Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: МАКРОЕКОНОМИЈА
Наставник: Момировић Драган
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ:8
Услов:Уписан I семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним законитостима макроекономије и макроекономског односа по којима
функционишу савремене привреде, кроз изучавање макроекономске равнотеже, макроекономских агрегата,
инвестиција, робне размене, платно-билансних односа, животног стандарда и других макроекономских
категорија, као и економски раст и нестабилност, незапосленост, инфлацију.
Исход предмета:
Након положеног испита студент разуме начин функционисања привредног система, значај утврђивања и
остваривања текуће економске политике и сл., у стању је да сагледа у чему је значај утврђивања и остваривања
стратегије развоја како националне тако и регионалних стратегија развоја, као и да на основу макроекономских
дешавања у прошлости схвати и неке догађаје који се очекују у будућности.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Предмет проучавања макроекономије, Савремене макроекономске теорије (Класична
теорија, Кејнсова теорија, Монетаристичка теорија, Теорија рационалних очекивања, Нова кејнзијанска
теорија, Теорија привредних циклуса), Економска анализа (појам, задаци, врсте, микро и макро економска
анализа), Економски модели, Микро економски аспекти макроекономије (Функција производње, Функција
трошкова, Функција понуде, Функција тражње), Друштвено рачуноводство (Појам економских трансакција и
њихово груписање, Привредна активност, Рачуни финансијских токова),Агрегатни модели (Агрегатна
тражња, Агрегатна понуда, Економска политика, цене и производња, Маргинална производња), Функција
потрошње, Инвестиције, (Појам, Врсте и Формирање инвестиција), Монетарна макроекономија
(Појам,теорије и настанак новца, Улога и финкције новца у привреди, Монетарни систем и монетарна
политика, Кредит, Камата), Инфлација, Фискална економија (Државни расходи и приходи, Јавни сектор и
јавни дуг), Економска политика, Спољна трговина, Тржиште, Привредни раст и развој.
Практична настава:Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Презентовање
практичних примера. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература:
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за
представљање практичних примера;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15
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