
7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит

40

20

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

ЕКОНОМИКА ПОСЛОВАЊА

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Доц. др Момчило МанићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Литература

 Живковић, М., 2007, Економика пословања, Мегатренд универзитет, Београд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 Вариан, Х., Микроекономија – модеран приступ, Економски факултет, Београд, 2003

 Живковић, М., Драгичевић, Т., Илић, С.,Беванда, В., 2007, Економика пословања-практикум, 

Пословне академске студије

не

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Омогућити потпуније разумевање и објашњење суштине предузећа,

законитост његовог функционисања, односа са окружењем и сл. 

Предметне компетентности: Стицање знања и вештине неопходне за успешно управљање

предузећем. Теоријска и практична оспособљеност студената да схвате суштину и

карактеристике савременог пословања предузећа у условима тржишног привређивања.

Пружити основна знања о економици предузећа као парадигми рационалног пословања

савременог предузећа. Економика предузећа обезбеђује системски приступ решавању

пословних проблема предузећа и указује на неопходне активности којима се остварују његови

циљеви.

Садржај предмета

• Увод у економику пословања предузећа

• Предузеће као субјект пословања I део (карактеристике, циљеви и величина предузећа)

• Предузеће као субјект пословања II део (облици и врсте предузећа, процес транзиције)               

• Пословне  функције предузећа (вертикална и хоризонтална класификација)

• Средства и управљање средствима предузећа I део (облици средстава, основна средства)

• Средства и управљање средствима предузећа II део (обртна средства, трошење средстава)

• Трошкови I део (појам и дефинисање трошкова, врсте трошкова)

• Трошкови II део (динамика укупних трошкова, калкулација трошкова)

• Принципи ефикасности пословања предузећа I део (ефикасност и ефективност пословања,

продуктивност рада)

• Принципи ефикасности пословања предузећа II део (економичност, рентабилност, ликвидност)              

• Резултати пословања и расподела резултата I део (облици резултата пословања)

• Резултати пословања и расподела резултата II део (добит и губитак, расподела резултата)

• Инвестиције и развој предузећа I део (појам и облици инвестиција, финансирање инвестиција)

• Инвестиције и развој предузећа II део (раст и развој предузећа, методи раста предузећа)

• Пословни – бизнис план предузећа


