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Циљ предмета 

Циљ изучавања ове наставне дисциплине је да студенти прошире и употпуне постојећа 

знања о макроекономским агрегатима и њиховим међусобним односима. У саставу овог 

предмета су макроекономски модели: IS-LM модел, Филипс-Окунов модел, АS-АD модел и 

Мандел-Флемингов модел, као и основне препоруке монетарне и фискалне макроекономске 

политике. Овим предметом се, на основу екстензивно коришћених модела и приступа, 

развијају знања која се односе на главна питања макроекономије, као што су: флуктуације 

агрегатне економске активности, ограничења тржишта рада, незапосленост, инфлација итд. 

 

Исход предмета  

Коришћење аналитичког приступа и формалних модела којима се објашњава равнотежа, 

кретање производње, запослености, инфлације, каматних стопа и других макроекономских 

варијабила, омогућава разумевања текуће и предвиђање будуће привредне активности, као и 

избор адекватне макроекономске политике. На тај начин студенти стичу нова знања, јасније 

уочавају тенденције у савременим привредама, што ствара могућности да се активно укључе 

у решавање актуелних проблема. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Макроекономске величине 

2. Друштвено рачуноводство 

3. Равнотежни доходак 

4. IS-LM модел 

5. Филипс-Окунов модел 

6. АS-АD модел 

7. Мандел-Флемингов модел 

8. Макроекономска политика 

9. Цикличне флуктуације економске активности 

10. Тржиште рада и незапосленост 

11. Савремене тенденције у макроекономској теорији 

Практична настава: 

Вежбе, други облици наставе 

Литература (Назив и број страна):  

1. Марјановић, Г. (2017), Макроекономска анализа, Економски факултет, Крагујевац, ISBN 

978-86-6091-074-7 

2. Јакшић, М., Прашчевић, А. (2014) Макроекономија: анализа и политика, Центар за 

издавачку делатност, Економски факултет, Београд, 426 стране 

Број часова  активне наставе 
Остали 

часови 

 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици 

наставе: 

 

Студијски истраживачки 

рад: 

 

Методе извођења наставе: Предавања, презентације и семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 
 

практична настава 
 

усмени испит 40 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 
 

  



 

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ПО ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА 

 

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 

ДАТУМ ОБРАДЕ 

(РАДНА НЕДЕЉА) 
ЛИТЕРАТУРА 

(од-до стр.) 
ПРЕДАВАЊА ВЕЖБЕ 

1.  Уводна предавања  

2. Макроекономске величине 

 Мерење макроекономске 

активности 

I недеља 

 

I недеља 

 
 

3. Друштвено рачуноводство и 

кружно кретање дохотка 

 Модел ињекције-повлачење 

4. Равнотежни доходак 

 Потрошња и штедња 

- Кејнсова теорија о 

апсолутном дохотку 

II  недеља 

 

II  недеља 

 
 

- Фридманов перманентни 

доходак 

- Модиљанијев животни 

циклус потрошње 

 Инвестициона тражња 

 Равнотежни доходак: 

- метод агрегатних издатака 

- метод инвестиције-штедња 
 

III недеља 

 

III недеља 

 
 

5. IS-LM модел 

 Основна обележја модела 

 Добијање IS криве 

 Добијање LM криве 

 Равнотежа у IS-LM моделу 

 Економска пол. у IS-LM моделу 

 Поређење ефикасности пол. 

 Ограничења IS-LM модела 
 

IV недеља 

 

IV недеља 

 
 

6. Филипс-Окунов модел 

 Филипсова крива 

- Кејнзијански концепт 

- Филипсова крива 

употпуњена адаптивним 

очекивањима 

- Филипсова крива 

употпуњена рационалним 

очекивањима 

- Новокејнзијанска 

Филипсова крива 

 Окунова крива 

 Филипс-Окунова крива 

V недеља 

 

V недеља 

 
 

I колоквијум VI недеља VI недеља  

7. AS-AD модел 

 AD крива 

- Добијање AD криве 

- Фактори који утичу на 

померање AD криве 

 AS крива 

VII недеља 

 

VII недеља 

 
 



- Дугорочна и краткорочна 

AS крива 

- Фактори који утичу на 

померање AS криве 

 

 Равнотежа у AS-AD  моделу 

- Равнотежа у кратком року 

- Равнотежа у дугом року 

- Шокови тражње и шокови 

понуде у дугом року 

 АS-AD модел и Филипсова 

крива 

 Ограничења АS-AD модела 
 

VIII недеља 

 

VIII недеља 

 
 

8. Мандел-Флемингов модел 

 Основне карактеристике модела 

 Равнотежа у Мандел-

Флеминговом моделу 

 IS-LM-BP модел 

 Економска политика у Мандел-

Флеминговом моделу 

- Монетарна и фискална 

политика у условима 

фиксног девизног курса 

- Монетарна и фискална 

политика у условима 

флуктуирајућег девизног 

курса 
 

IX недеља 

 

IX недеља 

 
 

- Монетарна и фискална 

политика и спољашња и 

унутрашња равнотежа 

 Ограничења Мандел-

Флеминговог модела 

9. Макроекономска политика 

 Општи став 

 Процес прилагођавања у 

кејнзијанском и 

монетаристичком моделу 
 

X недеља 

 

X недеља 

 
 

 Монетаристичко виђење 

економске политике 

 Процес прилагођавања – 

равнотежни приступ 

 Економска политика у новој 

класичној макроекономији 

- Дискреција и правила 

- Временска 

неконзистентност и 

кредибилитет 

 Прилагођавање у моделу нових 

кејнзијанаца 

 Стабилизациона политика у 

моделу нових кејнзијанаца 

 

XI недеља 

 

XI недеља 

 
 



10. Цикличне флуктуације 

економске активности 

 Појам и карактеристике 

привредних циклуса 

 Теорије привредних циклуса 

- равнотежни привредни 

циклус 

- реални пословни циклуси 

- шокови тражње и шокови 

понуде у новокејнзијанском 

моделу 

- политички циклуси 

 

XII недеља 

 

XII недеља 

 
 

II Колоквијум XIII недеља XIII недеља  

11. Тржиште рада и незапосленост 

 Општи приступ тржишту рада 

 Врсте незапослености и њихови 

узроци 

 Класично и кејнзијанско 

тржиште рада 

 Номиналне и реалне 

ригидности на тржишту рада 

 Хистерезис 

 

XIV недеља 

 

XIV недеља 

 
 

12. Макроекономске теорије 

 Области неслагања економиста 

 Савремени теоријски приступи 

 Нова неокласична синтеза 

 

XV недеља 

 

XV недеља  

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

(писмено и/или усмено) 
Усмено 

I КОЛОКВИЈУМ 

(Литература од-до стр.) 
 

II КОЛОКВИЈУМ 

(Литература од-до стр.) 
 

БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА 

Гордана Марјановић: D- 21, уторак и четвртак 12-14 

сати 

Владимир Михајловић: D- 211, уторак 12-14, среда 

10-12 сати 

БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПРЕДМЕТНИХ АСИСТЕНАТА 
Владимир Михајловић: D- 211, уторак 12-14, среда 

10-12 сати 
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