
Марица Денда 



1. Шта проучава економија? 
2. Зашто кажемо оскудним ресурсима? 
3. Економија је наука о: 
a) Ирационалном еконосмком избору 
b) Рационалном економском избору 
c) Оскудним ресурсима и  њиховој дистрибуцији 

 



Како се дели економија као наука? 
Ко је оснивач микроекономије и чиме се 

она бави? 
Ко је оснивач макроекономије и шта она 

проучава? 
Ко је основач нове институционалне 

економије и шта она проучава? 
Шта се користи у проучавању предмета 

економије? 
 



Дијаграм крижног тока спада у: 
1. Претпоставке 
2. Економске моделе 
Када економисти користе позитивну, а 

када нормативну анализу? 
Држава не треба да прихвати захтеве 

синдиката, представљао би: 
1. Нормативни став 
2. Позитивни став 



Како се могу поделити основна начела у 
економији? 

Зашо су људи суочени са изборима? 
Ефикасност се односи на 
Правичност се односи на 
Шта чини укупни трошак? 
Шта је опортунитетни трошак?   



На примеру вашег студирања објасните 
шта је стварни, а шта опортунитетни 
трошак. 

Ако је опортунитетни трошак 1500 
динара, а укупан трошак 3500 динара, 
колико износи стварни трошак? 
 



Шта су маргиналне промене и наведите 
пример? 

Шта је оптимални обим производње? 
Ако је маргинални трошак од једне 

додатне јединице производа већи од 
маргиналне користи, да ли производњу 
треба повећати или смањити? 
 



Ако се повећа цена лаптоп рачунара, шта ће 
купци урадити? 

На шта се односи теорија рационалног 
избора? Који правац у економији критикује 
ову теорију? 

Да ли држава утиче на трошкове и користи 
од појединих активности? Ако утиче на који 
начин то чини? 

Како законодавац може да утиче на 
понашање привредних субјеката? 

Наведите примере нежељених утицаја 
државе и законодавца. 
 
 



Како се конкуренција може дефинисати? 
У чему се огледа значај конкуренције? 
Шта је тржишна привреда? 
Основни иструменти тржишта су: 
a) Одлуке државе 
b) Цене 
 

 



Коју су разлози државне интервецније на 
тржишту? 

Ако у граду постоји једно предузеће које 
се бави јавним превозом, говоримо о? 

Загађење је                             екстерни 
ефекат 

Научна открића су     
екстерни ефекат 



Како држава може да утиче на 
прерасподелу дохотка?  Која је негативна 
страна ове њене интервенције? 

 



Економски систем чине: 
a) Ресурси 
b) Привредни субјекти 
c) Правни системи 
d) Економске институције 
Шта чини економске ресурсе и која је 

њихова основна карактеристика? 
 



У субјективне факторе производње 
спада: 

a) Природни ресурси 
b) Људски капитал 
c) Финансијски капитал 
d) Реални капитал 
Како се могу дефинисати привредни 

субјекти? 



Основни привредни субјекти су: 
a) Држава 
b) Банке 
c) Предузећа 
d) Домаћинства 
Домаћинства су: 
a) Основна потрошачка јединица 
b) Основна произвођачка јединица 

 



Како можемо да поделимо предузећа 
према њиховој основној активности? 

Да ли се предузећа могу јавити и као 
потрошачи? Објасните. 

Дефинишите економске институције. 
Које су основне економске инстутуције? 



Економске институције могу да буду: 
a) Примарне и секундарне 
b) Формалне и неформалне 
c) Праве и неправе 
d) Ендогене и егзогене 
e) Номиналне (de jure) и ефективне (de 

facto) 
f) Правне, економске и политичке 



Шта је животни стандард? 
Шта објашњава велике разлике у 

животним стандардима између земаља и 
током времена? 

Шта је инфлација? 
 



Циљ носилаца економске политике је: 
a) Одржавање ниске инфлације 
b) Одржавање високе инфлације 
Који су узроци инфлације? 
Која је последица смањења инфлације? 
У којој ситуацији не долази до инфлације 

и поред повећања количине новца у 
оптицају? 



СЛЕДЕЋИ ЧАС: СВОЈИНА И ПРЕДУЗЕЋЕ! 
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