






• Основна литература: 
• Љубица Николић, Александар 

Мојашевић, Економија за правнике, 
Медивест, 2016. 

• Скриптарница 
 

 
• Допунска литература: у 

консултацијама са наставницима 



I део Институционална 
економија 

II део Микроекономија 
III део Макроекономија 
 





 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александар С. Мојашевић   

Љубица Николић 

      ПРАКТИКУМ 



 

Преко практикума за оцене 6 или 7 

•Практикум (5 тестова по 15 питања) 

Усмени парцијални за оцене 8,9,10 

•Практикум (питања за 8,9 и 10)  



Оцене: 6, 7 

1. Присуство 
2.Ангажовање 
на вежбама 
3. Усмено 
испитивање 
на вежбама 

Практикум 
(вежбе) 

Оцене: 8,9, 10 

Први усмени 
услов за други 

Други усмени 
услов за трећи 

усмени 



Парцијални испит није обавезан! 

Увек остаје могућност полагања целог или 
дела испита у редовним испитним роковима!  



У јануарском и другим роковима могућност веће 
оцене 

Оцене важе до краја 2020. године! 

6 или 7 преко практикума = 6 или 7 коначна оцена 



 

Усмено полагање: крајем 
октобра, новембра и 

децембра 2019.  

•Обавештење на предавањима, преко 
сајта Правног факултета и блога  
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