуси; Сиромашне и високоразвијене земље и привредни раст 
(компаративна анализа). 
Практична настава  
Вежбе; Студије случаја; Семинарски рад; Решавање практичних проблема и задатака; Анализа макроекономских показатеља 
и трендова у Р. Србији; ЕУ и свету израдом есеја и приступних радова. Групне дискусије о наведеним практичним 
проблемима. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава, презентација, самостални рад, рад у групама, дискусија, анализа и тумачење макроекономских 
показатеља у Р. Србији, окружењу и свету,  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум–и 50 ..........  

семинар–и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 

 


