
Студијски програм: Финансије и бизнис  

Назив предмета: Економика предузећа 

Статус предмета:Обавезан 

Број ЕСПБ:7 

Услов: Није истакнут 

Циљ предмета 

 Циљ изучавања Економике предузећа каo микроекономске научне дисциплине је проучавање законитости 
који делују на пословање и рад предузећа као техно-економске и пословне целине независно од задатака ко-
је оно обавља у процесу друштвене репродукције. 

Исход предмета 

 Оспособљавање студената за разумевање пословања и рада предузећа као микроекономског пословног си-
стема,који ће им служити за савладавање комплекснијих економских питања у процесу функционисања 
предузећа.Осим тога, очекује се да ће студенти кроз практичне семинарске радове , стећи увид у реална 
економска збивања и применити стечена економска знања у пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у изучавање предмета  Економика предузећа. Предузеће као организациони систем. Економска 
структура предузећа. Радни колектив предузећа. Пословно и друштвено окружење предузећа.Улагање 
капитала у процес репродукције.Класификовање инвестиционих улагања. Трошење елемената производње. 
Цене елемената производње.Трошкови успостављања и коришћења капацитета. Ангажовање средстава. 
Управљање кружењем капитала у репродукцији.Фазе циклуса репродукције.Специфичне појаве у понашању 
трошкова  . Укупан приход. Добитак. Економски принципи репродукције и изрази квалитета економије .Про-
дуктивност. Економичност. Рентабилност. Ликвидност. Ефекти пословања у виду резултата 
репродукције.Дефинисање и изражавање производа. Компаративна анализа савремених концепата предузећа. 
Равнотежа, стабилност и оптималност предузећа као економског система. Мерење укупне ефикасности пред-
узећа. Контрола предузећа и његове ефикасности.  Развој економије предузећа. Ефикасност и ефективност 
мултинационалних компанија. Економска анализа инвестиција предузећа. 

Практична настава  

Вежбе: Други облици наставе, Дискусије и дефинисање тема за израду практичног семинарског  рада. У 
оквиру овог дела биће заступљена израда два колоквијума. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Ех-катедра, теоријска и практична настава,самостални рад студената,консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


