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Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти стекну основна знања о историјском развоју економске науке, основне 
законитости у економији, основне економске категорије и суштину функционисања микроекономских и 
макроекономских система. 
Исход предмета  
Након овог курса студенти ће стећи основна знања о економским појавама и процесима. Моћи ће самостално 
да формирају и сагледају узрочно-последичне догађаје на у економији, на тржишту и у привреди. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Политичка економија као наука. Шта је економија. Методе истраживања у економији. Економски закони. Три 
кључна економска закона. Обим друштвене производње. Друштвена репродукција. Робна производња и 
тржиште. Основни елементи понуде и тражње. Еластичност понуде и тражње. Облици размене робе. Новац. 
Савремени економски систем. Учесници у економским догађајима и њихово понашање. Обим производње и 
обрт капитала. Трошкови производње. Профит, профитна стопа и акумулација капитала. Расподела као фаза 
процеса репродукције. Тржиште рада. Тржиште зајмовног капитала. Тржиште реалног капитала. Банкарски 
систем. Тржиште природних ресурса. Трговачки капитал. Акцијски капитал. Тржишна структура савременог 
капитализма. Економске функције државе у савременим привредама. Јавна добра, екстерналије и јавни избор. 
Економска политика државе у појединим областима. Економски раст. Економске кризе. Међународна размена.  
Практична настава 

Изводиће се  усменим излагањем, кориштење практичних примера и графичких презентација. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 (30) Вежбе:3 (45) Други облици наставе: СИР: 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична наставаизводиће се  усменим излагањем, кориштење практичних примера и графичких 
презентација, јавна одбрана сем. радова на задате теме уз модераторску улогу наставника-асистента. 
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   
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