
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм  Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Основне струковне студије 

Назив предмета Економија за правнике 

Број ЕСПБ  6 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

обавезни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Циљ предмета Економија за правнике 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 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 и 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, и повезаности са правним појмовима и 
институтима, као и реалним процесима у модерним тржишним привредама. Поред 
тога, студентима се сугерише израда презентације и/или семинарског рада на 
одабрану тему из датог предмета. 

Литература 

 Љубица Николић, Александар Мојашевић, Економија за правнике, Медивест, Ниш, 



2016 (обавезна литература). 

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 

активност у току  
предавања 

 10 писмени испит  30 

практична настава  10 усмени испит  30 

колоквијуми  10     

семинари  10     

Списак тема по недељама 

1     Увод у економију. Економија за правнике, 
21-50. 

2     Својина - основна институција 
економских односа. 

Економија за правнике, 
55-79. 

3     Предузеће: профитна 
организација. 

Економија за правнике, 
83-126. 

4   Тржиште: веза произвођача и 
потрошача. 

Економија за правнике, 
129-157. 

5     Држава у савременој привреди. 
Право и економија. 

Економија за правнике, 
161-200. 

6     Повезаност економских 
активности. 
Понуда и тражња - основни 
инструменти тржишта. 

Економија за правнике, 
205-260. 

7   Ефикасност тржишта. 
Екстерни ефекти и јавна добра. 

Економија за правнике, 
263-302. 

8     Производња и трошкови. Економија за правнике, 
305-340. 

9     Тржиште радне снаге. 
Потрошачки избор. 

Економија за правнике, 
345-371. 

10     БДП и мерење трошкова живота. 
Привредни раст. 

Економија за правнике, 
377-403. 

11   Финансијски систем. Економија за правнике, 
403-432.  

12     Новац и цене у дугом року. Економија за правнике, 
435-472.  

13     Отворена привреда. Економија за правнике, 
475-492. 



14     Привреда у кратком року (модел 
агрегатне тражње и понуде). 

Економија за правнике, 
495-528. 

15     Неке дилеме у вези са монетарном 
и фискалном политиком. 

Економија за правнике, 
531-541. 

 


