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Циљ 
предмета 

Циљ  предмета  Основи  економије  је  да  омогући  студентима  права  да  овладају 
основним  појмовимa  и  институтима  институционалне,  микро  и  макро  економије, 
као и да разумеју тржишне процесе који стоје у основи односа између привредних 
субјеката. 

Исход 
предмета 

Студент  ће  по  окончању  предавања  и  испуњењу  предиспитних  и  испитних  обавеза 
бити оспособљен да: 

‐ препозна  значај  основних  економских  појмова  и  института  у  савременој 
тржишној привреди; 

‐ развије аналитички приступ у изучавању економских институција и њиховог 
значаја у правној области; 

‐ развије критички приступ законским решењима у овој области из економске 
перспективе; 

‐ аргументовано излаже стечено знање; 
‐ стечена знања примени у пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1.  Увод  у  економију;  2.  Својина  –  основна  институција  економских  односа;  3. 
Предузеће:  профитна организација; 4.  Тржиште:  веза  произвођача и потрошача; 5. 
Држава  у  савременој  привреди;  6.  Право  и  економија;  7.  Повезаност  економских 
активности;  8.  Понуда  и  тражња  –  основни  инструменти  тржишта;  9.  Ефикасност 
тржишта;  10.  Екстерни  ефекти  и  јавна  добра;  11.  Производња  и  трошкови;  12. 
Тржиште  радне  снаге;  13.  Потрошачки  избор;  14.  Макроекономски  подаци;  15. 
Привреда у дугом року; 16. Новац и цене у дугом року; 17. Отворена привреда; 18. 
Привреда у кратком року; 19. Неке дилеме у вези са монетарном и фискалном 
политиком. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива‐ 
чки рад) 

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о економским појмовима, 
њиховој  међусобној  повезаности,  повезаности  са  правним  појмовима  и 
институтима,  као  и  са  реалним  процесима  у  модерним  тржишним  привредама. 
Поред  тога,  студентима  се  сугерише израда  презентације  и/или  семинарског  рада  
на одабрану тему из датог предмета. 
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4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања  Вежбе  ДОН  Студијски истраживачки рад  Остали часови 

4  1     

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално  излагање  материје;  визуелни  прикази  (коришћење  табела,  образаца, 
графикона  и  сл.)  на  табли  или  помоћу  видео‐бима;  постављање  и  решавање 
хипотетичких  примера  и  проблема;  дискусија  (питања,  одговори  и  полемика); 
подстицање  студената  да  се  активно  укључују  у  процес  савладавања  материје  и 
стицања знања; иницирање студената да се путем семинарских радова укључују у 
процес научно‐истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  Поена 

активности у току 
предавања 

5  усмени испит  30 

активности на 
вежбама (дискусија, 
презентације и усмена 
излагања) 

15     

тестови за проверу 
знања 

10     

колоквијум  30    

семинарски радови  10    

Списак тема по недељама 

1    Увод у економију (појам, метод и 
економска начела). 

Економија за правнике, 
стр. 15‐39. 

2    Својина – основна институција 
економских односа (појам, облици, 
економски ефекти својине и 
приватизација). 

Економија за правнике, 
стр. 41‐57. 

3    Предузеће: профитна организација 
(појам, карактеристике, пословање и 
подела). 

Економија за правнике, 
стр. 59‐95. 

4    Тржиште: веза произвођача и 
Потрошача (облици организације 
привреде, функције тржишта и 

Економија за правнике, 
стр. 97‐120. 



јединствено ЕУ тржиште). 

5    Држава у савременој привреди (разлози 
за државну интервенцију, облици и 
позадина економских одлука државе). 
Право и економија (појам и предмет 
ЕАП, економска анализа криминала, 
економска анализа одштетног права, 
економска анализа парнице и 
преговарања). 

Економија за правнике, 
стр. 121‐153. 

6    Повезаност економских активности 
(микро и макроекономија, кружни ток 
роба и новца, користи од трговине, 
компаративна предност, Е‐трговина). 
Понуда и тражња – основни 
инструменти тржишта (фактори, 
равнотежа, еластижност понуде и 
тражње и контрола цена). 

Економија за правнике, 
стр. 155‐200. 

7    Ефикасност тржишта (потрошачки и 
произвођачки вишак, тржишна 
равнотежа, држава и ефикасност 
тржишта). 
Екстерни ефекти и јавна добра (појам, 
друштвени ресурси и порески систем).  

Економија за правнике, 
стр. 201‐234. 

8    Производња и трошкови (појам и врсте 
трошкова, профит и понуда на тржишту 
потпуне конкуренције, монополи и 
регулисање монопола, антимонополско 
право и политика). 

Економија за правнике, 
стр. 235‐266. 

9    Тржиште радне снаге (понуда и 
потражња за радном снагом, остали 
фактори, детерминанте плата и 
неједнакост дохотка). 
Потрошачки избор (буџетско 
ограничење, преференције и потрошачки 
избор). 

Економија за правнике, 
стр. 267‐288. 

10    Макроекономски подаци (БДП и 
мерење трошкова живота). 
Привреда у дугом року (привредни раст, 
привредни раст и државна политика). 

Економија за правнике, 
стр. 289‐309. 

11    Финансијски систем и штедња (појам, 
штедња и инвестиције, тржиште 
зајмовног капитала и дефицит државног 
буџета).  
Незапосленост (појам и облици). 

Економија за правнике, 
стр. 309‐331. 

12    Новац и цене у дугом року (појам и 
функције новца, банкарски систем, 
инструменти контроле новца, понуда и 
потражња за новцем, монетарно 
предозирање, трошкови инфлације, 
тржиште новца). 

Економија за правнике, 
стр. 333‐363. 

13    Отворена привреда (међународни 
токови новца и финансијског капитала, 
номинални и реални девизни курс, начин 

Економија за правнике, 
стр. 365‐379. 



утврђивања девизног курса, девизни 
курс и стопа инфлације, тржиште 
зајмовног капитала и тржиште девиза, 
буџетски дефицит у отвореној привреди). 

14    Привреда у кратком року (привредне 
флуктуације, агрегатна тражња и 
агрегатна понуда, краткорочни ефекти 
монетарне и фискалне политике, 
политика стабилизације привреде, 
Филипсова крива). 

Економија за правнике, 
стр. 381‐409. 

15    Неке дилеме у вези с монетарном 
И фискалном политиком. 

Економија за правнике, 
стр. 411‐420. 

 


