
Студијски програм/студијски програми: Економија 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основи економије 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Јакшић M. Mилена 
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима: Општа економија и 
Финасије, берзе и банкарство  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ изучавања предмета је да студентима пружи кратак увид у принципе модерне 
економије који помажу да се разумеју и квалификовано третирају економски 
проблеми. Истовремено, снабдевајући студентe основном категоријалном 
апаратуром, омогућује дубљи приступ економским проблемима који се третирају у 
другим економским дисциплинама. 
Исход предмета  
Изучавањем овог предмета студенти стичу фундаментална знања из две тематске 
целине – микроекономије и макроекономије. Упознајући проблеме микороекономије 
могу лакше да савладају проблеме макроекономије – економски раст, 
(не)запосленост, (не)стабилност цена и (не)равнотежу платног биланса. У целини 
посматрајући, студенти бивају оспособљени да анализирају релевантне економске 
проблеме, да о њима критички размишљају и да их решавају.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у економију; Основни проблеми економске организације; Основни елементи 
понуде и тражње; Еластичност понуде и тражње; Тражња и понашање потрошача; 
Анализа трошкова; Предузећа на тржиштима потпуне конкуренције; Монополско 
предузеће и профит; Основни макроекономски циљеви; Мерење националног 
производа и дохотка; Одређеност националног дохотка; Незапосленост, инфлација и 
пословни циклус; Агрегатна тражња и агрегатна понуда; Новац, банке и финансијски 
инструменти; Фискална политика; Монетарна политика. 
Практична настава: 
Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела 
биће заступљена израда два колоквијума и једног истраживачког рада. 
 
Литература (Назив и број страна):  
Савковић Радојица, Економија: основи, Научна књига нова, Београд, 2006, 335 
страна (за испит потребно 233 страна); 
Манкју Н. Грегори, Принципи економије, Универзитет Харвард, превод, Економски 
факултет Београд, 836 страна (за испит потребно 74 стране) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: Интерактивни облици извођења наставе, анализа студија 
случајева, презентације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испт 30 
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и 10   




