
Катедра за економску теорију и анализу 

предмет:ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Области које ће бити обухваћене тестом на пријемном испиту 2015. године 
 

Уџбеник Страна Тема 

ПЕ1 10-13 Када је и зашто настала економија као наука 

ОЕ1 25-31 ИНФОРМАТИВНО:Производња;  Друштвена производња;  Основни фактори производње 

ПЕ1 13-19 Зашто изучавамо економију – људске потребе; Проблем избора и опортунитетни трошак 

ОЕ1 47-50 Друштвена подела рада;  Техничка подела рада;  Значај друштвене поделе рада 

ОЕ1 52-55 Сразмеран распоред друштвеног фонда рада на различите делатности 

ПЕ2 24-38 Бруто домаћи производ; Компоненте БДП-а; Номинални и реални БДП; Дефлатор БДП-а; БДП и друштвено благостање  

ОЕ1 59-62 Продуктивност рада (само дефиниција); Интензивност рада (само дефиниција) 

ОЕ1 63-64 ИНФОРМАТИВНО:Појам националног дохотка и његова расподела 

ОЕ1 66-70 ИНФОРМАТИВНО:Структура друштвеног бруто производа и његова расподела;  Потребан производ и вишак производа 

ОЕ1 75-106 
Основни облици организовања друштвене производње;  Роба и њена основна својства;  Тумачење вредности робе;  Одређивање величине вредности робе;  

Изражавање величине вредности робе;  Развој облика изражавања вредности робе 

ПЕ2 61-68 Појам и функције новца;  Робни и декретни новац 

ПЕ2 84-93 Појам и мерење инфлације;  Ефекти инфлације;  Врсте инфлације  (графикони нису потребни) 

ОЕ1 119-121 Паритет новца и девизни курс;  Девалвација и ревалвација 

ОЕ1 125-131 Тржишна вредност робе и фактори који је одређују;  Појам тржишне цене робе и механизам њеног формирања 

ПЕ1 40-59 
Тржишта и конкуренција; Појам тражње и крива тражње; Фактори који утичу на померање криве тражње; Појам понуде и крива понуде; Фактори који утичу на 

померање криве понуде; Понуда и тражња заједно – тржишна равнотежа;  Тржишта која нису у равнотежи 

ПЕ1 62-73 
Ценовна еластичност тражње и фактори који је одређују; Израчунавање ценовне еластичности тражње; Интерпретација ценовне еластичности тражње; 

Ценовна еластичност понуде и фактори који је одређују; Израчунавање ценовне еластичности понуде; Интерпретација ценовне еластичности понуде 

ПЕ1 120-121 Фактори производње 

ПЕ1 124-126 Производна функција и маргинални производ 

ОЕ2 10-12 Радна снага као роба 

ОЕ2 17-20 Производња вредности и њене карактеристике у робној привреди;  Вишак вредности и његова суштина 

ОЕ2 22-28 Појам и нужност акумулације у робној привреди (рачунски примери нису потребни);  Појам обрта и кружног кретања фактора производње у робној привреди 

ПЕ1 76-86 Појам трошкова производње;  Рачуноводствени и економски профит;  Фиксни и варијабилни трошкови;  Укупан, просечан и маргинални трошак 

ОЕ2 35-37 Показатељи пословног успеха робног произвођача 

ОЕ2 42-45 Најамнина као облик дохотка радничке класе (до Утицаја државе...) 

ОЕ2 47-72 Различити облици пласмана и њихови дохоци 
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Лекције које су означене речју „ИНФОРМАТИВНО“ садрже дефиниције и објашњења који су неопходни за разумевање садржаја наредних лекција. Градиво 

из ових лекција неће бити обухваћено питањима на пријемном испиту. 


