
Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: MAКРОЕКОНОМИЈА 
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Број ЕСПБ: 7 

Услов за избор/слушање предмета: Нема 

Циљ предмета: 

 Помоћ студентима да постану ефективни менаџери у данашњем глобалном конкурентном окружењу. Пошто ће 

највећи број студената постати менаџери у производним организацијама, циљ је да се упознају миљеом у коме 

се одвијају економске активности на нивоу државе и окружења. Познавање основних економских агрегата 

(друштеног бруто-производа, националног дохотка, привредног развоја, запослености, инфлације, 

спољнотрговинских ефеката, кризе и сл.) помаже инжењерима сналажење у компикованим економским 

токовима, поготову ако имају сопствени бизнис. 

Исход предмета: 

 Студенти постају компетентни да раде на побољшању процеса и повећању ефикасности и ефективности 

предузећа као система. Њихове одлуке биће засноване на бољем познавању економских токова, а самим тим 

успешност сваког менаџера биће на вишем нивоу, а њихов опстанак на тржишту менаџера далеко извеснији. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

- Макроекономија као научано-наставна дисциплина; 

- Привредни развој и привредни циклуси; 

- Теорија економских криза; 

- Научно – технолошке промене; 

- Демографска транзиција; 

- Инфлација; 

- Спољно-трговинска делатност; 

- Економска политика и привредни систем; 

- Светска привреда. 

Практична настава 

-  Примери из праксе. 
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Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања уз коришћење припремљених презентација. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 0  

практична настава 5 усмени испит (тест) 30  

домаћи задаци (два семинарска рада) 10 + 10 = 20    

колоквијуми (пројектни задатак) 40    

Обавезе студената: 

Присуство свим предавањима и вежбама, обавезна израда и одбрана домаћих задатака. 
 

 


