
 

 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДРУГОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Спецификација  предмета  
– Шифра: МС-512 

Студијски програм/студијски програми: Европска и међународна економија и бизнис 
Врста и ниво студија: Студије другог степена - Мастер академске студије 
Назив предмета: Макроекономија ЕУ 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јосифидис Л. Коста 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Макроекономија, Микроекономија, Европске интеграције, Међународна економија, 
Циљ предмета: Уводно аспекти глобализма, регионализма, федерализма, нео-функционализма, 
интерговернментализма  и нових теорија Европске интеграције. Следи макроекономски супстрат у 
изразу теоријских школа, тржишта добара, новца и рада, фискалне и монетарне политике и 
макроекономија отворене привреде  затим конгломерат сазнања у вези са европском монетарном и 
фискалном политико и институцијама, и коначно, секторске и друге политике Европске уније. 
Исход предмета: Усвајање макроекономских феномена на вишем нивоу теоријско-аналитичког и 
емпиријског садржаја, уз стварање претпоставки за самостално истраживање макросегмената ЕУ 
Садржај предмета 
 Глобализам вс регионализам, федерализам, нео-функционализам, нове теорије ЕУ. 
 Макроекономске теоријске школе, тржиште добара, новца и рада. 
 Фискална политика, новац и монетаризам, цене, очекивања, макроекономија отворене привреде. 
 Европска монетарна интеграција, Монетарна унија, Европска централна банка, Монетарна 

политика ЕЦБ. 
 Фискалне политике у ЕУ. 
 Политике Европске уније – конкуренције, пољопривредна, инфустријска, трговинска, саобраћајна, 

социјална, регионална и друге. 
Литература: 
 El-Agraa A. (2007). The European Union: Economics and Policies. Cambridge University Press. 
 Јосифидис, Коста (2010). Макроекономија: принципи, теорије и политике,  Футура публикације 

Нови Сад, погл. 3,8,9,10,11,12. 
 Burda M., Wyplosz C. (2010). Macroeconomics: A European Text. Oxford University Press. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, дискусије о актуелним темама, вежбе, приступни радови 
(обрада актуелних тема), провера знања путем тестова, домаћи задаци 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активности у току предавања 6 писмени испит  
колоквијуми 60 усмени испит 30 
домаћи задаци 4   
СВЕГА 70  30 

 


