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 обавезни  II 8 75 60  

Шифра предмета ОБП04 

Условљеност другим предметима:  

Основи економије 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљеви изучавања овога предмета су да: 
- студенти савладају основне појмове и инструменте микроекономске анализе; 
- студенти  стечена теоријска знања предвиђена програмом могу изразити геометријски или 
алгебарски; 
- студентима стечено знање послужи за успјешније савладавање оних економских дисциплина којима је 
микроекономија у основи. 

Исходиучења: 

Исходи учења су:  
- да се стечена знања могу примјењивати у пракси; 
- да се сложена економска стварност предузећа у тржишним условима може моделирати и на основу 
тога вршити економска анализа; 
- да се на бази микроекономских принципа сагледавају економски исходи и доносе одговарајуће економске 
одлуке. 

Метод наставе и савладавање градива:  

Предавања, вјежбе, консултације, семинарски радови, реферати, колоквији 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Уводна разматрања - Тржиште и цијене 

2 Основе понуде и тражње 

3 Буџетско ограничење 

4 Преференције потрошача, корисност, откривене преференције 

5 Понашање потрошача 

6 Појединачна и тржишна тражња, ефекат супституције и ефекат дохотка 

7 Производна технологија и изокванте 

8 Трошкови производње 

9 Максимизирање профита и конкурентна понуда 

10 Анализа конкурентних тржишта 

11 Тржишна моћ - монопол, монополско понашање 

12 Монополистичка конкуренција и олигопол 

13 Тржиште фактора производње 

14 Размјена и благостање, економска ефикасност 

15 Тржишта са асиметричним информацијама, екстерналије и јавбна добра 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 
Кредитни коефицијент 

8:30= 0,27 
Недјељно оптерећење: 

0,27x 40 сати = 10.8 сати 

У семестру: 
Укупно оптерећење за предмет: 8 x 30 сати/кредиту=240 сати 
Активна настава: 8x15= 120 сати предавања и вјежби, 
Континуална провјера знања: 12 сати 
Завршна провјера знања: 5 сати  
Самосталан рад: учење, консултације  102 сати 

Обавезе студента: 

присуство настави, семинарски радови, тестови 

Литература: 

Обавезна литература: 

 Hall R. Varian, Mikroekonomija, moderni pristup, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003. 

 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Mikroekonomija, MATE, Zagreb, 2005. 
Допунска литература: 

 Рајко Томаш, Примјењена Микроекономија, Економски факултет, Бања Лука,  

Облици провјере знања и оцјењивање  

1. колоквиј 1 (25 бодова), 2. колоквиј 2 (25 бодова), присуство предавању и вјежбама (10), активности и 
семинарски рад (10 бодова) и завршни испит (30 бодова).  Завршни испит се полаже усмено.  

Посебна напомена за предмет: 

 

 


