
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Економски факултет Брчко 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 
Катедра  Катедра за теоријску економију, Економски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-050 обавезан  I 7 

Наставник Др Лејла Терзић, ванредни професор 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,5 2*15*1,0 0 1,5 1,0 

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

4*15 + 2*15 + 0*15  = 90 h 

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

4*15* So + 2*15* So + 0*15* So = 120 h 
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 

90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће моћи да се упознају са: 
1. развојем економске мисли, 
2. основним законитостима робно-новчане привреде (економске категорије и економски 

закони),  
3. тржиштем и механизмом његовог функционисања,  
4. савременим токовима у домаћој и свјетској привреди с освртом на економске функције 

државе, економску политику државе, интернационализацију производње и капитала, 
транзицију, глобализацију, економски раст и конкурентност. 

Условљеност Нема условљености. 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања; Уводно предавање. 
2. Увод у економију. Настанак и развој економске мисли. Мекантилисти и физиократи. Енглеска 
класична школа. Марксистичка школа. Англоамеричка школа државног капитализма. Савремена 
економска теорија. Кејнзијанизам, неокејнзијанизам, економика благостања, неокласична синтеза, 
институционализам, теорија игара, монетаризам, теорија рационалних очекивања, радикална 
економска мисао, економика понуде, неорикардијанска школа, бихевиористичка економија и 
економија информација. 
3. Економија као наука и економски закони. Дефинисање и предмет изучавања економије као науке. 
Десет начела економије. Методи научног сазнања у економији. Економске категорије. Економски 
закони и њихово дјеловање. Производне снаге и производни односи, историјски облици 
производних односа. Економски систем. 
4. Теорија граничне корисности и потрошачки избор. Основни елементи понуде и потражње. 
Еластичност понуде и потражње. Тржиште и механизам његовог функционисања. 
5. Предузећа као облици профитних организација. Процес производње и производна функција. 
Фактори производње.  Репродукција и процес производње. Теорија трошкова. 
6. Теорија несавршене конкуренције. Монопол и облици монопола. Облици антимонополске 
политике. Олигопол и модели олигопола.Теорија савршене (потпуне) конкуренције.  
7. Дохоци и детерминисање цијена чинилаца производње. Теорија расподјеле и теорија цијена. 
Конкурентна тржишта чинилаца производње. Дохоци по основу власништва. Капитал и профит. 
Кружно кретање капитала. Индустријски капитал и индустријски профит. Трговачки капитал и 
трговачки профит. Зајмовни капитал и камата. Акцијски капитал и дивиденда. Земљишни капитал и 
земљишна рента. 
8. Први колоквијум 
9. Бруто домаћи производ. Бруто национални производ. Национални доходак. Агрегатна потражња 
и понуда. Модел мултипликатора. Потрошња и инвестиције. 
10. Новац и функције новца. Монетарни систем и политика. Инфлација и стабилност цијена. 
Економске функције државе у савременим привредама. 
11. Државна интервенционизам и планирање развоја привреде. Економска политика државе у 
појединим областима. Акумулација капитала и привредна равнотежа. Разлози за примјену 
државног интервенционизма. Привредни циклуси. Јавна добра и екстерни ефекти. Асиметричне  
информације и монополи.  



 
 

12. Девизни курсеви и међународни финансијски систем. Међународне економске и финансијске 
институције. 
13. Глобализација и савремени економски процеси. Специфичности глобализације. 
Транснационалне компаније као носиоци глобализације. Нови свјетски поредак. Неолиберални 
институционализам. Транзиција.  
14. Теорије и модели економског раста. Теоријски аспекти конкурентности. Концепција конкурентске 
предности држава. Значај различитих приступа конкурентности. 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

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

Терзић, Л. 
Основи економије, Економски факултет Брчко, 
Брчко. 

2019 - 

Допунска литература 

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

Mankiw, N., G. 
Essentials of Economics, 7th edition, Harvard 
University, Cambridge, Cengage Learning, Stanford. 

2015  

Бабић, С ; Томић, М. 
Основи економије, Економски факултет Брчко, 
Брчко. 

2011  

Samuelson, P.A., Nordhaus, 
W.D. 

Economics, 19 th edition, McGraw-Hill /Irwin, New 
York. 

2009 - 

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. 

 

 


