
 
5. Основи економике пословања 
Студијски програм:  Инжењерски менаџмент                                                  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ПОСЛОВАЊА 
Наставник: Радмило З, Николић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Основна знања из економских дисциплина стечена у средњој школи 
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са основним појмовима из економике пословања 
привредних субјеката 
Исход предмета: Стицање потребних знања за наставу из области економске групе предмета на вишим 
годинама студија 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Појам економике пословања. Циљ и предмет изучавања економике пословањa. Научне методе при 
изучавању економике пословања. Привредни субјекти пословне економије у Р. Србији. Привредна 
друштва (ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу, акционарско 
друштво, јавна предузећа, предузетници). Шири облици повезивања привредних субјеката. Врсте 
(подела) привредних субјеката. Престанак рада привредних субјеката. Улагања у репродукцију. 
Пословна средства (појам и разврставање). Основна средства (појам и разврставање, вредност основних 
средстава, техничка структура основних средстава, техничка опремљеност рада). Трошење основних 
средтава (обрачун амортизације). Капацитет основних средстава. Обтрна средства (појам и 
разврставање). Залихе. Ликвидност. Инвестиције. Извори пословних средстава. Трошкови пословања 
(појам и подела). Природни трошкови. Трошкови у динамици репродукције. Обрачун трошкова 
(калкулације цене коштања). Пословни резултат (појам, приходи, расходи, добит-губитак). Економски 
принципи пословања (појам и дефинисање). Принцип продуктивности. Принцип економичности. 
Принцип рентабилности. 
Практична настава:  
Вежбе теоретских и практичних примера из градива. 
Литература: 
Препоручена:  
1. Р. Николић, Економика предузећа, Графомаг, 2001. 
Помоћна: 
1. David Begg, Damian Ward, Economics for Business, Data Status, 2004.  
2. N.Gregory Mankiw, Principles of Economics, Harvard University, 2006.  
Број часова  активне наставе: 6 Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања екс катедра и практичне вежбе кроз решавање задатака из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 15 
практична настава 10 усмени испит 35 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
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