Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Ратарство и повртарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије- студије првог степена
Назив предмета
Основи економије
Наставник (за предавања)
Бабић М. Виолета
Наставник/сарадник (за вежбе)
Томић П. Зоран
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
5
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезан
Услов
Нема
Циљ
Да се студенти упознају са најважнијим концептима и структуром економије као друштвене науке.
предмета

Стечено знање из овог предмета студенти могу да користе за изградњу каријере у (агро)бизнису,
или, уколико немају таквих амбиција, да разумеју и прилагођавају се променама у реалном
економском окружењу.

Исход
предмета

По завршетку наставе, студенти треба да буду оспособљени да: (а) разумеју механизме помоћу
којих тржиште и држава (влада) утичу на привредне токове у земљи; (б) схвате да се тржишна
економија заснива на потребама потрошача, као и на непрекидној борби за смањање трошкова
(што укључује и анализу ситуације на факторским тржиштима), ради побољшања конкурентности;
(ц) разумеју и анализирају мере економске политике државе и Централне банке за регулисање
агрегатне тражње, запослености, стабилности цена и међународне трговине.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Предавања: Увод у економију: дефиниција и класификације; тражња, понуда и тржиште; улога
државе у мешовитој економији. Микроекономија: концепт еластичности тражње; потрошачки
избор; предузеће и његово понашање; теорија понуде-трошкови и производња; тржишне
структуре-гранични случајеви и несавршена конкуренција; факторска тржишта-рад, капитал и
земља. Економија благостања: увод у економију благостања; порези и јавна потрошња;
индустријска политика и политика конкуренције. Макроекономија: увод у макроекономију и
систем националних рачуна; агрегатна тражња, фискална политика и спољна трговина; новац и
савремено банкарство; централна банка и монетарни систем; економски раст. Светска економија:
међународна трговина и трговинска политика

Практична
настава
(вежбе,
Вежбе: Упознавање студената са основним алатима, или оруђима економске анализе, као што су:
ДОН,
индексни бројеви; номиналне и реалне величине; стопе раста; графичко представљање
студијски
економских варијабли и сл. Примена ових алата у анализирању реалних економских проблема.
истраживачки рад)
Литература
1 - Mанкју, Г.Е. Принципи економије, Економски факултет Београд, 2012
2 - Samuelson, P., Nordhaus, W. Eкономија, Mc Graw-Hill INC., Mate, Загреб, 2000
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2
Методе
извођења
наставе

1

Остали часови

0

Предавања подржана мултимедијалним презентацијама. Аудиторне вежбе са примерима из
праксе. Дискусија и охрабривање креативног размишљања студената у вези актуелних
националних, регионалних и светских економских проблема. Консултације са студентима.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност
у току
предавања
10
писмени испит

поена

50

практична настава
колоквијуми
семинари

10
30

усмени испит

