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Циљ предмета 

Да студенти сагледају проблеме функционисања привредног система и свих његових елемената, да овладају 
основним економским категоријално-теоријским појмовима макроекономије, као и да се упознају са 
централним питањем животне средине, како уравнотежити макроекономски обим са подржавајућим 
екосистемом. 
Исход предмета  
Да студенти усвоје основна економска знања и овладају основним категоријално-теоријским појмовима, 
потребним за разумевање основних економских процеса везаних за макроекономске принципе. Разумевање 
потреба макроекономског обима за еколошким циклусима и утицај економског система на животну средину. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Увод у макроекономију. Макроекономски биланси. Основе привредног раста. Тржиште рада и незапосленост. 
Интертемпорално буџетско ограничење. Потрошња и инвестиције. Реални девизни курс. Новац и тражња за 
новцем. Равнотежа на тржишту новца у кратком и у дугом року. Понуда новца и монетарна политика. 
Циљеви, таргети и инструменти монетарне политике. Аутпут, запосленост и цене. Робно тржиште и ИС 
крива. Тржиште новца и ЛМ крива. Тејлорово правило и ТР крива. Макроекономска равнотежа са фиксним и 
са флексибилним ценама. Агрегатна тражња и агрегатна понуда. Аутпут и каматна стопа при фиксном и при 
флексибилном девизном курсу. Агрегатна понуда и инфлација. Агрегатна тражња и агрегатна понуда у 
режиму фиксног и флексибилног девизног курса. Шокови понуде и тражње. Привредни циклуси. Фискална 
политика. Политике управљања тражњом. Економија понуде. Финансијско тржиште и макроекономија. 
Детерминанте девизног курса у кратком року. Конструкција међународног монетарног система. Девизне 
кризе. Избор режима девизног курса. Макроекономија животне средине. Економска анализа питања животне 
средине. Моделирање еколошких и економских система. 
Практична настава: 

Мерење бруто домаћег производа. Мерење трошкова живота. Рачунање индекса цена на мало. Кориговање 
економских варијабли за ефекте инфлације. Примери из праксе индексирање. Економско и еколошко 
моделирање. Моделирање одрживог развоја. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 (30) Вежбе:2 (30) Други облици наставе: СИР: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, рад у семинару и вежбе. Сви облици наставе подразумевају симулације стварних економских 
ситуација, примену одговарајућих метода анализе, анализа решења и предлагање мјера за постизање 
оптимума. У свим фазама наставног процеса предвиђено је активно укључивање студената. Самостални 
радови студената темеље се на студијама случаја које анализирају и тумаче савладаним методама анализе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава-тематска радионица 20 усмени испт 20 

семинарски рад 30   
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