
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Eкономија 
Врста и ниво студија: Дипломске студије, други ниво (мастер) 
Назив предмета: Микро и макро економска анализа 
Наставник (Презиме, средње слово, име):Стојановић М. Бобан,  
                                                                       Ракић Д. Биљана 

Статус предмета: Обавезни (на  модулу Општа економија)  
Број ЕСПБ:                                                6 ЕСПБ 
Циљ предмета  
Циљ изучавања овог предмета је да се студенти упознају са најважнијим микро и 
макроекономским агрегатима и њиховим међусобним односима. Циљ изучавања предмета је да 
студенти упознају понашање појединачних економских субјеката (предузећа и домаћинстава) и 
њихове интеракције, као и улогу државе у савременим условима привређивања. Такође, 
обухваћени су базични макроекономски модели и макроекономске политике – монетарна и 
фискална, посебно у условима глобалне светске привреде. 
Исход предмета  
Оспособљавање за примену теоријских знања на решавање практичних проблема; 
Оспособљавање да се критички сагледају грешке државе и тржишта и начини њихових 
превазилажења; Оспособљавање за рад у експертским тимовима; Оспособљавање за даљи 
научно-истраживачки и стручни рад из области макроекономије, јавне економије и 
микроекономије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теорија понуде, теорија производње, теорија  тражње, економска равнотежа привредне гране 
и предузећа, тржиште фактора производње, (потпуна конкуренција, монопол, олигопол, 
државна интервенција у области цена, теорија опште привредне равнотеже, економија 
благостања, GDP и његово мерење, привредни раст и његово мерење, мониторинг привредних 
циклуса, запослености и нивоа цена, фискална политика и њени ефекти на привредни развој, 
монетарна политика, макроекономска политика у функцији развоја, отворена макроекономија, 
глобална економија, глобализација и реструктурирање привреда, макроекономски модели, 
тржиште рада, тржиште новца, централна банка, циклуси у макроекономији и извори 
цикличних флуктуација. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практични примери, мини истраживања и пројекти студената. 
Литература  
Обавезна: Хал Р. Варијан Микроекономија: модеран приступ, Економски факултет, Београд, 
сва издања;  
Церовић, Б., Стојановић, Б., Теорија производње, Економски факултет, Београд, 1998.;  
Јакшић М, Прашчевић А. Макроекономска анализа, Економски факултет, Београд, 2006.   
Допунска: Манкју, Грегори Н., Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2005.; 
Група аутора, Теорија и политика цена, Економски факултет, Ниш, 2003.; 
Мајкл Бурда и Чарлс Виплош Макроекономија: европски уџбеник, 3. издање, Oxford University 
Press, 2001, превод са енглеског: Даница Поповић, Центар за либерално-демократске студије, 
2004. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

60 
Вежбе: 
 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад:  

- 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе 
Интерактивна настава, дискусије, компаративна анализа, «case studies», индивидуалне и групне 
презентације студената, предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
 


