
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО 

Назив предмета ЕКОНОМИКА ПОСЛОВАЊА 

Наставник (за предавања) ПРОФ.ДР СИЛВАНА ИЛИЋ; ДОЦ.ДР ДРАГАН КОСТИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) МР АНДРИЈАНА ПЕТРОВИЋ; ГОРДАНА ЦОЛОВИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 9 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезан 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета јесте изучавање савременог предузећа и његовог окружења, пословања, 
функција и стицање теоретских знања, али и оних валоризованих у пракси. Стицање 
знања о потреби ефикасног управљања предузећем, као и његовим компонентама, 
детерминантама, процесима и функцијама као што су: средства, трошкови, 
амортизација, принципи ефикасности, резултати, инвестиције произилази из потребе 
комплексног изучавања савременог предузећа, а сходно глобалном окружењу.  

Исход 
предмета 

Оспособљеност за проналажење најоптималнијих пословних решења са којима се 
сусрећу предузећа у савременим условима привређивања.. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01:Предузеће и његове карактеристике; П-02: Циљеви и компоненте предузећа; П-03: 
Основна и обртна средства;П-04: Друштва лица и друштва капитала;П-05: Корпорације, 
холдинг и предузећа глобалног карактера П-06: Трошкови (фиксни , варијабилни 
трошкови );П-07: Укупан приход и укупан расход предузећа ;П-08: Добитак(профит) и 
његова расподела; П-09: Основни фактори у пословању предузећа са губитком; П-10:; 
Продуктивност, економичност пословања П-11: Рентабилност, ликвидност пословања;П-
12: Пословна политика предузећа;П-13: Инвестиције; П-14: Бизнис план; П-15: 
Приватизација предузећа у Србији, тендер и аукција 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Временски метод обрачуна амортизације;В-02: Капацитети; В-03: Укупна 
остварена вредност, Остатак вредности и коефицијенти; В-04:Трошкови - фиксни 
трошкови ;В-05: Трошкови - варијабилни трошкови; В-06: Пословање на позитивној 
нули; В-07: Просечни трошкови;В-08:Укупан приход и расход предузећа;В-09: Пословни 
резултат - добитак ; В-10: Пословни резултат – губитак; В-11: Натурална метода мерења 
продуктивности рада;В-12: Радна метода мерења продуктивности рада;В-13: Вредносно 
мерење економичности; В-14: Рентабилност - индекси: базни и ланчани;В-15: Јавни 
тендер и јавна аукција  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, презентације, тестови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 
писмени испит 

30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари      
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