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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-104 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и међународна 
економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, Рачуноводство и 
ревизија, Трговина, Пословни информациони системи 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Макроекономија 
Наставник: Јосифидис Л. Коста, Дракулић М. Даница 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета:  Циљ предмета је стицање кључних спознаја на подручју природе, методологије и 
прегледа економије и макроекономије,  макроекономских школа и праваца, мерења макроекономских 
активности, модела агрегатне понуде, новца и централне банке, тржишта добара, новца и рада, 
фискалне и монетарне политике, макроекономије отворене привреде, економског раста. 
Исход предмета: Након усвајања круцијална сазнања који типизирају макроекономско теоријско-
политичко подручје, студент је испунио претпоставке нормалног наставка студија економије и 
менаџмента, с обзиром на фундаментални категоријално-апараторијски карактер дисциплине. 
Истовремено, студент је у могућности да квалификовано прати, тумачи и анализира макроекономска 
збивања у домаћој, европској и глобалној светској економији, чиме се пооштрава и подиже на виши 
ниво његово професионално сазревање. 
Садржај предмета 
 Природа и методологија економије, природа и преглед макроекономије. 
 Макроекономске школе и правци.. 
 Мерење економских активности, макроекономија кратког рока, модели агрегатне понуде. 
 Новац и централна банка. 
 Тржиште добара, тржиште новца и тржиште рада, и незапосленост. 
 Фискална политика, монетаризам, цене, очекивања. 
 Макроекономија отворене привреде, економски раст.. 
 Савремени капитализан, глобализација, транзиција. 
Литература  
 Јосифидис, Коста (2010). Макроекономија: принципи, теорије и политике,  Футура публикације, 

Нови Сад 
 Јосифидис, Коста (2010). Макроекономија: принципи, теорије и политике – Водич за учење, Футура 

публикације, Нови Сад 
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, 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 

 


