Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ, ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ,
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Игор М. Пејовић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са економским начином мишљења: појмовима, категоријама и основним принципима и
методама економске науке; стицање фундаменталних економских знања која имају за циљ успешно
разумевање стања и тенденција у светској привреди, те начина избора између различитих алтернатива
развоја; упознавање са значајем институционалних оквира, законитостима њихових промена и
међузависности институционалне инфраструктуре и економске ефикасности; упознавање са тржишном
логиком: ефикасношћу и манама тржишта и улогом државе у привреди.
Исход предмета
Овладавање фундаменталним економским знањима у циљу успешнијег и лакшег праћења и савладавања
програма осталих економских дисциплина; коришћење економско-теоријског инструментарија за
моделирање и анализу конкретних економских проблема; стицање знања и вештина неопходних за
обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова на макро и микро нивоу; стицање знања
и вештина које представљају квалитетну основу за ангажовање на пословима фундаменталних, развојних
и примењених истраживања.
Садржај предмета
Економска наука: историја, епистемологија и темељна економска питања; Институционални оквири
економске активности; Индивидуална тражња и индивидуална понуда; Тржишне структуре и понашање
предузећа; Расподела: одређивање цена фактора производње; Компоненте агрегатне тражње; Агрегатна
понуда – инфлација, незапосленост, привредни раст и привредни циклуси; Новац – појам, развој, понуда и
тражња новца; Међународна размена: модел отворене привреде.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
1
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
55
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем
(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

