
 

Студијски програм: Основне академске студије 

Предмет: Основи економије 

Наставници: проф. др Александра Јовановић, проф. др Бранко Радуловић, доц. др Никола Илић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета: Основи микроекономије омогућавају правницима разумевање суштине економских процеса, 

то јест разумевање понашања привредних субјеката и функционисања тржишта, као и усвајање економског 

инструментарија који могу да користе приликом анализе правних норми односно правних института. Основи 

економије је предмет оријентисан на објашњење функционисања тржишта робе, рада и капитала. Предмет 

објашњава и улогу државе у савременој привреди, као и постојећа схватања о потреби, обиму и механизмима 

реализације државне интервенције. 

Исход предмета: Стицање знања и разумевање стварног привредног живота, економских процеса и разлика 

између економских система; упознавање са суштином привредног живота, основним економским појмовима, 

принципима функционисања тржишта робе, рада и капитала, формирањем цена, проблемима односа државе 

и тржишта, као и постојећим схватањима о потреби, обиму и механизмима реализације државне интервенције; 

стицање општег и основног економског образовања и развијање економског резоновања у функцији бољег 

правног образовања; стицање знања и  разумевање процеса економске транзиције и интеграција; овладавање 

модерном економском терминологијом; боље разумевања међузависности права и економије, оспособљеност 

студената да схвате значај правне регулације у обликовању економског понашања; оспособљеност студената 

да методолошки и садржајно користе приступе другачије од приступа које примењују приликом учења права, то 

јест да користе економски инструментариј у анализи правних института; нуди теоријско оруђе које студентима 

омогућава да боље разумеју домаћи правни систем кроз призму економске теорије; оспособљава студенте да 

у стварном свету препознају теоријске концепције и да повежу економску теорију и економску стварност; 

Садржај предмета: 1. Увод; 2. Теорија понашања потрошача; 3. Тражња; 4. Теорија понашања произвођача; 

5. Понуда; 6. Равнотежа на тржишту савршене конкуренције; 7. Несавршена конкуренција и тржишне 

структуре; 8. Јавна добра и екстерни ефекти; 9. Несавршена информисаност; 10. Државна интервенција; 11. 
Тржиште производних фактора: радна снага; 12. Тржиште производних фактора: капитал; 13. Предузеће. 
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Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

активност у току вежби 5 усмени испит 50 

колоквијум-и до 25 ..........  

семинар-и 10   

 


