
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Mикроекономски модели 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Стојановић М. Бобан 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ предмета је примена модерних теоријских концепата и анализа модела економског понашања тржишних 
актера (предузећа, домаћинства, држава). Применом савремене микроекономске анализе, студенти се 
оспособљавају за улогу аналитичара економских процеса. Наставна дисциплина успоставља везу између 
економске теорије и примењене анализе у облику метода и модела, као и у виду економетријских истраживања. 
Циљ изучавања овог предмета је могућност примене у пракси и неговање аналитичког приступа у решавању 
конкретних економских проблема. 
Исход предмета  
Стечена знања и вештине проучавањем овог предмета омогућују образовање студената које ће дати 
компетентност за анализе сложених микроекономских проблема. На бази знања и вештина стечених наа овој 
наставној дисциплини, студенти ће имати могућност запослења у јавним и приватним делатностима на радним 
местима која омогућују активно учествовање у доношењу пословних одлука. Уз то, студенти ће бити спремни 
за бављење научно-истраживачким радом. 
Садржај предмета 

- Основни инструменти микроекономске анализе, 
- Модели  тражње и тогућност нјихове примене 
- Модели понашања потрошача,  
- Модели понуде и теорија фирме,  
- Нелинеарни модели производње, 
- Динамички модели производње, 
- Економска равнотежа привредне гране и предузећа, 
- Модели понашања предузећа у различитим тржишним структурама, 
- Конкурентна тржишта,  
- Монопол и понашање монополиста, 
- Мерење тржишног учешћа и тржишне моћи,  
- Олигопол,  
- Теорија игара,  
- Модели тржишта са асиметричним информацијама, 
- Модели опште привредне равнотеже, 
- Модели тржишта фактора производње, 
- Избор технике и фактори производње,  
- Модалитети државне интервенције и оптимизација тржишних стратегија предузећа, 
- Економија bлагостања и вантржишnа решења,  
- Екстерналије,  
- Јавна добра 

Препоручена литература  
- Хал Р. Варијан,  Микроекономија: модеран приступ, Економски факултет, Београд, 2005; 
- Церовић, Б., Стојановић, Б., Теорија производње, Економски факултет, Београд, 1998.; 
- Шаги, А., Тривић, Н., Савремени микроекономски модели, Економски факултет, Суботица, 2008. 
- McConnell B., Microeconomics, McGraw-Hill, Boston, 2008. 
- Стојановић, Б., Микроекономија, Свен, Ниш, 2008. 
- Babic, M., Mikroekonomska analiza, Mate, Zagreb, 2000. 
- Asimakopulos, A., Microeconomics, Oxford University Press, 1987..  
- Ђорђевић, Д., Микроекономија-модеран приступ, Привредна академија, Београд, 2008. 

Број часова  активне 
наставе    

120 

предавања: 
 

45 

Студијски истраживачки рад: 
 

75 
Методе извођења наставе 
Интерактивна настава, дискусије, компаративна анализа, «case studies», индивидуалне и групне презентације 
студената, мини истраживања и пројекти студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
- предавања: 20 
- семинарски рад: 30 
- испит: 50 

 


