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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

смјер Пословна информатика 

      

Назив предмета 
 
МИКРОЕКОНОМИЈА 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за теоријску економију 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-009-3 Обавезни 4 4+2 7 

Наставник Проф. др Зоран Мастило 

Сарадник Мр Биљана Станивук 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Проучавање понашања појединачних економских субјеката у обављању економских активности на 

тржишту и привредном животу у цјелини. Давање могућности студентима да самостално овладају 

концептима и инструментаријем који улазе у скуп категорија темељних за разумијевање економије 

као савремене науке. 

Исходи учења : 

По завршетку курса, студент има основна знања о савременој теорији скупова и теорији игара, као и 

модерним теоријама које објашњавају стратешку интеракцију учесника, прије свега различитим 

моделима сарадничког и несарадничког понашања предузећа на тржишту ограничене конкуренције. 

Изучавајући овај предмет, студенти стичу знање о врстама економске ефикасности и начину на који 

се оне исказују као статичке или динамичке на нивоу предузећа, привредне гране или друштва као 

цјелине. 

Садржај предмета: 

1.Увод у микроекономију. Предмет изучавања микроекономије, настанак, етапе развоја и њено 

мјесто у систему економских наука. 

2. Произвођачи, потрошачи, конкурентна тржишта и цијене, функције тржишта, структура тржишта 

и конкурентна стратегија. Информације, неуспјех тржишта и улога државе.  

3. Понуда – Теорија понуде. Дефинисање понуде, понуда количина и склад понуде. Понуда у 

тренутном, кратком и дугом року 

4. Потражња – Теорија потражње, дефинисање потражње, мотиви и детерминанте. Понашање 

потражилаца, потребе, склад потражње, куповине, потрошње и врсте потражње. 

5. Тржишне равнотеже. Тржишне структуре. Појединачне и групне равнотеже у различитим 

тржишним структурама. 

6. Општа и парцијална привредна равнотежа. Усклађивање понуде и потражње. Равнотежа размјене. 

7. Равнотежа производње. Истовремена равнотежа размјене и производње – општа равнотежа 

привреде. 

8. Економика благостања и тржишне слабости. Мјерила друштвеног благостања. Максимум 

друштвеног благостања. 

9. I колоквијум 

10. Вантржишна рјешења, екстерни ефекти, јавна добра и cost benefit aнализа. 

11. Међународна размјена, домаће тржиште и цијене – Упоредне предности, апсолутне предности, 

компаративне (релативне) предности. Формирање цијена у међународној размјени. 

12. Држава и тржиште – Разлози и појавни облици државног регулисања тржишта и цијена.  

Регулисање општег нивоа цијена: разлози и могућности регулације и антиинфлациона политика.  

13. Алтернативне теорије фирме и образовања цијена у пракси. 

14. Цијене у транзиционој привреди. Могући облици употребе трансферних цијена са становишта 

пореза на добит. Регулација цијена и понашање предузећа у условима економске кризе. Глобална 
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економија цијена. Улога цијена у економским процесима. 

15. II колоквијум 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и 

расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 

Основна литература:  

Максимовић, С., (2008.), Микроекономија, Consseco institut, Београд. 

Pindyck, S.R., Rubinfeld, L.D., (2001.), Microeconomic, Fifth edition, Prentice Hall, Inc. a Pearson 

Education Company, prevedeno, 2005., MATE, Zagreb. 

Додатна литература:  

Perloff M. Jeffrey, (2004.), Microeconomics, Adisson Wesley Longman 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Испит се ради писмено или усмено у зависности од жеље студента. Испи траје 60 минута. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми 60 Завршни испит 30 

Активност на настави 5 Семинарски  Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Зоран Мастило 

Датум овјере: 29.12.2015. 
 

 

 

 

 


