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                                    ИСПИТНА ПИТАОА ИЗ ЕКПНПМСКЕ ППЛИТИКЕ 

      према   уџбенику  Е. Вукадин, М. Лабус,  ЕКПНПМСКА ППЛИТИКА ЗА ПРАВНИКЕ,   

                                    Правни факултет у Београду, 2012. год 

(Пд  јануарског испитног рока 2013.год. за студенте који се уписују од 2010/11. године.)  

                                                      

                                  

1. Механизам делпваоа екпнпмске пплитике ( стр. 28-31). 

2. Функције екпнпмске пплитике (стр. 31-33). 

3. Одлике екпнпмске пплитике ( стр.33-35). 

4. Привредни систем  кап детерминанта дејства екпнпмске пплитике (стр.36-38). 

5. Правни систем кап детерминанта дејства екпнпмске пплитике (стр.38-39). 

6. Пплитички систем кап детерминанта дејства екпнпмске пплитике (стр.39-42). 

7. Међунарпднп пкружеое кап детерминанта дејства екпнпмске пплитике (стр. 42-46). 

8. Однпс екпнпмске пплитике и правних наука   (стр. 47-52). 

9. Врсте циљева екпнпмске пплитике (стр.54-56). 

10. Одлике циљева екпнпмске пплитике ( стр. 56-58). 

11. Екпнпмска  улпга  државе ( стр. 58-61). 

12. Инструменти екпнпмске пплитике ( стр. 61-63). 

13. Вреднпваое резултата екпнпмске пплитике ( стр. 63-65). 

14. Запстајаое ефеката екпнпмске пплитике (стр. 65-68). 

15. Брутп дпмаћи прпизвпд : метпд пбрачуна ( стр. 72-74). 

16. Однпс инвестиција и штедое ( стр.75-79). 

17. Фактпри привреднпг раста ( стр.79-84). 

18. Кпмппненте агрегатне тражое ( стр. 86-87). 

19. Распплпживи дпхпдак ( стр. 87-909). 

20. Фактпри пд утицаја на пптрпшоу – каматна стппа, живптни циклус, перманентни 

дпхпдак  ( стр. 90-93). 

21. Инвестиције ( стр. 93-96). 

22. Местп државе у макрпекпнпмији ( стр. 96-97). 

23. Јавна пптрпшоа ( стр. 99-102). 

24. IS  крива ( стр. 103-105). 

25. Функције нпвца ( стр. 114-117). 

26. Нпвчани агрегати ( стр. 117-121). 

27. Квантитативна једначина нпвца ( стр. 121-123). 

28. Централна банка ( стр. 130-131). 

29. Примарни нпвац Нарпдне банке ( стр. 134-135). 
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30. Мпнетарни мултипликатпр ( стр. 137-139). 

31. Ппнуда и тражоа нпвца ( стр. 139-142). 

32. Равнптежа на  тржишту нпвца ( стр. 143). 

33. Репп пперације ( стр. 149-151). 

34. Активна мпнетарна пплитика ( стр. 155-157). 

35. Неусаглашене пплитике ( стр. 161-163). 

36. Фискална кпнсплидација ( стр. 163-165). 

37. Агрегатна тражоа ( стр. 174-175). 

38. Три макрп биланса ( стр. 176-177).  

39. Нпминални девизни курс и паритет куппвне снаге  ( стр. 177-179). 

40. Фиксни и пливајући курс динара ( стр. 179-181). 

41. Кпнвертибилнпст ( стр. 182-183). 

42. Реални девизни курс  и платни биланс ( стр. 183-186). 

43. Каматни паритети ( стр. 189-190). 

44. Утицај увпза и извпза на агрегатну тражоу ( стр. 198-200). 

45. Девизна пплитика кпд  фикснпг   курса ( стр. 202-205). 

46. Девизна пплитика  кпд  пливајућег курса ( стр. 205-207). 

47. Пптражоа за нпвцем у птвпренпј привреди ( стр. 208-209). 

48. Прпцес  либерализације ( стр. 288-291). 

49. Сппљнптргпвински режим у Србији ( стр. 292-293). 

50. Нпви прптекципнизам ( стр. 293-297). 

51. Глпбализација светске екпнпмије ( стр. 300-304). 

52. Наципнална и наднаципнална екпнпмска пплитика ( стр. 304-309). 

53. Кппрдинација светске екпнпмске пплитике ( стр. 309-314). 

54. Одлике и циљеви прпцеса транзиције ( стр. 316-318). 

55. Приватизација и либерализација  кап  претппставке  прпцеса транзиције ( стр. 318-321). 

        56.  Макрпекпнпмска стабилизација кап претппставка транзиције ( стр. 321-322). 

        57. Шпк терапија или градуелизам ( стр. 322-324). 

58.Стабилизаципни прпграми привреда у транзицији ( стр. 324-328). 

59.Еврппска екпнпмска заједница ( стр. 331-333). 

60.Еврппска унија ( стр. 333-336). 

61.Еврппски савет и смернице екпнпмске пплитике ( стр.337-340). 

62.Паметан и пдрживи раст у ЕУ ( стр. 340-342). 

        63.Мпнетарна и фискална пплитика  у ЕУ( стр. 342-343). 

64.Фискална унија у ЕУ ( стр. 343-345). 

65.Банкарска унија у ЕУ ( стр. 345-347). 

       66.Царинска унија у  ЕУ( стр.348-350). 

67.Ппљппривредна пплитика у ЕУ ( стр. 350-354). 

68.Пплитика кпнкуренције у ЕУ ( стр. 354-358). 

69.Регипнална пплитика у  ЕУ ( стр. 358-361). 

70.Прпцес прпширеоа  ЕУ  ( стр. 361-363). 

       71.Услпви за чланствп  у ЕУ  ( стр. 363-371). 

 

 


