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1. Производња, друштвена произв. и фактори производње 

 

ШТА ЈЕ ПРОИЗВОДЊА? 

 процес размене материје између човека и природе који се одвија у одређеном 

друштвеном облику  

 сврсисходна је делатност са унапред утврђеним циљем  

 циљ: стварање материјалних добара ради задовољења људских потреба  

 у ужем смислу: МАТЕРИЈАЛНА ПРОИЗВОДЊА  

 у ширем смислу: ДРУШТВЕНА ПРОИЗВОДЊА  

 

ШТА ОБУХВАТА ДРУШТВЕНА ПРОИЗВОДЊА? 

 бројне међусобне и међузависне односе међу људима који се обављају у оквиру:  

o МАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

 процес производње материјалних добара  

o РАСПОДЕЛЕ  

 учешће појединца, привредних јединица и привредних грана у 

присвајању резултата пословања  

o РАЗМЕНЕ  

 успостављање односа између привредних субјеката подсредством 

тржишта (роба прелази из руке произвођача у руке потрошача)  

o ПОТРОШЊЕ  

 процес задовољења људских потреба  

 

КОЈИ СУ ТО ФАКТОРИ ПРОИЗВОДЊЕ? 

 РАДНА СНАГА  

o субјективни чинилац производње  

 СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

o материјални чиниоци производње  

o обухватају:  

 средства за рад  

 у ужем смислу: алати, машине, постројења 

 у ширем смислу: алати, машине, постројења, уређаји, грађевине 

 предмети рада  

 природна добра 

 сировине   
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2. Подела рада 

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ПОДЕЛЕ РАДА?  

 ПРИРОДНА  

o подела рада по полу, узрасту и физичкој снази  

 ТЕХНИЧКА  

o подела јединственог производног процеса на појединачне фазе или 

операције које обављају појединачни произвођачи  

 ДРУШТВЕНА  

o професионално опредељивање људи да се трајно баве одређеном врстом 

делатности у друштвеној производњи  

 

КОЈИ СУ ОБЛИЦИ ДРУШТВЕНЕ ПОДЕЛЕ РАДА?  

 ОПШТА  

o подела ПРИВРЕДЕ на ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 ПОСЕБНА  

o подела ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ на ПРИВРЕДНЕ ГРАНЕ  

 ПОЈЕДИНАЧНА  

o подела ПРИВРЕДНИХ ГРАНА на ПРИВРЕДНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

 

У ЧЕМУ ЈЕ ЗНАЧАЈ ДРУШТВЕНЕ ПОДЕЛЕ РАДА? 

 УБРЗАВА РАЗВОЈ ПРОИЗВОДНИХ СНАГА  

 ПОВЕЋАВА ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ПРОИЗВОЂАЧА  

 УТИЧЕ НА ДРУШТВЕНЕ ОДНОСЕ  

 УСЛОВИЛА ЈЕ ПОЈАВУ ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ И КАПИТАЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА  

 ЗНАЧАЈНА ЈЕ ЗА РАЗВОЈ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА  
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3. Друштвени фонд рада (ДФР) 

 

ШТА ЈЕ ДРУШВЕНИ ФОНД РАДА?  

 укупна маса рада којом располаже држава у одређеном временском периоду 

који се може употребити у материјалном процесу производње  

 улаже се у производњу производних и потрошних материјалних добара  

 

ШТА ЧИНИ ДРУШТВЕНИ ФОНД РАДА?  

1. МИНУЛИ РАД (средства за производњу)  

2. ТЕКУЋИ РАД (радно способно становништво) 

 

КАКО СЕ РАСПОРЕЂУЈЕ ДРУШТВЕНИ ФОНД РАДА?  

 мора се расподелити на различите делатности и гране привреде да би се 

задовољиле различите људске потребе  

 од чега зависи расподела ДФР? 

o ОБИМА И СТРУКТУРЕ ЉУДСКИХ ПОТРЕБА  

o УСЛОВА ПРОИЗВОДЊЕ  

 на шта се распоређује ДФР? 

o НА ПРОИЗВОДЊУ ПРОИЗВОДНИХ И ПОТРОШНИХ МАТЕР. ДОБАРА  

o НА ПРОИЗВОДЊУ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА И КОЛИЧИНА ПОЈЕДИНИХ МАТЕР.ДОБ. 

 како се успоставља ДФР?  

o У ПРИМИТИВНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: наређивао старешина  

o У САВРЕМЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: на тржишту  
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4. Продуктивност, интензивност и национални доходак 

 

ШТА ЈЕ ПРОДУКТИВНОСТ РАДА? 

 изражава производну снагу рада да се за одређено време произведе одређена 

количина материјалних добара  

 

 

 

 

ШТА ЈЕ ИНТЕНЗИВНОСТ РАДА?  

 степен утрошка људског рада у јединици времена  

 

 

ШТА ЈЕ НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК (НД)? 

 новчани израз новостворене вредности производње у једној држави у периоду 

од једне године  

 

 

 

 

 

ШТА ПОКАЗУЈЕ ВЕЛИЧИНА НАЦИОНАЛНОГ ДОХОТКА? 

 ДОСТИГНУТИ СТЕПЕН РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ  

 МОГУЋНОСТ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ  

 ЕКОНОМСКУ МОЋ ЗЕМЉЕ И СТАНДАРД ЊЕНОГ СТАНОВНИШТВА  

 

 

 

 

 

  

Продуктивност рада =  
обим производње 

време рада
  

НД =  ЛИЧНА ПОТРОШЊА + АКУМУЛАЦИЈА 

НД =  ЛИЧНА ПОТРОШЊА + АКУМУЛАЦИЈА 
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5. Структура друштвеног бруто производа 

 

КАКО СЕ МОЖЕ ПОСМАТРАТИ СТРУКТУРА ДБП-а? 

1. НАТУРАЛНО (МАТЕРИЈАЛНО)  

 

 

 

2. ВРЕДНОСНО  

 

 

 

3. НАМЕНСКИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБП =  Производна мат.добра + Потрошна мат. добра 

ДБП =  Пренета вредност + Новододата вредност 

ДБП =  Матер. трошкови производње + Лична потрошња + Акумулација 

Матер. трошкови производње = Амортизација + Трошкови предмета рада 
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6. Потребан производ и вишак производа 

 

ШТА ЈЕ ПОТРЕБАН ПРОИЗВОД? 

 количина материјалних добара неопходних за задовољавање нормалних 

потреба непосредног произвођача  

 није стална величина, јер се потребе мењају  

 

ШТА ЈЕ ВИШАК ПРОИЗВОДА? 

 количина материјалних добара ПРЕКО потребног производа  

 

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ВИШАК ПРОИЗВОДА? 

1. НЕАКТИВНОМ СТАНОВНИШТВУ (пензионери, деца)  

2. АКУМУЛАЦИЈИ  

3. РЕЗЕРВАМА  

 

ШТА ЈЕ ПОТРЕБАН РАД, А ШТА ВИШАК РАДА?  

 ПОТРЕБАН РАД  количина рада коју је потребно утрошити за производњу 

потребног производа  

 зависи од: величине потребног производа, услова производње  

 ВИШАК РАДА  количина рада коју је потребно утрошити за производњу вишка 

производа  

 

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО РАДНО ВРЕМЕ, А ШТА ВИШАК РАДНОГ ВРЕМЕНА? 

 ПОТРЕБНО РАДНО ВРЕМЕ  временско трајање потребног рада 

 зависи од: величине потребног производа, услова производње  

 ВИШАК РАДНОГ ВРЕМЕНА  временско трајање вишка рада  
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7. Основни облици организовања друштв. производње 

 

КОЈЕ СУ ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ? 

 ПРОИЗВОДЊА  

 ПОТРОШЊА  

 

КАКВА МОЖЕ ДА БУДЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ЊИХ? 

 ДИРЕКТНА (НЕПОСРЕДНА) – производња добара за потребе предузећа  

 ИНДИРЕКТНА (ПОСРЕДНА) – производња добара за потребе других људи 

 

КОЈА СУ ДВА ОСНОВНА ТИПА ПРИВРЕЂИВАЊА? 

1. НАТУРАЛНА ПРОИЗВОДЊА 

o директна веза између производње и потрошње  

o нема ризика  

o фазе:  

   материјална производња  

   расподела  

   потрошња  

2. РОБНА ПРОИЗВОДЊА  

o индиректна веза између производње и потрошње  

o постоји ризик  

o фазе:  

   материјална производња  

   расподела  

   размена  

   потрошња 

  

КОЈИ СУ УСЛОВИ НАСТАНКА РОБНЕ ПРОИЗВОДЊЕ? 

1. ДРУШТВЕНА ПОДЕЛА РАДА  

o развој размене и повећање продуктивности  

2. ВИШАК ПРОИЗВОДА  

o без њега нема шта да се размењује 

3. ПРИВАТНА СВОЈИНА  

o очекује се добијање новца  

 заједничким деловањем настаје СИТНА ПРОИЗВОДЊА  
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КОЈА СУ ТРИ ИСТОРИЈСКА ОБЛИКА РОБНЕ ПРОИЗВОДЊЕ? 

1. СИТНА (ПРОСТА) ПРОИЗВОДЊА  

o никад није била преовлађујући облик привређивања  

2. КРУПНА (КАПИТАЛИСТИЧКА) ПРОИЗВОДЊА  

o преовлађујући облик привређивања у капитализму  

3. КРУПНА РОБНА ПРОИЗВОДЊА ПРЕЛАЗНОГ ПЕРИОДА  

o у савременом добу робна производња и тржишна привреда доминантни 

облици привређивања  

 

КОЈЕ СУ ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОБНЕ ПРОИЗВОДЊЕ? 

 ВЕЛИКИ БРОЈ САМОСТАЛНИХ РОБНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

 РОБНА ПРОИЗВОДЊА УСЛОВЉАВА ПОВЕЗИВАЊЕ ПУТЕМ ТРЖИШТА 

 МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА НАМЕЊЕНА РАЗМЕНИ  

 СПОНТАНО РЕГУЛИСАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА  

 ТРЖИШНА КОНКУРЕНЦИЈА  
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8. Роба и њена основна својства 

 

ШТА ЈЕ РОБА? 

 РОБА ЈЕ ПРОИЗВОД ЉУДСКОГ РАДА ... 

 ... НАМЕЊЕН РАЗМЕНИ ...  

 ... КОЈИ СВОЈИМ СВОЈСТВИМА МОЖЕ ДА ЗАДОВОЉИ ЉУДСКЕ ПОТРЕБЕ ... 

 ... А У ПРОЦЕСУ РАЗМЕНУ СЕ ЗА ЊЕГА ДОБИЈА ОДГОВАРАЈУЋА ПРОТИВВРЕДНОСТ 

У РОБНОМ ИЛИ НОВЧАНОМ ОБЛИКУ. 

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ВРЕДНОСТИ РОБЕ? 

1. УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ РОБЕ  

o скуп корисних својстава производа којима можемо задовољити људске 

потребе  

o разлика између робе и корисног материјалног добра јесте у односу који 

произвођачи имају према употребној вредности 

   робна производња: производња друштвене употребне вредности  

   натурална производња: производња за задовољ.личних потреба 

2. ПРОМЕТНА ВРЕДНОСТ РОБЕ  

o испољава се као конкретна размена у којој се одређена количина једне 

робе размењује за одређену количину друге робе  

o променљива је величина  та променљивост потиче од променљивих услова 

производње робе  

3. ВРЕДНОСТ РОБЕ  

o материјализовани апстрактни рад садржан у роби  

o најбитније и најскривеније друштвено својство  

 

КАКАВ ЈЕ КАРАКТЕР РАДА САДРЖАН У РОБИ? 

1. ИНДИВИДУАЛНИ И ДРУШТВЕНИ  

o индивидуални – послује одвојено од других, приватна својина, заједн.циљ... 

o друштвени – нужно упућен на друге произвођаче  

2. КОНКРЕТАН И АПСТРАКТНИ  

o конкретан – конкретни облик испољава рада; специфичан начин рада којим 

човек конкретне радне оспособљености ствара конкретне употр.вредности 

o апстрактни – трошење радне снаге робног произвођача уопште у 

производњи материјалних добара за размену на тржишту  
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9. Тумачење вредности робе  

 

КОЈЕ СУ ДВЕ ОСНОВНЕ ТЕОРИЈЕ? 

 ТЕОРИЈА РАДНЕ 
ВРЕДНОСТИ 

ТЕОРИЈА СУБЈЕКТИВНЕ 
ВРЕДНОСТИ 

подручје 
истраживања 

откривање законитости 
производње, наализа 
производног процеса 

потрошња, психолошки став 
потрошача  

став према 
вредности 

вредност је објективно својство  
производња је извор вредности  

вредност је субјективна оцена 
корисности коју роба има за 
потрошача  
субјективни став човека према 
ствари  

став према 
употребној 
вредности 

скуп корисних особина 
производа којима се могу 
подмирити људске потребе 
створен је у производњи, као 
резултат конкретног рада  

употребна вредност је значај који 
ће појединац дати производу са 
аспекта СОПСТВЕНИХ ПОТРЕБА   

 

ШТА ЈЕ ОПАДАЈУЋА МАРГИНАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ И КОРИСНОСТ? 

 ОПАДАЈУЋА МАРГИНАЛНА КОРИСНОСТ  

o за потрошна добра  

 ОПАДАЈУЋА МАРГИНАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ  

o за производна добра  
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10. Одређивање и изражавање величине вредности робе 

 

ШТА ЈЕ ПРОСТ, А ШТА СЛОЖЕН РАД? 

 ПРОСТ РАД  

o рад који може да обавља сваки човек у производњи без посебне обуке и 

квалификованости  

 СЛОЖЕН РАД  

o трошење радне снаге посебне стручне оспособљености  

 

ШТА ОБУХВАТАЈУ УСЛОВИ ПРОИЗВОДЊЕ? 

 ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКУ ОПРЕМЉЕНОСТ РАДА  

 ПРИРОДНЕ УСЛОВЕ  

 ПРИМЕНУ НАУКЕ  

 ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ  

 ЗНАЊЕ И ИСКУСТВА РАДНИКА  

 УСЛОВЕ НАБАВКЕ СИРОВИНА  и сл.  

 

ЧИМЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ВЕЛИЧИНА ВРЕДНОСТИ РОБЕ? 

 друштвено просечном количином апстрактног рада неопходног за производњу 

јединице одређене врсте робе  

 природна мера количине рада: часови рада  

 величина вредности робе је одређена ДРУШТВЕНО ПРОСЕЧНИМ Р.ВРЕМЕНОМ! 

 

ШТА ЈЕ ДРУШТВЕНО ПОТРЕБНО РАДНО ВРЕМЕ (ДПРВ)? 

 време које је потребно да се произведе било која употребна вредност у 

постојећим условима производње, уз просечан степен умешности и 

интензивности рада  

 

  

 

 

  

 

ДПРВ =  
укупна вредност произведене робе 

обим производње
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ЧИМЕ ЈЕ ВЕЛИЧИНА ВРЕДНОСТИ РОБЕ ДВОСТРУКО УСЛОВЉЕНА? 

 ПРОСЕЧНИМ УТРОШЦИМА СРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

 ПРОСЕЧНИМ СТЕПЕНОМ ПРОДУКТИВНОСТИ И ИНТЕНЗИВНОСТИ  

 

 

 

o како утиче друштвено просечна продуктивност?  

 ДИРЕКТНО ПРОПОРЦИОНАЛНО  

 продуктивност се повећава, ДПРВ се смањује и велич.вред.се смањује 

o како утиче друштвено просечна интензивност? 

 количина производа се сразмерно повећа повећању интензивности, 

ДПРВ остаје непромењен  

 количина производа се несразмерно повећа повећању интензивности, 

ДПРВ се повећава  

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА РАЗМЕНУ РОБЕ? 

 РАЗЛИЧИТЕ УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ РОБА  

 МЕЂУСОБНА САМЕРЉИВОСТ РОБА (омогућава је вредност робе) 

 

КАКВА ЈЕ СИТУАЦИЈА У СТВАРНОСТИ?  

 ДПРВ се у стварности не може тачно измерити  

 на нивоу привреде не може се одредити величина вредности робе – није могуће 

обухватити све произвођаче и одредити трошкове  

 формирање служби је бесмислено јер ДПРВ представља невидљиву законитост 

робне производње  

 ту законитост открива пословна економија, анализом прометне вредности  

 прометна вредност је једини израз величине вредности робе  

 

КАКО СЕ ИЗРАЖАВА ВЕЛИЧИНА ПРОМЕТНЕ ВРЕДНОСТИ РОБЕ? 

 У РЕЛАТИВНОМ ОБЛИКУ  

 У ЕКВИВАЛЕНТНОМ ОБЛИКУ  

o уколико се вредности промене, мења се и прометна вредност робе  

o конкретна обележја робе у еквивалентном облику изражавају апстрактна 

својства робе у релативном облику вредности  

 

Величина вредности робе =  Пренета + Новододата вредност 
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11. Развој облика изражавања вредности робе 

 

КОЈА СУ ТО ЧЕТИРИ ОБЛИКА ИЗРАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ РОБЕ? 

 ПРОСТ (ЈЕДНОСТАВАН, СЛУЧАЈАН) 

o размена је случајна  

o главна роба: кожа и оружје  

o нпр. 1 кожа = 5 стрела  

o једноставан јер постоје две врсте робе 

o вредност једне робе изражавала се са мањом или већом количином само 

једне врсте робе  

 ПОТПУН (РАЗВИЈЕН) 

o размењивао се вишак робе  

o производило се за размену  

o нпр. 1 кожа = 3 стреле, 1 кожа = 5 врећа жита, 1 кожа = 5 секира 

o недостатак: жеље учесника у размени се не подударају  

 ОПШТИ  

o јавља се развојем сточарства и риболова  

o издвојила се једна врста робе као замена за све друге врсте роба на једној 

територији (општи еквивалент) 

o недостатак: не може да дође до размене између територија  

 НОВЧАНИ  

o јавља се универзални еквивалент – ЗЛАТО  

o појаву новчаног облика изазвала је размена роба између различитих 

територија  

 

КОЈА СУ ОСНОВНА СВОЈСТВА ЗЛАТА? 

 мале количине, а велика вредност  

 лако преносиво 

 трајно је  

 хомогено (јединствено) 
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12. Паритет новца и девизни курс  

 

КАКО МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ ПЛАЋАЊЕ? 

 У ВАЛУТИ ЗЕМЉЕ ПРОДАВЦА  

 У ВАЛУТИ ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ  

 

ШТА ЈЕ ВАЛУТА, ШТА ДЕВИЗЕ, А ШТА ЗЛАТНИ ПАРИТЕТ НОВЦА? 

 ВАЛУТА  основна новчана јединица плаћања у једној земљи; законско средство 

плаћања  

 ДЕВИЗЕ  сва потраживања из иностранства и сав страни новац на домаћем 

тржишту  

 ЗЛАТНИ ПАРИТЕТ НОВЦА  договор између земаља да се као критеријум за 

претварање једне валуте у другу узима њихов однос према злату  

 

КАКВЕ ВАЛУТЕ МОГУ БИТИ?  

1. КОНВЕРТИБИЛНЕ – може да се мења за другу валуту  

2. НЕКОНВЕРТИБИЛНЕ – не може да се мења за другу валуту  

 

ШТА ЈЕ ДЕВИЗНИ КУРС? 

 цена стране валуте на домаћем тржишту  

 нпр. 1$ = 76,82 дин.  

 девизни курс показује колико се за јединицу стране валуте даје јединица домаће 

валуте  

 шта утиче на девизни курс? 

o понуда стране валуте – обрнуто пропорционално 

o тражња стране валуте – директно пропорционално 

 извештај о девизном курсу на КУРСНОЈ ЛИСТИ  

 

КОЈЕ ВРСТЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ПОСТОЈЕ? 

 ФИКСНИ (КОНСТАНТАН) – односи валута су стални  

 ФЛУКТУИРАЈУЋИ (ПЛИВАЈУЋИ) – односи валута су променљиви 

  СЛУЖБЕНИ  курс који се формира по договору између две земље ради лакшег 

обрачуна плаћања  
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13. Девалвација и ревалвација   

 

КАДА ДОЛАЗИ ДО ДЕВАЛВАЦИЈЕ И РЕВАЛВАЦИЈЕ? 

 када на тржишту дође до поремећаја стабилности новца (одступања номиналне од 

стварне вредности) 

 тада држава предузима мере – девалвацију или ревалвацију  

 

ШТА ЈЕ ДЕВАЛВАЦИЈА? 

 законско смањење вредности домаће новчане јединице у односу на злато или 

страну валуту  

 када је висока инфлација  

 

КАКАВ УТИЦАЈ ИМА ДЕВАЛВАЦИЈА? 

 на увоз: НЕГАТИВАН – увоз поскупљује 

 на извоз: ПОЗИТИВАН – извозници добијају више новца  

 

ШТА ЈЕ РЕВАЛВАЦИЈА? 

 законско повећање вредности домаће новчане јединице у односу на злато или 

страну валуту  

 када је висока дефлација  

 

КОЈИ СУ УЗРОЦИ РЕВАЛВАЦИЈЕ? 

 дефлација  

 пораст производње и пораст продуктивности  

 

КАДА СЕ СПРОВОДИ РЕВАЛВАЦИЈА? 

 уколико је извоз већи од увоза (држава жели да стимулише увоз)  
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14. Тржиште и његови чиниоци  

 

КАКО СЕ ИСПОЉАВА ЗАКОН ВРЕДНОСТИ?  

 ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ (ТВ) 

o просечна вредност робе у одређеној грани производње  

o формира се на тржишту при размени  

o на њу утичу: 

 услови производње – обрнуто пропорционално  

 интензивност рада – директно пропорционално 

 ТРЖИШНА ЦЕНА  (ТЦ) 

o новчани израз тржишне вредности робе  

o значајна због могућности зараде и покрића трошкова пословања  

o на њу утичу:  

 понуда (П) 

 тражња (Т) 

  од односа понуде и тражње зависи величина тржишне цене: 

o П = Т  ТВ = ТЦ  

o П > Т  ТВ < ТЦ  

o П < Т  ТВ > ТЦ  

 

ШТА ЈЕ ТРЖИШТЕ И КОЈЕ СУ ЊЕГОВЕ ФУНКЦИЈЕ? 

 место где се сусрећу понуда и тражња у одређено време на одређеном месту  

o доводи у везу робне произвођаче  

o селективна функција – различити произвођачи исте врсте робе имају 

различити положај на тржишту  

o функција расподеле – када продавац прода робу добија новац и тако 

учествује у расподели националног дохотка  

o показатељ квантитета производње – високе цене робе усмериће 

произвођаче да производе ту робу и притом ће задовољити свој економски 

интерес, али и друштвене потребе  

 

КОЈИ СУ ЧИНИОЦИ ТРЖИШТА? 

1. ПОНУДА 

2. ТРАЖЊА  
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КОЈЕ ВРСТЕ ПОНУДА ПОСТОЈЕ?  

 према територији:  

o ЛОКАЛНА, НАЦИОНАЛНА, СВЕТСКА 

 према опсегу:  

o ПОНУДА СВИХ РОБА, ПОНУДА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РОБЕ  

 према времену:  

o ДНЕВНА, НЕДЕЉНА, МЕСЕЧНА, СЕЗОНСКА, ГОДИШЊА... 

 

ОД ЧЕГА ЗАВИСИ УКУПНА ПОНУДА СВИХ РОБА? 

 од обима и структуре друштвеног бруто производа (ДБП)  

o ВЕЋА је када:  

 се увезе роба  

 се изнесе роба на тржиште залиха непродате робе из претходног 

периода  

o МАЊА је када:  

 се извезе роба  

 се повуче роба због ниске цене  

 

ОД ЧЕГА ЗАВИСИ ПОНУДА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РОБЕ? 

 од техничких услова производње у свим предузећима која се баве производњом 

те врсте робе  

 

КОЈЕ ЈЕ ОПШТЕ ПРАВИЛО ПОНУДЕ?  

 ЦЕНА, ПОНУДА  ДИРЕКТНА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ  

o уколико цена РАСТЕ, понуда РАСТЕ  

o уколико цена ОПАДА, понуда ОПАДА 

 

ШТА ЈЕ ЕЛАСТИЧНОСТ ПОНУДЕ?  

 могућност понуде да се прилагоди ценама  

 

КОЈИ ФАКТОРИ УТИЧУ НА ПОНУДУ?  

 технолошки услови  

 трошкови производње  

 транспорт робе до тржишта  
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ШТА ЧИНИ УКУПНУ ТРАЖЊУ?  

 ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

 ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ ПОТРОШЊУ  

 

КОЈИ ФАКТОРИ УТИЧУ НА ТРАЖЊУ?  

 ДРУШТВЕНИ БРУТО ПРОИЗВОД (ДБП)  

o ВРЕДНОСНА СТРУКТУРА  

 одређује минималну тражњу средстава за производњу и максималну 

тражњу средстава за личну потрошњу 

o НАМЕНСКА СТРУКТУРА – чине је: 

 амортизација  

 утрошци предмета рада  

 фонд акумулације  

 фонд личне потрошње  

 

КОЈЕ ЈЕ ОПШТЕ ПРАВИЛО ТРАЖЊЕ?  

 ЦЕНА, ТРАЖЊА  ОБРНУТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ  

o уколико цена РАСТЕ, тражња ОПАДА  

o уколико цена ОПАДА, тражња РАСТЕ 

 

ШТА ЈЕ ЕЛАСТИЧНОСТ ТРАЖЊЕ?  

 могућност тражње да се прилагоди ценама  

 

 

КАКАВ МОЖЕ БИТИ УТИЦАЈ ЦЕНА НА ТРАЖЊУ?  

 НЕБИТАН – нпр. за хлеб, млеко... 

 ДРАСТИЧАН – за луксузне производе  
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15. Слободна конкуренција и монополи  

 

ШТА ЈЕ КОНКУРЕНЦИЈА?  

 вид надметања између произвођача 

 

КАКВА КОНКУРЕНЦИЈА МОЖЕ БИТИ?  

1. СЛОБОДНА  

2. ОГРАНИЧЕНА  

 

КАКВО ЈЕ ТРЖИШТЕ У СЛУЧАЈУ СЛОБОДНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ?  

 ПОСТОЈИ ПУНО КУПАЦА И ПРОИЗВОЂАЧА тј. АТОМИЗИРАНА ПРИВРЕДА  

 СЛОБОДНА ТРГОВИНА  

 СЛБООДАН ИЗБОР ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА  

 

КАДА СЕ ПОСТИЖЕ РАВНОТЕЖНА ЦЕНА?  

 када је понуда једнака тражњи, а тиме тржишна цена једнака тржишној 

вредности  

 

ШТА ЈЕ МОНОПОЛ?  

 стање на тржишту када постоји много купаца, и један произвођач без конкуренције  

 монополисти:  

o сами одређују цене  

o приход им је укупно зарађена сума од продаје робе  

o трошкови су им трошкови производње робе  

 

ШТА ОБУХВАТА МОНОПОЛСКО ДЕЛОВАЊЕ?  

1. МОНОПОЛСКЕ СПОРАЗУМЕ  

o споразуми између два или више произвођача да се наруши слободна 

конкуренција, да би они добили повлашћени положај на тржишту  

o врсте: о ценама, о подели тржишта, о ограничавању тржишта  

2. МОНОПОЛСКО ПОНАШАЊЕ  

o злоупотреба повлашћеног положаја на тржишту  
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Савети за припрему пријемног испита 

  
 Литература: Пријемни испит из основа економије спрема се из књига „Основи 

економије“ за прву и другу годину средње економске школе, као и књига „Принципи 

економије“ за прву и другу годину средње економске школе (не уче се књиге у целости). 

Детаљније информације, и комплетан списак лекција које су потребне за припрему 

пријемног, можете пронаћи на веб-страници Факултета. По овој литератури је рађена и 

ова скрипта – обухваћене су обавезне лекције и лекције означене са „информативно“.  

 Садржина теста: Сви добијају иста питања; разлика је у томе колико бодова вреде. 

Садржина пријемног испита из основа економије 

ако полажете основе и још нешто: ако полажете само основе: 

24 питања = 40 бодова 24 питања = 60 бодова 

Питања су најчешће „нимало лака“, али то не треба да вас плаши. Учите темељно теорију из 

књиге (скрипта може да вам послужи као подсетник), увек будите сигурни да учите са 

разумевањем и све ће доћи на своје. Такође, тест садржи и неколико РАЧУНСКИХ 

ЗАДАТАКА, која су прилично решива уколико сте вредно и детаљно провежбали задатке из 

области које се траже на пријемном. 

 Конкретни савети за припрему за прве године „Основа“ :  

    Уколико не долазите из средње економске школе, најтоплије саветујем да прво 

информативно прочитате потребне лекције из књиге „Основи економије за прву 

годину“ (укључујући и информативне лекције), а затим исто тако и ову скрипту. 

Читајте пажљиво и са разумевањем, без оптерећења. Градиво зна да буде помало 

апстрактно, али уколи сте прешли прву годину основа, и имате добру моћ 

визуелизације и логичког повезивања, не би требало да имате проблема. Ако пак, 

долазите из средње економске, и даље сматрам да је добро да се још једном 

упознате са градивом пре него што почнете са учењем. Затим можете да пређете 

на „исцрпно“ учење, првенствено из књиге, а скрипта може да вам послужи за 

понављање и подсећање.  Напомињем: 

  скрипта је максимално скраћена, са циљем продуктивног понављања и 

лакшег разумевања – НИКАКО НЕ УЧИТЕ САМО ИЗ СКРИПТЕ! 

 у скрипти нису обрађени рачунски задаци, али – НА ЊИХ ТРЕБА ОБРАТИТИ 

ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ УЧЕЊА! ВЕЖБАЈТЕ ЗАДАТКЕ СА ПРЕТХОДНИХ 

ПРИЈЕМНИХ и ПРИМЕРЕ ИЗ КЊИГЕ!  

   Уколико сте у прилици, корисно је да одете и на припремну наставу које 

организује Економски факултет. Лично нисам ишао на њу, с обзиром да не 

полажем основе за пријемни, али сам чуо да су једне од најкорисних припрема од 

свих предмета – доста помажу приликом разумевања тешко разумљивог 

теоријског градива, као и вежбања рачунских задатака. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/literatura-za-pripremu/
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То би било све. Нажалост, не могу пуно савета лично да дам, јер не спремам основе за 

пријемни и нисам зашао толико дубоко у тематику. Уколико спремате основе за пријемни и 

имате неке савете за своје будуће колеге које бисте додали овде, слободно ми се јавите. Сви 

савети, предлози, примедбе су добродошле.  

Још бих вам само најискреније пожелео пуно среће, али и мотивације за рад, јер труд и рад 

се увек исплате! Верујте у себе, редовно учите без оптерећења и стреса, и ако Бог да, да 

будемо будуће колеге.   

Без обзира што не спремам основе за пријемни, уколико вам нешто није јасно тј. имате неко 

питање у вези градива, слободно ме контактирајте – можда ја не знам, али готово сигурно 

знам људе који могу да помогну.   

- путем мејла: mivanis97@gmail.com, skripteekof@gmail.com 

- на фејсу: http://www.facebook.com/mivanis97,     31. мaj 2016.       

http://www.facebook.com/skripteekof       Милош Иваниш, 

                         аутор скрипте                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За још скрипти и тестова посетите: 

skripteekof.weebly.com 
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