Студијски програм : Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: МИКРОЕКОНОМИЈА
Наставник : Момировић Драган
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан VIII семестар, одслушана настава и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета: Овладавање студената основним концептима и инструментима микроекономије као науке
(понуда, тражња, тржиште, производња, цене), који чине базу за даље изучавање економије.
Исход предмета: Након положеног испита студент је оспособљен да схвати функционисање тржишне
привреде и успостављање парцијалне равнотеже на нивоу појединих производа и услуга.
Садржај предмета:
Теоријска настава:Предмет микроекономије; Економске активности; Ресурси (рад, предмети рада и
средства за рад); Појам тржишта; Функције тржишта; Тржишне структуре; Тржишни механизам; Функције
и врсте цена; Производња; Функција производње; Укупни производ (просечан производ, гранични
производ, закон о приносима); Трошкови (појам и категорије трошкова, укупни, просечни и гранични
трошкови, трошкови, приход и добит, еластичност трошкова), понуда (дефиниција, фактори и формирање
понуде, кретање понуде при непромењеним ценама, регресивна понуда, еластичност понуде); Тражња
(појам и фактори формирања тражње, закон тражње, крива тражње, еластичност тражње: ценовна и
доходовна, тражња за средствима за производњу и средствима за потрошњу); Потрошачев избор
(корисност робе, гранична корисност робе, понашање потрошача, преференције потрошача, промене
буџета и избор потрошача, промене цена и избор потрошача, теорија откривене преференције, тржишна
равнотежа, успостављање тржишне равнотеже, промена нивоа тржишне равнотеже); Предузеће на
тржишту потпуне конкуренције (карактеристке тржишта, крива тражње, добит предузећа); Предузеће у
савременим тржишним условима (карактеристике, асиметричне информације, екстерналије, јавна добра);
Монополи (настанак, врсте, карактеристике, добит, стварање и очување монополске позиције); Олигополи
(карактеристике, добит, облици конкурентске борбе, стратегије олигополског предузећа: теорија игара,
теорија профитабилности, доминантна стратегија, Курно-Нешова равнотежа, Криве реакције);
Монополистичка конкуренција (карактеристике, добит); Тржишта фактора производње (тржиште радне
снаге: формирање тражње, фактори који утичу на тражњу, понуда и фактори понуде радне снаге,
равнотежа на тржишту рада и формирање цене надница; тржиште земље и капитала: формирање цене,
извори, акцијски капитал).
Практична настава:Анализа примера и решавање микроекономских проблема: трошкови, приход, добит
у различитим тржишним условима, успостављање тржишне равнотеже, еластичности трошкова,
еластичности понуде и регресивне понуде, еластичности тражње: ценовне (у једној тачки, на луку,
унакрсна, међузависности цена, антиципације) и доходовне; графичко сагледавање утицаја промене
понуде и тражње на цену и количине; конструкција криве реакције и дискусија Курно-Нешове равнотеже;
дискусија еластичности на тржиштима фактора производње, формирање каматних стопа. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2)
као, рачунске за израду анализа примера и решавање микроекономских проблема;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15
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