
 
 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 
План рада на предмету 

 
Модул: / 

Година: Прва 

Семестар: Јесењи   
Фонд часова: 60П+60В 
ЕСПБ: 10 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
Оспособљавање студената да разумеју шта економија као наука изучава и пружи им основна знања о томе 
како привреда функционише. 
Оспособљавање студената да разумеју како функционишу тржишта фактора производње и финалних 
добара и услуга и како предузећа и потрошачи доносе одлуке на основу којих максимирају своје циљне 
функције. 
Упознавање студената са основним макроекономским елементима функционисања затворене привреде 
(инфлација, незапосленост, бруто домаћи производ). 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
По завршетку курса Основи економије студент ће бити у могућности да: 
1) разуме како економисти користе моделе да опишу и анализирају привреду; 
2) примени модел границе производних могућности на анализу међународне трговине; 
3) израчуна и објасни коефицијенте ценовне еластичности понуде и тражње, као и доходне и унакрсне 
еластичности тражње; 
4) предвиди понашање произвођача и потрошача у различитим тржишним структурама и начине на који 
они доносе одлуке у вези са употребом ограничених ресурса; 
5) објасни начин на који произвођач максимира профит и начин на који потрошач максимира корисност; 
6) израчуна промену друштвеног благостања после увођења минималних и максималних цена, пореза, 
субвенција, царина и увозних квота од стране државе на тржишне исходе; 
7) оцени улогу државе у случају постојања тржишних неуспеха (екстерних ефеката и тржишне моћи); 
8) објасни основне елементе теорије избора потрошача; 
9) израчуна и објасни реални и номинални БДП, стопу инфлације и стопу незапослености; 
10) објасни и примени концепт садашње вредности новца. 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  
ПРЕДАВАЊА 

(теме по недељама) 
Уџбеник 

(поглавље) 
ВЕЖБЕ  

(теме по недељама) 

1.  
Економски принципи и начин економског 
резоновања 

1, 2 
Економски принципи и начин економског 
резоновања 

2.  
Трговина, размена, користи од размене 
Понуда и тражња – како функционише тржиште 

3, 4 
Трговина, размена, користи од размене 
Понуда и тражња – како функционише 
тржиште 

3.  
Еластичност понуде и тражње и њена примена 
Економска политика државе (контрола цена и 
порези) 

5 
Еластичност понуде и тражње и њена примена 
Економска политика државе (контрола цена и 
порези) 

4.  
Економска политика државе (контрола цена и 
порези) 
Потрошачи, произвођачи и ефикасност тржишта 

6, 7 

Економска политика државе (контрола цена и 
порези) 
Потрошачи, произвођачи и ефикасност 
тржишта 



5.  
Примена концепта произвођачевог и 
потрошачевог вишка на проблем опорезивања и 
царина 

8, 9 
Примена концепта произвођачевог и 
потрошачевог вишка на проблем опорезивања и 
царина 

6.  
Економика јавног сектора: екстерналије 
Економика јавног сектора: јавна добра и 
заједнички ресурси  

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

7. Предузеће: трошкови производње 13 Предузеће: трошкови производње 

8.  
Савршена конкуренција: тржишна равнотежа, 
успостављање равнотеже на кратак и дуги рок, 
предузеће на конкурентском тржишту 

14 
Савршена конкуренција: тржишна равнотежа, 
успостављање равнотеже на кратак и дуги рок, 
предузеће на конкурентском тржишту 

9. 
Несавршена конкуренција: монопол 
Несавршена конкуренција: монополистичка 
конкуренција 

15, 16 
Несавршена конкуренција: монопол 
Несавршена конкуренција: монополистичка 
конкуренција 

10. 
Несавршена конкуренција: олигопол 
Тржиште фактора: рад и капитал 

17, 18 
Несавршена конкуренција: олигопол 
Тржиште фактора: рад и капитал 

11. Теорија потрошачевог избора 21 Теорија потрошачевог избора 

12. 

Бруто домаћи производ, увод у макроекономију, 
затворена привреда 
Продуктивност и привредни раст 

23, 25 
Бруто домаћи производ, увод у макроекономију, 
затворена привреда 
Продуктивност и привредни раст 

13.  

Штедња, инвестиције и финансијски систем 
Финансије – основни инструменти (временска 
вредност новца) 

26, 27 
Штедња, инвестиције и финансијски систем 
Финансије – основни инструменти (временска 
вредност новца) 

14.  
Незапосленост 
Новац и цене на дуги рок 

28, 29 
Незапосленост 
Новац и цене на дуги рок 

15.  Инфлација 30 Инфлација 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
Настава се изводи на предавањима и вежбама. Вежбе, по распореду материје, прате предавања при чему је 
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 и решавање краћих тестова (у виду квиза путем 
одговарајуће електронске платформe). Од студената се константно 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. 

 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 
поена, при чему предиспитне активности у структури коначне оцене носе 40 поена. Прецизније, студент 
може стећи максимално 40 поена на предиспитним активностима и 60 поена на завршном испиту. Коначна 
оцена се изводи као збир оцене са предиспитних активности и оцене са завршног испита.  На пример, ако 
је са предиспитних активности студен остварио 32 поена, а са завршног испита 36, коначна оцена за 
предмет се изводи на следећи начин: 32+36=68, што даје коначну оцену 7. Потребан услов за позитивну 
коначну оцену је положени завршни испит (минимум 31 поен од максималних 60). Коначна оцена се 
изводи према следећој скали: 
31-50=5      51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

 
Предиспитне активности студената:  
Свака активност студента на часовима предавања и вежби се на одговарајући начин вреднује. Максималан 
број поена које студент може стећи на предавањима и вежбама је 40. Током семестра раде се два теста од 
којих сваки омогућава студенту да скупи 12 поена чиме укупан број поена у току семестра по основу 
тестова износи 24 поена. Студент може остварити још 8 поена на часовима предавања и 8 поена на 
часовима вежби, што укупно са поенима са два теста даје 40 поена. У случају када студент оствари минимум 
17 поена по основу успеха на тестовима и минимум 9 поена по основу активности на предавањима и 
вежбама (у збиру),  стиче право да буде ослобођен градива које је обухваћено у првом делу завршног 
испита (које се вреднује са 10 поена).  
 
 
 
 
 



Пример:  
 
19 поена са два теста + 3 поена са предавања + 6 поена са вежби – студент је стекао услов да буде ослобођен 
првих 10 питања на испиту која ће му се бодовати као тачно одговорена 
 
16 поена са два теста + 7 поена са предавања + 7 поена са вежби – студент није стекао услов да буде 
ослобођен првих 10 питања на испиту (није задовољио услов да са два теста има минимум 17 поена) 
 
24 поена са два теста + 2 поена са предавања + 4 поена са вежби – студент није стекао услов да буде 
ослобођен првих 10 питања на испиту (није задовољио услов да са предавања и вежби има у збиру 
минимум 9 поена) 
 
Студент из првог примера поред 28 поена остварених на основу предиспитних активности добија 10 поена 
на завршном испиту по основу градива којег је ослобођен и потребно је да од преосталих 50 поена на 
завршном испиту освоји минимум 21 како би положио завршни испит. Уколико студент оствари 
минимално 21 поен на завршном испиту, коначна оцена у овом случају би се формирала као: 28 поена са 
предиспитних активности + 10 поена по основу ослобођеног градива + 21 поен остварен на испиту = 59 
поена (оцена 6). 
 
Градиво којег студент може да се ослободи на основу испуњених услова везаних за предиспитне 
активности обухватају 9 лекција и представљају 1/3 наставног плана према броју часова предавања која су 
предвиђени за њихово извођење. Обухваћене лекције су: Економски принципи, Начин економског 
резоновања, Трговина, размена, користи од размене, Понуда и тражња – како функционише тржиште, 
Еластичност понуде и тражње и њена примена, Економска политика државе (контрола цена и порези), 
Потрошачи, произвођачи и ефикасност тржишта, Економика јавног сектора: јавна добра и заједнички 
ресурси, Продуктивност и привредни раст. 
 
За оне студенте који из објективних разлога нису могли да реализују предиспитне активности током 
семестра биће организован поправни тест. 

 
Завршни испит: 
Завршни 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) 10 отворених 
питања која носе по 2 поена (20 поена); 3) 5 задатака са цртањем графикона и/или израчунавањем и/или 
кратким есејским одговором који носе по 6 поена (30 поена). 
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