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Циљ предмета 

Да се студенти упознају са фундаменталним знањима из микроекономије: трошковима производње, понашању 
предузећа на конкурентским тржиштима, монополу, олигополу и условима монополистичке конкуренције 

Исход предмета  
Да студенти усвоје основна економска знања и овладају основним категоријално- теоријским појмовима, 
потребним за разумевање основних економских процеса везаних за микроекономију, као и да се оспособе за 
обављање основних процеса микроекономске анализе у разноврсним условима пословања предузећа.  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне законитости и алати микроекономске анализе; тржиште; буџетско ограничење; преференције; 
корисност; потрошачев избор; потрошачева тражња; откривена преференција; ефекти супституције и дохотка; 
куповина и продаја; интертемпорални избор; тржиште имовине; неизвесност; ризична имовина; потрошачев и 
произвођачев вишак; тржишна тражња; тржишна равнотежа; теорија производње и избор технологије; 
максимирање профита; минимизирање трошкова; функције трошкова; понуда предузећа и гране; потпуна 
конкуренција; монопол; олигопол; картел;  монополистичка конкуренција; тржиште фактора производње; 
теорија игара; теорија благостања; екстерналије; јавна добра; рачуноводство животне средине. 
Практична настава 

Мерење профита на графикону конкурентског предузећа. Поступак максимизације профита. Пример из праксе: 
Продуктивност и наднице. Мерење дискриминације на тржишту рада. Мерење стопе сиромаштва. Како промене 
цена утичу на избор потрошача. Како каматне стопе утичу на штедњу домаћинства. Анализа утицаја наднице на 
понуду рада. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 (30) Вежбе:1 (15) Други облици наставе: 2 (30) СИР: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, рад у семинару и вежбе. Сви облици наставе подразумевају симулације стварних економских 
ситуација, примену одговарајућих метода анализе, анализа решења и предлагање мјера за постизање оптимума. 
У свим фазама наставног процеса предвиђено је активно укључивање студената. Самостални радови студената 
темеље се на студијама случаја које анализирају и тумаче савладаним методама анализе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава-тематска радионица 20 усмени испт 20 

семинарски рад 30   

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Ivan-Lovre.pdf

