
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: УВОД У ЕКОНОМИЈУ 

Наставник/наставници: др Владан Вучић / др Адријана Вуковић 

Статус предмета: Oбавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Упис на прву годину студија 

Циљ предмета 

Стицање основних економских  знања о томе како друштво користи (алоцира) оскудне ресурсе да би произвело 

алтернативна вредна материјална добра и услуге. Стицање основних знања из економије (увод у економску анализу, 

микроекономију и макроекономију) кроз теорију, технике и примере из праксе. Предмет представља увод и основ за 

сродне предмете на вишим годинама. 

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; повезивање економских појмова, као апстракнтих категорија, са практичним 

економским животом; правилна оријентација у идентификовању значајних привредних збивања у једној земљи, али и 

на светском плану; развијање економске логике и размишљања о савременим економским токовима; oвладавање 

основним економским законитостима за лакше праћење осталих економских дисциплина на вишим годинама студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основи економије: Историјски развој, предмет и методе економије. Привредни систем. Новац. Макроекономско 

мерење резултата националне економије. Тржиште: понуда и тражња. Микроекономија: Еластичност тражње и 

потражње. Рационални избор потрошача. Економија информација. Производња. Потпуна конкуренција. Непотпуна 

конкуренција. Тржиште радне снаге. Тржиште капитала и природних ресурса. Улога државе у привреди. 

Макроекономија: Циклична кретања привреде. Незапосленост. Инфлација и дефицит јавне потрошње. Агрегатна 

понуда и тражња. Монетарна и фискална политика у затвореној и отвореној привреди. Акумулација. Инвестиције и 

инвестициона политика. Финансијска тржишта. Доходак, потрошња и штедња. Економски раст. Светска привреда и 

глобализација. Међународна трговина и конкурентске предности. 

Практична настава  

Вежбе - анализа обрађеног теоријског садржаја, упознавање са основним економским појмовима и категоријама, 

проучавање односа између економских појава у циљу разумевања законитости функционисања тржишних привреда. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) усмени испит, 

(3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) присуствовање предавањима и 

вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског рада/студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


