
Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент и Економија 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Економика предузећа 

Наставници (Презиме, средње слово, име): Домановић М. Виолета и Савовић Д. Слађана 

Статус предмета (на којим смеровима): Обавезни предмет на студијском програму Пословна економија и 

менаџмент, а изборни предмет на студијском програму Економија 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

 Упознавање студената са: теоријским, методолошким и практичним аспектима кључних 

феномена предузећа, кључним елементима система економије предузећа, базичним циљевима и 

принципима функционисања предузећа, местом и улогом предузећа на тржишту, утицајем 

тржишта и конкуренције на функционисање предузећа, као и са мерењем перформансама 

предузећа; 

 Обезбеђује аналитички инструментаријум неопходан за савладавање градива из других 

микроекономских дисциплина. 

Исход предмета  

Очекује се да ће студенти на предмету Економика предузећа усвојити базичну категоријалну апаратуру 

економије предузећа која ће им служити за савладавање комплекснијих економских питања у процесу 

функционисања предузећа, као и за савладавање материје из других микроекономских дисциплина. Осим 

тога, очекује се да ће студенти, кроз практичне семинарске радове, моћи да стекну увид у реална 

економска збивања и пронађу практичну примену стечених теоријских знања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у изучавање предмета Економике предузећа; Појам, карактеристике и врсте предузећа: 

Појам и основне врсте предузећа; Посебне врсте предузећа; Предузеће и тржиште: Тржишна тражња и 

приход предузећа; Тржишна структура и конкуренција; Људски ресурси, технологија и продуктивност: 

Технологија, производња и продуктивност; Људски ресурси и унапређење продуктивности; Трошкови и 

економичност: Трошкови; Економичност; Профит и рентабилност: Профит; Рентабилност; Пословни 

циљеви и ефикасност предузећа: Пословни циљеви; Ефикасност и ефективност предузећа; Мерење 

ефикасности предузећа. 

Практична настава: 

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад - У оквиру овог дела биће заступљена 

израда два колоквијума и једног семинарског рада. Вежбе подразумевају дискусије и усмену одбрану 

семинарских радова. 

Литература (Назив и број страна):  

Основна литература 

Покрајчић, Д. (2002), Економика предузећа, Чигоја штампа, Београд, 454 страна (за испит потребно 277 

страна) 

Допунска литература 

Костић, Ж., Милојевић, М. (2001) Економика предузећа, Институт за економику и финансије, Београд, 389 

страна (за испит потребно од 94-101; 104-105; 195-200; 253-259). 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: Предавања са дискусијама, Вежбе са дискусијама, домаћим задацима, 

одбраном семинарских радова, Консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања / писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 5   

 


