


Производња и производне 
(технолошке) могућности друштва

Радна  
недеља Тематска целина Циљ

2. Производња и производне (технолошке) Стицање знања о
могућности друштва производним

могућностима друштва.
2.1 Облици економских Студент ће бити
активности способан да разуме,

препозна и репродукује
основне економске
активности –

2 производњу, потрошњу,
Тематска расподелу и размену.
јединица 2.2 Три проблема економске Студент ће бити

организације: шта, како и за кога способан да разуме,
производити? препозна, репродукује и

примени три основна
питања економске
организације : шта, како
и за кога производити?
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2. Производња и производне (технолошке)  
могућности друштва

Стицање знања о  
производним  
могућностима друштва.
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2.3 Граница производних  
могућности друштва и

Студент ће бити  
способан да разуме,

Тематска  
јединица

опортунитетни трошкови препозна и репродукује
границу производних  
могућности и
опортунитетне
трошкове.

НАСТАВНИ МЕТОД: ПРЕДАВАЊЕ
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PROIZVODNJA I PROIZVODNE  
(TEHNOLOŠKE) MOGUĆNOSTI

DRUŠTVA
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Ekonomija koja proučava društvenu  
proizvodnju kao posebnu oblast društvenog  
života ljudi bavi se:

• odnosima ljudi u proizvodnji,
• ekonomskim ciljevima, koji teže da se ostvare u  

proizvodnji i
• ekonomskim metodima, koji se koriste da bi se ostvarili ti  

ciljevi.
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• Povezanost četiri oblika ekonomske  
aktivnosti:
– Proizvodnja
– Raspodela
– Razmena
– Potrošnja



• Kriterijumi za razlikovanje naturalne i  
robne privrede:
– Organizaciona struktura privrednih subjekata
– Cilj proizvodnje
– Karakter društvenih veza između privrednih subjekata
– Stepen spontanosti u obrazovanju privrednih tokova

• Roba
• Slobodna vs ekonomska dobra



Efikasnost upotrebe retkih resursa i
pravičnost

• Efikasnost se odnosi na veličinu ekonomskog “kolača”, a  
pravičnost na način raspodele tog “kolača”.

• Dva oblika efikasnosti:
– proizvodna efikasnost
– alokativna efikasnost
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Tri problema ekonomske oranizacije:

• Šta proizvoditi?
• Kako proizvoditi?
• Za koga proizvoditi?
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Četiri oblika ekonomskih  
sistema:

• tržišna ekonomija,

• komandna ekonomija,

• mešovita ekonomija i

• tranzitorna ekonomija.

Elementi ekonomskog  
sistema:

• resursi (prirodni izvori,  
ljudski rad, osnovna i  
obrtna sredstva,  
preduzetništvo),

• privredni subjekti  
(domaćinstva, preduzeća,  
država),

• ekonomske aktivnosti
(proizvodnja, raspodela,
razmena i potrošnja) i

• institucije (tržište i  
svojina).



• Proizvodnja i potrošnja
• Proizvodnja i raspodela
• Proizvodnja i razmena



Kriva proizvodnih mogućnosti
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Translacija krive proizvodnih mogućnosti

13







Granica proizvodnih mogućnosti društva i  
oportunitetni troškovi
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Paul Samuelson:
“Zamena je zakon života ekonomije”.

• Oportunitetni trošak je propuštena  
dobit koja bi se ostvarila alternativnom  
upotrebom resursa – inputa.



Granica proizvodnih mogućnosti društva i  
oportunitetni troškovi
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