
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
 
Студијски програм/студијски програми : Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета: Економија и макроекономске политике Европске уније 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Коста, Л., Јосифидис 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање знања о настанку, развоју и перспективама кључних институција и 
макроекономских политика ЕУ. Нагласак је на процесу економских интеграција, пре свега у областима 
монетарне, фискалне и политике конкуренције ЕУ. 
 
Исход предмета  
Обликовање кључних спознаја у вези са европским интеграцијама претпоставка је континуалног 
проучавања тематских садржаја који припадају усмерењу европских студија. Садржајна композиција 
предмета резултира завидним степеном познавања европског економско-пословног и нормативног 
простора, као и потребама изградње европског начина размишљања и пословне активности у домаћој 
економији. 
 
Садржај предмета 

Генеза ЕУ у институционалном и економском контексту, Монетарна интеграција и политика ЕУ, 
Фискална политика и буџет ЕУ, Заједничка пољопривредна политика, Регионална и социјална политика, 
Политика конкуренције, индустријска и трговинска политика,  Мобилност капитала и радне снаге, 
еколошка и саобраћајна политика,  Проширење ЕУ, ЕУ и земље у развоју, Перспективе ЕУ и будућност 
националне економије 
Литература  

1. Прокопијевић Мирослав, Европска унија, Службени гласник, Београд, 2012. година 
2. Јосифидис, Коста, Макроекономија: принципи, теорије и политике, Футура публикације Нови 

Сад, погл. 3,8,9,10,11,12, 2010. година  
3. Michael Burda, Charles Wyplosz, Macroeconomics: A European Text, OUP Oxford; 6 edition, 2012. 

година 
4. Paul De Grauwe, Economics of Monetary Union, OUP Oxford; 10 edition, 2014. година 
5. Farina Francesco, Roberto Tamborini, eds. Macroeconomic policy in the European Monetary Union: 

from the old to the new stability and growth pact. Routledge, 2014. година 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

3 
Други облици наставе: 

0 
Студијски истраживачки рад: 

0 

Остали часови 
0 

Методе извођења наставе 
 
Предавања, дискусије о актуелним темама, вежбе, приступни радови, израда студије случаја на вежбама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6.00 писмени испит  
домаћи задатак 4.00 усмени испт 30 
колоквијум-и 60.00 ..........  
 


