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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,6 2*15*1,1 0 SoП=1,6 SoАВ=1,1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

3*15 + 2*15 + 0*15  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

3*15*1,6+2*15*1,1+0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75h +  105h =  180h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће моћи да се упознају са: 
1. тржиштем и класификацијом тржишних стања, функционисањем понуде, потражње, 

трошкова и утврђивање цијена; 
2. проблемом функције производње, функције укупних трошкова, извођења криве понуде и 

потражње; производње и њеним карактеристикама, изоквантом; 
3. микроекономским моделом и парцијалном равнотежом за факторима производње; 

тржишном равнотежом и општом равнотежом привреде; економијом благостања; 
4. вантржишним рјешењима, међународном размјеном, домаћим тржиштем и цијенама; 

разлозима и појавним облицима државног регулисања тржишта и цијена; алтернативним 
теоријама фирме и образовања цијена у пракси. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у микроекономију. Предмет изучавања микроекономије, настанак, етапе развоја и њено 
мјесто у систему економских наука. 

2. Произвођачи, потрошачи, конкурентна тржишта и цијене, функције тржишта, структура 
тржишта и конкурентна стратегија. Информације, неуспјех тржишта и улога државе.  

3. Понуда – Теорија понуде. Равнотежа гране и предузећа. Понуда, потражња и тржишни 
учесници. Теорија трошкова – појам и врсте трошкова. Теорија производње. Производне 
функције. 

4. Потражња – Теорија потражње. Теорије о понашању потрошача. Традиционална теорија 
граничне корисности. Теорија индиферентности и откривене преференције. 

5. Тржишне равнотеже. Тржишне структуре. 
6. Општа и парцијална привредна равнотежа. Усклађивање понуде и потражње. Равнотежа 

размјене. Равнотежа производње. Истовремена равнотежа размјене и производње – општа 
равнотежа привреде. Истовремена равнотежа размјене и производње – парцијална равнотежа 
привреде. Модел опште равнотеже – вишеструка равнотежа. 

7. Економика благостања и тржишне слабости. Мјерила друштвеног благостања. Максимум 
друштвеног благостања. 

8. Први колоквијум 
9.   Вантржишна рјешења, екстерни ефекти, јавна добра и cost benefit aнализа. Међународна     
размјена, домаће тржиште и цијене – Упоредне предности, апсолутне предности, компаративне 
(релативне) предности. Формирање цијена у међународној размјени. 
10. Држава и тржиште – Разлози и појавни облици државног регулисања тржишта и цијена. 

Регулисање општег нивоа цијена: разлози и могућности регулације и антиинфлациона 
политика. Регулисање релативних цијена: релативне и апсолутне цијене, утицај пореза и 
субвенција на цијене.  

11. Регулисање монопола: особине монопола, врсте монопола, равнотежа, дискриминација цијена 
и критеријуми политике цијена монополисте. 

12. Алтернативне теорије фирме и образовања цијена у пракси. 
13. Цијене у транзиционој привреди. Могући облици употребе трансферних цијена са становишта 

пореза на добит. 



 
 

14. Регулација цијена и понашање предузећа у условима економске кризе. Глобална економија 
цијена. Улога цијена у економским процесима. 

15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
Максимовић, С., Микроекономија, Consseco institut, Београд. 2008 - 

Варијан, Х,. 
Микроекономија, модерни приступ, 
Економски факултет, Београд. 

2012 - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Pindyck, S.R., Rubinfeld, L.D.,  
Microeconomic, Fifth edition, Prentice Hall, Inc.  
Pearson Education Company. 

2005 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

похађање наставе         5          5% 

активност на настави        5          5% 

позитивно оцјењен семинарски рад      10         10% 

колоквијуми      30         30% 

Завршни испит 
завршни испит (усмени/ писмени)       50          50% 

УКУПНО     100        100 % 

Датум овјере 1.10.2021. 
 

 


