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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Економска анализа

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Спецификација предмета

Литература

Дејан Миљковић, Међународне финансије, Економски факултет, Београд, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бабић С., Трифуновић Д., Тест питања са решењима за књигу Микроекономија Хала Р. 

Варијана, Београд, Центар за издавачку делатност Економског факултета, 2010

A. Mas-Colell, M.D. Whinston, and J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 

1995.

Хал Р. Варијан, Микроекономија: модеран приступ, Београд: Економски факултет, сва издања

Кругман Пол и Обстфилд Морис "Међународна економија: теорија и политика", Дата статус 

2008. 

завршене академске мастер  студије

Број ЕСПБ

Пружање сазнања о теоријско-методолошким основама функционисања националне економије 

и националне економске политике; да омогући упознавање са економском политиком Европске 

уније која на наднационалном нивоу утиче на микроекономски амбијент и макроекономске 

одлуке националних привреда; да, на тај начин, омогући анализу утицаја наднационалне 

економске политике на пословање предузећа и националних привреда, као и доношење 

оптималних пословних и макроекономских одлука.  По завршеном предмету, студент треба да 

је способан да самостално анализира економске проблеме из области микро и макро 

економије, примењујући економску теорију и одговарајуће економске моделе. 

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Циљ предмета економска анализа је да студенте упозна са микроекономском и 

макроекономском теоријом на напредном нивоу и да их оспособи да у својим будућим 

истраживањима самостално и ефикасно примењују економску теорију и одговарајуће 

економске моделе. Почев од велике светске економске кризе, савремена држава је стално 

присутна у тржишној привреди. Њена економска улога се временом ширила и усложњавала и 

добила свој коначни израз у вођењу економских политика на националном и наднационалном 

нивоу. Циљ предмета Економска анализа је такође да упозна студенте са кључним етапама 

развоја теорије економске политике и њене примене у саврeменим тржишним привредама, са 

посебним освтром на економску политику Европске уније.  

Садржај предмета

1. Увод у eкономску анализу; Микроекономски део: 2. Теорија потрошача: два приступа - 

релација преференције и правила избора, 3. Класична теорија потрошача, 4. Оцењивање 

промена благостања, потрошачев вишак, избор у условима неизвесности, 5. Теорија предузећа, 

6. Тржишна равнотежа, 7. Тржишна моћ: монополи и олигополи, 8. Случајеви неуспеха 

тржишта: екстерналије, јавна добра, асиметричне информације; Мaкроекономски део: 1. Велика 

светска економска криза: почетак државне интервенције у капиталистичкој привреди 2. Концепт 

природне и недовољне запослености 3. Модел привредне равнотеже на различитим нивоима 

запослености производних чинилаца 4. Циљеви фискалне политике 5. Инструменти фискалне 

политике 6. Буџетска политика Европске Уније 7. Монетарна политика 8. Макроекономска 

дејства фискалне и монетарне политике 9. Савремена светска економско-финансијска криза.
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Методе

извођења
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поена Завршни испит поена

20 писмени испит 50

усмени испит

30

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предавања и колективни рад на часовима

Индивидуални рад - по један кратак текст из сваке од наведених области програма

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)


