
 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Економија 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије   

Назив предмета: КОНТРОВЕРЗЕ У МАКРОЕКОНОМИЈИ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Марјановић В. Гордана  

Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Општа економија, I семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је упознавање студената са кључним контроверзама у оквиру савремене 

макроекономске теорије и политике, а које проистичу из различитих схватања  природе и начина 

функционисања тржишних привреда и њихових импликација на формулисање и вођење економске 

политике. То подразумева не само анализу зашто се економисти не слажу, него и анализу многих питања 

која су предмет неслагања савремених економиста – од кључне разлике у односу на релевантан значај 

кратког и дугог рока, флексибилности цена и надница и брзине чишћења тржишта, начина формирања 

очекивања и њиховог значаја за динамику агрегатне понуде и Филипсове криве, значаја и улоге 

монетарног фактора за динамику агрегатне тражње, ефекта тока тражње и тока понуде, до избора између 

политике управљања тражњом или понудом, дискреционог права и правила итд. 

Исход предмета  

Оспособљава студенте мастер студија да: 

• прошире и продубе  сазнања из макроекономске теорије и политике, која су неопходна за 

разумевање и решавање савремених проблема; 

• спознајом алтернативних приступа и  решавањем  појединих спорних питања развију критичко 

размишљање и вредновање, које је неопходно за изградњу сопствених схватања и ставова; 

• и да та сазнања примене у свом научно-истраживачком раду и на тај начин допринесу решавању 

конкретних проблема. 

Садржај предмета 

1. Контроверзе и консензус у макроекономији 

2. Макроекономска равнотежа 

3. Агрегатна тражња и оутпут 

4. Агрегатна понуда и инфлација 

5. Ефекти шокова понуде и шокова тражње 

6. Привредни циклуси 

7. Домети  политике управљања тражњом 

8. Економика понуде-теорија и политика 

9. Теорија и политика привредног раста 

Литература (Назив и број страна):  

1. Др Катарина Станковић, Савремене економске теорије, (2006), Економски факултет, Крагујевац  

2. Бурда,М., Виплош,Ч. (2004), Макроекономија, CLDS, Београд  

Број часова  активне наставе 
Остали часови 

1 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 

 4 

Методе извођења наставе: Предавања, презентације и семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава / усмени испит 50 

колоквијум 30 ..........  

семинар 15  

 

 


