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 I Циљ предмета  
 

Основи економије, као предмет на првој години, треба да 
упозна студенте са основним категоријама и законима 
савремене тржишне привреде, са тржиштем и механизмом 
његовог функционисања, са њеним основним дохоцима, као и 
са различитим тржишним структурама савремене тржишне 
привреде и основним макроекономским питањима њеног 
функционисања. 

 

 II Структура и садржај предмета  
 

Тема 1 – изучава се настанак економије као науке кроз 
објашњење основних економских принципа, економских 
модела, основне разлике између микро и макроекономије, као 
и између позитивног и нормативног приступа. 
Теме 2-5 – објашњава се функционисање тржишта: анализа 
понуде и тражње, анализа еластичности понуде и тражње и 
њихове импликације на микро и макро нивоу (утицај на 
приходе продаваца, ефекти контроле цена, пореске политике, 
као и спољнотрговинске политике). 

Теме 6-13 – објашњава се понашање произвођача и 
максимирање њихове циљне функције у условима  
савршене конкуренције, као и у условима несавршене 
конкуренције. Ову анализу ефикасности тржишта  
употпуњује и анализа економике јавног сектора (екстерни 
ефекти – екстерналије и проблем јавних добара), анализа 
избора потрошача, неједнакости, сиромаштва и граничних 
области микроекономије. 
Теме 14-17 – испитују се основна питања макроекономског 
функционисања тржишне привреде: анализа бруто домаћег 
производа и начина мерења трошкова живота, анализа 
привредног раста и финансијског система. 
Теме 18 – разматра појам незапослености, како се мери 
незапослености и врсте незапослености. 
Теме 19 – разматра се монетарни систем и анализирају  
неки од најзначајнијих облика економске политике (улога 
централне банке, инфлација, ефекат инфлационог пореза, 
операције на отвореном тржишту, стопа обавезних резерви 
и есконтна стопа као инструмент кредитно-монетарне 
политике...). 

 
 

 

  III План рада на предмету  

Предавања 

Тема Назив наставне јединице 
Уџбеник 

(поглавље) 
Број часова 

обраде 
Тест 

1. Економски принципи и начин економског резоновања 1, 2 4  
 
 
 
 
 

ТЕСТ 

2. Трговина, размена, користи од размене 3 2 

3. 
Понуда и тражња – како функционише тржиште, еластичност понуде и 
тражње и њена примена 

4, 5 4 

4. Понуда и тражња и економска политика државе (контрола цена и порези) 6 2 

5. 
Потрошачи, произвођачи и ефикасност тржишта; произвођачев и 
потрошачев вишак, проблем опорезивања и царина 

7, 8, 9 6 

6. Економика јавног сектора: екстерналије, јавна добра и заједнички ресурси 10, 11 3 

7. Предузеће: трошкови производње 13 4 

 
8. 

Савршена конкуренција: тржишна равнотежа, успостављање равнотеже на 
кратак и дуги рок, предузеће на конкурентском тржишту 
Несавршена конкуренција: монопол 

 
14, 15 
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9. Несавршена конкуренција: монополистичка конкуренција, олигопол 16, 17 4  
10. Тржиште фактора: рад и капитал 18 2 

11. Неједнакост и сиромаштво 20 2 

12. Теорија потрошачевог избора 21 4 

13. Граничне области микроекономије 22 2 

14. Бруто домаћи производ, увод у макроекономију, затворена привреда 23 2 

15. Мерење трошкова живота; Продуктивност и привредни раст 24, 25 3 

16. Штедња, инвестиције и финансијски систем 26 2 

17. Финансије–основни инструменти (временска вредност новца) 27 2 

18. Незапосленост 28 2 

19. Новац и цене на дуги рок, инфлација 29, 30 4 

Информациони пакет за школску 2020/2021. годину 



Вежбе 
 

Вежбе, по распореду материје, прате предавања при чему је, 
код многих питања, нагласак на квантитативној илустрацији и 
активностима самих студената. На вежбама се проверава степен 
савлађивања материје, студенти се упознају са примерима и 
задацима који олакшавају савлађивање материје, организују се 
дискусије по појединим питањима, при чему студенти могу да 
дају уводна излагања (у виду есеја, краћих семинарских радова  
и сл.). Од студената се стално тражи да на вежбама објашњавају 
економске феномене о којима је реч у појединим лекцијама и  
на тај начин покажу своје знање, разумевање и примену 
наставне материје. 

 
 III Исходи предмета  

 
По завршетку курса Основи економије студент ће моћи да: 
објасни како економисти користе моделе да опишу и 
анализирају привреду; израчуна и објасни коефицијенте 
ценовне еластичности понуде и тражње, као и доходне и 
унакрсне еластичности тражње; предвиди понашање 
произвођача и потрошача у различитим тржишним структурама 
и начине на који они доносе одлуке у вези са употребом 
ограничених ресурса; објасни начин на који произвођач 
максимира профит и начин на који потрошач максимира 
корисност; израчуна промену друштвеног благостања после 
увођења минималних и максималних цена, пореза, субвенција, 
царина и увозних квота од стране државе на тржишне исходе; 
оцени улогу државе у случају постојања тржишних неуспеха 
(екстерних ефеката и тржишне моћи); анализира основне 
макроекономске агрегате (БДП, инфлација, незапосленост); 
разликује номиналне и реалне варијабле у економији; израчуна 
реални и номинални БДП, стопу инфлације и стопу 
незапослености; објасни одређивање девизног курса. 

 

 IV Облици и начин рада на предмету  
 

Циљ предавања је да се студенти упознају са основним 
садржајем испитне материје, са најновијим теоријским 
разматрањима појединих питања, као и са многобројним 
примерима из праксе, којима се илуструје дата проблематика. 
Студентима је остављена могућност да се укључују било кроз 
непосредна питања, било кроз питања у писменом облику. Пред 
сваки тест професор одговара на постављена питања, а на крају 
семестра, ако за то постоји потреба, одређују се два додатна 
часа на којима професор одговара на питања из целокупно 
пређене материје. 

 

 VI Литература  
 

Н. Грегори Манкју и Марк П. Тејлор, Економија, 2. европско 
издање, Економски факултет, Београд, 2016 

 

 VII Подаци о наставницима и сарадницима на предмету               

У школској 2020/2021. години наставу изводе: 

предавања и вежбе 

др Ђорђе Митровић, ванредни професор, кабинет 612/VI, 
dorde.mitrovic@ekof.bg.ac.rs 
проф. др Синиша Зарић, кабинет 417/IV, 
sinisa.zaric@ekof.bg.ac.rs 
проф. др Иван Вујачић, кабинет 502/V, 
ivan.vujacic@ekof.bg.ac.rs 
проф. др Михаил Арандаренко, кабинет 503/V, 
mihail.arandarenko@ekof.bg.ac.rs 
др Светозар Танасковић, доцент, кабинет 714/VII, 
svetozar.tanaskovic@ekof.bg.ac.rs 

 
вежбе 

 

Немања Вуксановић, асистент, кабинет 705/VII, 
nemanja.vuksanovic@ekof.bg.ac.rs 
др Драган Алексић, асистент, кабинет 705/VII, 
dragan.aleksic@ekof.bg.ac.rs 

 
 

 VIII Интернет адреса предмета  
 

http://www.ekof.bg.ac.rs 
 

Изабрати Добро дошли/Студентски сервис/Настава – Основи 
економије 

 
 

 IX Платформа за е-учење  
 

http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/ 
 

Детаљнија упутства око приступа и употребе платформе за 
електронско учење су дата на претходно наведеној интернет 
страници предмета. 

 

 V Начин оцењивања на предмету  
 

Свака активност студента се на одговарајући начин вреднује. 
Максималан број поена које студент може стећи на 
предавањима и вежбама је 35. Током семестра ради се један 
тест на основу којег студент може сакупити максимално 30 
поена. Студент може остварити још 5 поена по основу 
активности на часовима вежби, чиме се студенту даје могућност 
да са овим поенима до максималних 30 поена поправи успех са 
колоквијума. На испиту студент може да оствари још до 70 
поена (или укупно максимално 105 поена). Испит се полаже 
писмено. Структура питања на писменом испиту је таква да 
тестови на испиту не садрже више од 20% затворених питања на 
заокруживање. Структура испитних питања и бодовања је 
следећа: 1) 10 затворених питања на заокруживање која се 
вреднују са по 1 поен (10 поена); 2) 7 отворених питања која 
носе по 2 поена (14 поена); 3) 4 задатка са цртањем графикона и 
рачунањем која носе по 4 поена (16 поена); 4) 2 есејска питања 
која носе по 15 поена (30 поена). 
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