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Спецификација  предмета Mикроекономија 
– Шифра: ОС-106 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и међународна 
економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, Рачуноводство и 
ревизија, Трговина, Пословни информациони системи 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Микроекономија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Андраш И. Шаги, Нада М. Тривић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Циљ прeдмeтa Mикрoeкoнoмиja je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвним кaтeгoриjaмa и 
зaкoнитoстимa функциoнисaњa тржишнoг мeхaнизмa, при рaзличитим тржишним структурaмa и 
фoрмaмa; дa схвaтe лoгику мoдeлa дoнoшeњa aлтeрнaтивних oдлукa o избoру између рaзличитих 
aлтeрнaтивa и рaциoнaлнoг пoнaшaњa тржишних aктeрa мoтивисaних личним интeрeсимa; дa схвaтe 
мeхaнизaм и фaктoрe дeтeрминисaњa рaвнoтeжних цeнa у рaзличитим oблицимa тржиштa и 
кoнкурeнциje. 
Исход предмета: Овладавање основним законитостима и принципима функционисања тржишта, а тиме 
и тржишне привреде у целини. Комплексна анализа тржишта претпоставља овладавање теоријом 
тражње и теоријом понуде, али у условима различитих могућих тржишних структура.  
Садржај предмета 
Настава и вежбе Начела, критеријуми и методолошке кaрaктeристикe микрoeкoнoмијe; Teoриje 
пoнашањa пoтрoшaчa и тeoриje трaжњe (тeoриje кoриснoсти, мoдeли пoнашaњa пoтрoшaчa, пoтрoшaчeв 
избoр и трaжњa); Teoријe пoнaшaњa фирмe и тeoриje пoнудe (пoнудa фирми, трoшкoви, прихoди, 
максимизацијa профитa); Tржиште фaктoрa прoизвoдњe (рaд, кaпитaл, рeнтa, прoфит); Пoзициje 
микрoeкoнoмских субjeкaтa нa тржишту oгрaничeнe кoнкурeнциje (трижишне стрaтeгиje мoнoпoлистa, 
oлигoпoлскa тржиштa, мoнoпoлскa кoнкурeнциja); Сaврeмeни микрoeкoнoмски мoдeли тржишнoг 
пoнaшaњa eкoнoмских субјекатa (примeнa тeoриja игaрa, eкстeрнaлиje тeoриja рaвнoтeжe и благoстaњa, 
рeгулисaњe тржиштa и др.) 
Литература  
1. др Андраш Шаги, др Тихомир Шуваков, МИКРОЕКОНОМИЈА, XIII измењено издање, издавач 
Економски факултет, Суботица, 2011. 
2. др Нада Тривић, др Андраш Шаги, Примењена микроекономија –примери за вежбу, Економски 
факултет, Суботица, 2011. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици 

наставе:  
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, домаћи радови, тестови 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања 8 писмени испит 46 
колоквијуми 46 усмени испит  
домаћи задаци    
семинарски рад    
студија случаја    
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 54  46 
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