
 1 

Предмет: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

 

I  ИСПИТНА ПИТАЊА  

 

1. Настанак и појмовно значење економије 

2. Предмет изучавања економије 

3. Меркантилисти и Физиократи, сличности и разлике 

4. Класична (британска) политичка економија 

5. Марксистичка политичка економија 

6. Субјективна/психолошка школа политичке економије 

7. Маргиналистичка економија 

8. Неокласична економија 

9. Кејнзијанска школа економије 

10. Монетаризам / Чикашка школа економије 

11. Неокласична економска синтеза 

12. Настанак и предмет микроекономије 

13. Економски ресурси и њихова ограниченост  

14. Рад као економски ресурс  

15. Природни ресурси, начела рационалног коришћења  

16. Ресурси средстава за рад, продуктивност и ефикасност 

17. Технолошки прогрес и индустријске револуције 

18. Врсте човекових потреба и (не)ограниченост 

19. Основна обележја робе 

20. Теорије вредности робе 

21. Исказивање величине вредности робе 

22. Корисност и вредност робе  

23. Класификација и морфологија тржишта 

24. Основне функције тржишта 

25. Предности и ограничења тржишта 

26. Понашање потрошача - теорија рационалног избора 

27. Индиферентност потрошача 

28. Буџетско ограничење потрошачког избора(пример) 

29. Теорија рационалног понашања произвођача 

30. Укупни, просечни и маргинални производ 

31. Врсте трошкова производње  

32. Основне одреднице понуде робе и услуга 

33. Утицај цена на понуду - крива понуде 

34. Типови ценовне еластичност понуде 

35. Рочно прилагођавање понуде промени цена 

36. Основне одреднице и фактори тражње 

37. Утицај цена на тражњу – крива тражње 

38. Неценовне промене тражње (доходак, преференције, супститути…) 

39. Ценовна еластичност тражње-константни и флексибилни типови  

40. Еластичност тачке и лучна еластичност тражње (примери) 

41. Доходна и унакрсна еластичност тражње 

42. Општи и изведени закони тражње 

43. Законитости, феномени и парадокси у потрошњи 

44. Основне карактеристике и специфичности факторских тржишта 

45. Карактеристике тжишта радне снаге 

46. Тржиште капитала, појам и врсте капитала (реални, финансијски) 

47. Зајмовни капитал (активне, пасивне и реалне каматне стопе) 
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48. Појам земље (земљишта) као фактора производње 

49. Услови настајања и облици земљишне ренте 

50. Тржиште, рента и формирање цене пољопривредног земљишта 

51. Конкуренција и тржишна равнотежа (тржишни вишак и мањак) 

52. Кобвеб теорема: успостављање тржишне равнотеже 

53. Структурна типологија тржишта (фактори, типови) 

54. Елементи структуре потпуне (савршене) конкуренције 

55. Монопол и доминантна фирма 

56. Монополистичка/непотпуна конкуренција  

57. Олигополска структура тржишта 

58. Циљеви предузећа у положају олигопола(пример) 

59. Настанак и предмет макроекономије  

60. Макроекономска теорија, анализа и политика 

61. Потенцијални и стварни производ 

62. Алтернативност ресурса и опортунитетни трошак 

63. Крива производних могућности (типови друштва) 

64. Макроекономски агрегати, као стања и токови економије 

65. Систем националних рачуна, институционалне јединице 

66. Бруто домаћи производ (БДП), дефиниција и начини обрачуна 

67. Бруто национални производ (БНП), дефиниција, разлике у односу БДП 

68. Кружни ток друштвене репродукције(токови робе и новца) 

69. Реални производ и привредни циклуси (рецесија, конјунктура...) 

70. Економска структура становништва(активност, запосленост, незапосленост) 

71. Облици незапослености радне снаге 

72. Концепти пуне и недовољне запослености 

73. Систем и основни облици цена 

74. Појам,облици и последице инфлације 

75. Мерење и исказивање инфлације(стопе, индекси) 

76. Инфлација и незапосленост - Филипсова крива 

77. Монетарно-кредитни систем и политика 

78. Функције новца у тржишној привреди 

79. Облици новца и монетарни агрегати 

80. Количина новца у оптицају - квантитативна једначина 

81. Банке и монетарна мултипликација 

82. Инструменти монетарно-кредитне политике 

83. Предмет и циљеви пореске политике 

84. Порески инструменти и мере пореске политике 

85. Економски ефекти опорезивања 

86. Утицај пореза на учеснике на тржишту- губици и благостање  

87. Порез у функцији прерасподеле дохотка- Лоренцова крива 

88. Порез у функцији промена привредне структуре 

89. Пореска политика у функцији економске стабилизације 

90. Концепт активне фискалне политике- управљање тражњом 

91. Фискална политика и концепт економије понуде 

92. Предмет и значај аграрне политике 

93. Циљеви, принципи и проблеми ЗАП  ЕУ  

94. Циљеви и принципи аграрне политике Србије  

95. Макроекономске и аграрне компарације Србије и ЕУ 
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II   ОКВИРНЕ ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ 

 

1. Рад као економски ресурс у Србији (изабрани региони, области, општине) 

2. Технолошки прогрес: пример неког предузећа у Србији  

3. Ограничења тржишта: пример где тржиште не делује 

4. Понашање потрошача: примери са домаћег тржишта 

5. Буџетско ограничење потрошачког избора (пример производа) 

6. Утицај цена на понуду - крива понуде конкретног (изабраног) производа 

7. Утицај цена на потрошњу - крива тражње конкретног (изабраног) производа 

8.  Рочно прилагођавање понуде промени цена, пример 

9. Основне одреднице и фактори тражње у Србији 

10. Неценовне промене тражње (доходак, преференције, супститути…) 

11. Ценовна еластичност тражње-константни и флексибилни типови  

12. Доходна и унакрсна еластичност тражње 

13. Законитости у потрошњи домаћинстава (примери из Анкете о потрошњи) 

14. Феномени и парадокси у потршњи (примери на тржишту)  

15. Карактеристике тжишта радне снаге у Србији (компарације области, општина) 

16. Незапосленост у Србији, регионалне разлике (изабрани региони, области) 

17. Зајмовни капитал (активне, пасивне и реалне каматне стопе у Србији) 

18. Закуп земље и земљишна рента у Србији (област/округ, општина) 

19. Рента и накнаде за коришћење природних ресурса у Србији 

20. Тржиште, промет и цене пољопривредног земљишта (округ, општина) 

21. Кобвеб теорема: успостављање тржишне равнотеже (пример производа) 

22. Структурна типологија тржишта (фактори, типови) 

23. Монополи и доминантне фирме (примери и злоупотребе положаја у Србији) 

24. Конкуренција на тржишту хране у Србији  

25. Конкуренција на тржишту телекомуникација у Србији  

26. Конкуренција на тржишту (изабраних производа) у Србији  

27. Конкуренција на банкарском тржишту у Србији (пример две банке) 

28. Алтернативност ресурса и опортунитетни трошак (пример) 

29. Производне могућности, потрошња и штедња (тип друштва у Србији) 

30. БДП и БНП у Србији, кретање и структура у последњој деценији  

31. Реални производ и привредни циклуси (рецесија, конјунктура...) у Србији 

32. Економска структура становништва(активност, запосленост, незапосленост) 

33. Инфлација и кретање цена (изабраних производа) у Србији 

34. Кретања стопа инфлације и незапослености (Филипсова крива) у Србији 

35. Монетарна политика и циљна инфлација у Србији 

36. Економски ефекти директних пореза (на доходак грађана) у Србији 

37. Економски ефекти индиректних пореза (ПДВ) у Србији 

38. Економски ефекти директних пореза (на добит предузећа) у Србији 

39. Буџетски ефекти накнада за коришћење ресурса у Србији 

40. Компарације аграрне структуре Србије и ЕУ 

 

 

 

 

 

 


