
Студијски програм/студијски програми: Економија 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Теорија и анализа економске политике 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Деспотовић З. Данијела 
Статус предмета (на којим смеровима):  

Изборни на модулу Општа економија,  
Изборни на модулу Финансије, берзе и банкарство 
 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета је да омогући студентима: а) разумевање логике функционисања савремених 
привреда,  б) препознавање кључних детерминанти унутрашње и екстерне привредне 
равнотеже и в) дефинисање најефикаснијих инструмената и мера путем којих 
макроекономска политика помаже решавању или ублажавању привредних неравнотежа .  
 
Исход предмета : 
Оспособљавање студената да компетентно анализирају привредну стварност, то јест, да 
идентификују узроке могућих привредних неравнотежа. Да студенти могу у складу са 
уоченим поремећајима да примене одговарајуће мере у циљу њиховог отклањања и 
креирања амбијента који је максимално стимулативан за обављање економских активности. 
Посебна пажња ће бити поклоњена упознавању студената са објективним дометима 
савремених квантитавних метода и одговарајућих софтверских алата у анализи економске 
стварности појединих земаља, а такође и у дизајнирању мера макроекономске политике за 
које се претпоставља да су најадекватније у одређеним ситуацијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Макроекономска политика као научна дисциплина, Поруке значајнијих 

економских школа као оквир деловања макроекономске политике, Развој теоријских 
концепција макроекономске политике, Спонтана и свесна макроекономска регулација, 
Кључни атрибути и ефикасност макроекономске политике, Модели макроекономске 
политике затворених  и отворених привреда, Фискална политика, Монетарна 
политика, Спољноекономска политика, Политика иновација, Политика заштите 
животне средине, Макроекономска политика стабилизације, Макроекономска 
политика у периоду транзиције 

Практична настава: 
• Израда семинарских радова, коришћење савремених алата макроекономске анализе и 

политике. 
Литература (Назив и број страна):  

1. Бојан Димитријевић, Никола Фабрис, Економска политика, Београд, 2007.  
2. Слободан Цветановић, Политика привредног развоја, Економски факултет, 

Ниш, 2012. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

2 
Други облици 
наставе: 0 

Студијски истраживачки 
рад: 0 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: Интерактивни облици извођења наставе, анализа студија 
случајева и презентације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит / 
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    




