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Циљ предмета 

Циљ предмета је да омогући студентима: 

- разумевање функционисања савремених привреда; 

- препознавање кључних детерминанти унутрашње и екстерне привредне равнотеже; 

- дефинисање најефикаснијих инструмената и мера путем којих економска политика помаже решавању 

или ублажавању привредних неравнотежа. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да компетентно анализирају привредну стварност, односно идентификују узроке 

могућих привредних неравнотежа. Студенти ће, изучавањем овог наставног предмета моћи, у складу са 

уоченим поремећајима у привреди, да примене одговарајуће мере у циљу њиховог отклањања и креирања 

амбијента који ће бити стимулативан за обављање економских активности. Посебна пажња ће бити 

посвећена упознавању студената са објективним дометима савремених квантитативних метода и 

одговарајућих софтверских алата у анализи економских активности, а такође и у дизајнирању мера 

економске политике у одређеним практичним ситуацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Економска политика као научна дисциплина; 

- Теоријски правци изучавања економске политике; 

- Кључни атрибути и ефикасност економске политике; 

- Спонтана и свесна макроекономска регулација; 

- Модели макроекономске политике затворених и отворених привреда; 

- Основне карактеристике фискалне политике; 

- Основне карактеристике монетарне политике; 

- Основне карактеристике спољноекономске политике; 

- Основне карактеристике политике иновација; 

- Основне карактеристике политике заштите животне средине; 

- Макроекономска политика у периоду стабилизације; 

- Макроекономска политика у процесу транзиције 

Практична настава 
Повезивање теорије са реалним ситуацијама у привреди, Вежбе са студентима. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава / усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

 

  


