Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ;
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Весна М. Петаковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима, типовима, инструментима и теоријама економске
политике, као и њихово оспособљавање да разумеју процесе водјења и креирања економске политике када се сами
буду нашли у пракси. Циљ предмета је и разматрање питања која залазе у саму срж економске политике: које циљеве
савремена друштва себи постављају, каквим мерама се ти циљеви могу остварити, какви ће бити ефекти предузетих
мера и који субјекти треба да предузимају те мере.
Исход предмета
Коришћењем литературе, предавањима, помоћним материјалом и активним учешћем на вежбама (што подразумева
колоквијуме, семинарске радове, студије случајева и есеје), анализом практичних примера и задатака, студенти треба
да се оспособе да разумеју процесе економске политике и да радећи у државним и другим институцијама могу да
постану аналитичари и креатори економске политике, као и да решавају проблеме са којима би се могли потенцијално
суочити. Студенти се и припремају за рад на истраживачким пројектима, као и за наставак школовања на дипломским
академским студијама.
Садржај предмета
Појам и теоријске концепције економске политике (појам, циљеви, инструменти економске политике; хронолошки
приказ најзначајнијих погледа на економску политику и основне карактериситике савремених макроекономских
школа). Монетарна и фискална политика (појам, циљеви и инструменати монетарне политике; историјат, улоге и
функција централне банке; режими монетарне политике; појам, циљеви и ефекти фискалне политике; дискреционе
политике и уграђени стабилизатори; антициклична фискална политика, одрживи развој, економски раст, социјална
стабилност и равномерни регионални развој). Стабилизациона економска политика (појам стабилизационих програма,
ортодоксни и хетеродоксни стабилизациони програми; монетарна реформа; кредибилитет програма и репутација
владе). Међународни аспект економске политике (транзиција, глобализација и медјународна координација
економских политка).
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Настава ће се спроводити по принципу класичних предавања која ће бити комбинована презентацијама урађеним у
Power Pointu. Након теоријске обраде лекције, следиће практично решавање проблема изложено у великом броју
студија случајева. Од студената се очекује редовно праћење наставе, активан приступ током наставе, учешће у
дискусијама, израда сопствених презентација, као и решавање домаћих задатака који ће се односити на обрађене
тематске области.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

