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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 
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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА): 

1. Представите најчешће коришћени тип производне функције и објасните компоненте 
функције. 

2. Дефинишите закон опадајућих приноса и наведите за који временски рок се везује његово 
деловање. 

3. Објасните временске рокове са којима се оперише у економској анализи. 

4. Дефинишите просечан производ и дајте образац за његово израчунавање. 

5. Дефинишите гранични производ и дајте образац за његово израчунавање. 

6. Наведите ставове који се тичу односа између укупних, просечних и граничних величина.  

7. Сликом представите и објасните кружни ток производа и дохотка. 

8. Објасните три улоге тржишта. 

9. Дефинишите потражњу одређене робе и скалу потражње. 

10. Графички илуструјте континуирану криву потражње и наведите шта показује закон 
опадајуће потражње. 

11. Објасните ефекат супституције. 

12. Објасните ефекат дохотка. 

13. Објасните Гифенов парадокс. 

14. Шта показује закон растуће понуде 

15. Дефинишите ценовну еластичност потражње. 

16. Наведите и објасните врсте ценовне еластичности потражње. 

17. Дајте образац за израчунавање коефицијента унакрсне еластичности потражње. 

18. Наведите Енгелове законе. 

19. Наведите поделу варијабилних трошкова у погледу њихове промене са порастом обима 
производње. 



20. Дефинишите и графички илуструјте прогресивно варијабилне трошкове. 

21. Графички илуструјте укупне, укупне варијабилне и укупне фиксне трошкове у кратком року 
и наведите чему је једнак раст укупних трошкова у кратком року. 

22. Графички илуструјте извођење просечних фиксних из укупних фиксних трошкова. 

23. Графички илуструјте извођење просечних варијабилних трошкова уз криве укупних 
варијабилних трошкова. 

24. Графички илуструјте међусобне односе просечних трошкова и наведите чему је једнака 
разлика између просечних укупних и просечних варијабилних трошкова. 

25. Дајте образац за израчунавање граничних трошкова. 

26. Шта је оутпут јаз (оутпут геп)? 

27. Дефинишите привредни циклус и наведите фазе привредног циклуса. 

28. Који је краткорочни проблем економске политике орјентисане на економски раст? 

29. Који је дугорочни проблем економске политике орјентисане на економски раст? 

30. Наведите детерминанту стварног раста оутпута у кратком року? 

31. Наведите детерминанте стварног раста оутпута у дугом  року. 

32. Наведите факторе који доприносе расту потенцијалног оутпута. 

33. Дефинишите и формулом представите граничну ефикасност капитала (MEC). 

34. Шта обухвата расположива радна снага? 

35. Наведите факторе времена трајања незапослености. 

36. На истом графику илуструјте неравнотежну, равнотежну и укупну незапосленост. 

37. Наведите узроке неравнотежне незапослености. 

38. Објасните структурну незапосленост. 

39. Дефинишите инфлацију потражње. 

40. Наведите узроке (типове) инфлације трошкова. 

41. Графички илуструјте инфлациону спиралу. 

42. Шта се подразумева под дефлационом фискалном политиком? 

43. Шта се подразумева под рефлационом монетарном политиком? 

44. Дефинишите платни биланс и наведите његове главне делове. 

45. Дефинишите депрецијацију валуте и наведите њене узроке. 

46. Шта се подразумева под појмом аутоматски фискални стабилизатори? 

47. Шта се подразумева под дискреционом фискалном политиком? 

48. Наведите изворе раста новчане понуде. 

49. Неведите могућности које монетарна политика има на располагању за управљање 
понудом новца. 

50. Шта се подразумева под операцијама на отвореном тржишту? 

 

 


