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Циљ предмета 

Стицање знања из области функционисања тржишне економије, посебно посматрано са аспекта еволуције 

научне мисли о тржишној економији и развоја основних теоретских поставки тржишног пословања, као и 

примене ових поставки у савременој тржишној економији. 

Исход предмета 

Стечено знање из основа економије студенти ће користити у препознавању различитих тржишних феномена и 

приликом решавања проблема који своје исходиште имају у економској теорији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно одређење економије, економска мисао до индустријске револуције, класична политичка економија, 

маргинализам, макро-економска анализа, друштвена производња, робна производња, фактори производња и 

развоја, појмовно одређење тржишта, тржишни механизам, појмовно одређење понуде, појмовно одређење 

тражње, тржишни механизам и институционални утицаји, облици организовања тржишта. 

Aанализа пословног окружења, основни елементи финансијског планирања, врсте финансијских планова, 

планирање прихода, планирање расхода, планирање новчаних токова, преломна тачка рентабилитета, појам и 

врста финансијске контроле, финансијска анализа, анализа ризика. 
Практична настава 

Практична настава је комплементарна предавањима. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се 

методом “ex catedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” 

методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. 

Семинарски рад је обавезан за све студенте. Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и 

одбрану семинарског рада чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме семинарских радова 

обрађује се целокупни теоретски садржај предмета. Настава ће бити пропраћена примерима из светске 

литературе. Студенти ће активно пратити нова сазнања из научних публикација. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 

Практична настава 10 Усмени испит  

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 20   

 


