Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.03
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Основи економије
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марко С. Царић
Асистент: Владислав Ј. Салак
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама, I семестар
Број ЕСПБ:8
Услов: /
Циљ предмета:
Усвајање темељних знања из економије која ће студентима помоћи у овладававању осталим
дисциплинама у домену организације и привреде. Упознавање са основним категоријама и законима
савремен тржишне привреде, механизмом функсионисања тржишта, основним дохоцима, савременом
робном привредом и основним микроекономским проблемима.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже разумевање основних категорија и закона, тржишне привреде, механизме
функционисања тржишта и савремене робне привреде; може да објасни темељне макроекономске
појмове; може да идентификује економске проблеме; може да донесе пословну одлуку на основу примене
стеченог знања на конкретан економски проблем.
Садржај предмета:
• Oсновни инструменти економске анализе: тржишта и цене
• Теорија производње
• Трошкови
• Теорија потражње
• Теорија предузећа
• Оптимизација пословања предузећа у условима монополских ограничења тржишта
• Специфичности тржишта ограничене конкуренције
• Тржиште фактора производње
• Општа привредна равнотежа и државни интервенционизам
• Општа привредна равнотежа
• Економија благостања
• Државни интервенционизам
• Економика јавног сектора
• Савршена конкуренција
• Несавршена конкуренција
Литература:
а)основна: Ђорђевић, Д., Микроекономија – савремени приступ, Привредна академија, Нови Сад,2006;
б) додатна: Попов, Ђ., Станковић, Ф.: Основи економије, Београд, Службени гласник, 2000; Милатовић.
Ж.: Основи политичке економије, Научна књига, Београд, 1989; Mankiw, G.: Основе економије, МАТЕ,
Загреб, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе
Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни радови, интерактивни облици
наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
40
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
25
семинарски рад
15

