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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,80 2*15*1,40 0 1,80 1,40 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,80+ 2*15*1,40 + 0 = 150 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 150 h = 240 h = Uopt 

Исходи учења 

Након положеног испита, студенти ће бити у могућности да:  
1.  спознају карактеристике макроекономских агрегата, фундаменталне карактеристике 

посткејнсијанизма, потрошње, инвестиција и штедње;  
2.  укажу на темељне детерминанте националног дохотка и запослености; упознају основне 

проблеме инфлације и успореног привредног раста, мјере економске политике за отклањање 
инфлационог и дефлационог јаза и основе стабилизационе политике;  

3.  схвате економске трансакције и њихово груписање; сагледају утицај јавне потрошње на домаћи 
производ; упознају суштину дјеловања аутоматских или уграђених стабилизатора; објасне утицај 
буџетског дефицита на домаћи производ и успостављање равнотеже робних и новчаних токова; 
упознају начин креирања макроекономске политике и њена начела;  

4.  схвате платнобиласну политику; упознају стабилизационе програме дизајниране према 
захтјевима ММФ-а и схвате есенцијалне тачке свих стабилизационих програма; објасне 
монетизацију буџетског дефицита; упознају есенцијалне узроке богатства и сиромаштва народа; 
схвате и дефинишу привредни раст и његове детерминанте; дефинишу појам биланса плаћања; 
препознају утицај спољне трговине на домаћу производњу; објасне уравнотежење биланса 
плаћања ограничењем кретања трговинских и капиталних токова итд. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у макроекономију, (дефиниција, сврха изучавања, настанак, развој, задаци економске 
анализе, научна методологија и макроекономске идеје). 

2.  Mакроекономске анализе у историји економске мисли, микроекономске основе макроекономије и 
нова политичка макроекономија. 

3. Кејнсова макроекономска анализа, национални доходак, производња, запосленост, економски 
раст, пословни циклус, макроекономска динамика, модели економске политике и инвестиције. 

4. Реална макроекономија, општа привредна равнотежа, привредни циклуси, макроекономска 
политика, модели инфлације и макроекономске политике . 

5. Савремена посткејнсијанска макроекономија, међународна размјена и финансијска тржишта. 
6. Дефицити и инфлација, централна банка и изградња државног и међународног финансијског 

система. 
7. Монетарни режим и макроекономске реформе, отворена и глобална макроекономија, 

глобализација и реструктурирање привреда. 
8. Први колоквијум  



9. Друштвено рачуноводство, макроекономско реструктурирање, цикличне макроекономске 
флуктуације и њени извори. 

10. Компоненте агрегатне потражње током циклуса и агрегатни макроекономски модел. 
11. Макроекономска равнотежа и макроекономика транзиције.  

Задуженост БиХ – лимитирајући фактор макроекономског развоја. 
12. Запосленост и запошљавање, рад, плате и тржиште у условима најновије свјетске економске 

кризе. Филипсова крива у привреди БиХ. Лоренцова крива као показатељ тржишне 
концентрације у сектору осигурања БиХ. 

13. Монетарна и фискална стабилизација, економска правила и дискрециона права. 
14. Инфлација, привредни раст и глобална интеграција у дестабилизирајућим свјетским условима 

привређивања. Економски показатељи привредног развоја Босне и Херцеговине у условима 
кризе настале појавом вируса COVID-19. 

15. Други колоквијум  
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама       10          10 

тест/ колоквијум 40 40 

нпр. практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 50 50 

УКУПНО 100 100  

Датум овјере 1.10.2021. 

 

 

 


