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5. Циљеви економске политике 
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17. Привредни систем и економска политика у договорној економији 

18. Основни концепт економске политике у „Марковићевој реформи“ 

19. Привредни систем и економска политика у СРЈ 

20. Основни концепт програма „реконструкције монетарног система и стратегије 
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26. Стопе акумулације и инвестиција 

27. Привредне и непривредне инвестиције 

28. Економска и техничка структура инвестиција 
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30. Појам и врсте страних директних инвестиција 
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46. Монетарно правило 
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48. Резултати економских политика базираних на монетаризму 
49. Теорија рационалних очекивања 
50. Могућности антиципирања економске политике и деловање самокоригујућег механизма 
51. Антиципирана монетарна и фискална политика 
52. Неантиципирана монетарна и фискална политика 
53. Евалуација нове макроекономије 
54. Теорија економије понуде – основни ставови 
55. Државна активност, производња и запосленост 
56. Утицај продуктивних државних активности на производну функцију и тражњу за радном 

снагом 
57. Утицај пореза на понуду радне снаге 
58. Утицај ефикасне државе на оутпут и запосленост 
59. Утицај претерано велике државне активности на оутпут и запосленост 
60. Значај економских односа са иностранством 
61. Значај спољне трговине за развијене тржишне економије 
62. Значај спољне трговине за земље у транзицији 
63. Појам и структура платног биланса 
64. Инструменти и мере спољно-трговинске политике 
65. Ефекти увођења царине 
66. Појачана заштита v.s. либерализација спољне трговине 
67. Кретање и структура платног биланса Србије 
68. Кретање и структура спољне трговине Србије 
69. Супституција увоза или подстицање извоза Републике Србије 
70. Подстицање извозног сектора Србије – основна ограничења 
71. Основни правци повећања извоза Републике Србије 
72. Повећање конкурентности привреде Србије као услов повећања извоза 
73. Политика превазилажења проблема дефицита платног биланса Србије 
74. Појам и значај глобализације 
75. Основна питања транзиције 
76. Редослед мера за прелаз са планске на тржишну привреду 
77. Значај политике регионалног развоја 
78. Теоријске основе регионалног развоја 
79. Начини утврђивања нивоа регионалне развијености 
80. Актуелност регионалног развоја Србије 
81. Инструменти регионалне политике Србије 
82. Улога државе у политици регионалног развоја 
83. Циљеви и правци регионалног развоја Србије 
84. Појам стратегије развоја 
85. Однос стратегије развоја и економске политике 
86. Улога државе у одређивању стратегије развоја 
87. Нова парадигма за развој и услови одрживог развоја 
88. Субјекти стратегије развоја 
89. Одређивање стратегије развоја и промене у свету 
90. Полазне основе у изради стратегије привредног развоја Србије 
91. Циљеви и основни стратешки правци у стратегији привредног развоја Србије 
92. Политике за реализацију стратегије развоја Србије 
93. Економски и политички аспекти уласка Србије у ЕУ 
94. Настанак и развој ЕУ 
95. Процес стабилизације и придруживања ЕУ 
96. Процес прикључивања ЕУ 
97. Критеријуми конвергенције 
98. Појам стабилизационе економске политике 
99. Фактори дестабилизације привреде Србије 
100. Врсте стабилизационих програма 
101. Стабилизациона монетарна политика 
102. Стабилизациона фискална политика 


