
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: Пољопривредна техника и информациони системи 
Назив предмета: Економика предузећа - Economics of Companies 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Тица Љ. Недељко, Владислав, Н., Зекић, Милић М. Драган
  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Циљ предметља је да упозна студенте са применом економике и теорије трошкова у привредним 
организацијама и изради обрачуна и анализа трошкова.    
      
Исход предмета  
Знања која студенти стекну на овом предмету могу да се искористе у раду и пракси – посебно при 
планирању трошкова и вредности производње код израде аналитичких калкулација у секундарној и 
терцијарној делатности.  
 
Садржај предмета 
Значај проучавања економике предузећа. Фактори производње (предмети рада, средства за рад и људски 
рад). Носиоци привредне делатности. Врсте провредних друштава, Средства и извори средстава. 
Трошкови (појам, врсте и класификација трошкова). Диференцирање трошкова у односу на обим 
производње. Дегресија и прогресија трошкова (појам и узроци дегресије и прогресије трошкова, зона 
дегресије, зона оптималности, зона прогресије). Гранични трошкови. Утицај трошкова и продајних цена 
на граничне критичне тачке успешности пословања. Комбиновање појединих производа у предузећу. 
     
    
Практична настава:Вежбе, 
Вежбе се обављају упоредо са теоријском наставом. Обрачуни појединих категорија трошкова. Израда 
обрачуна и калкулација трошкова произодње. Израде студија оправданости улагања. Израда и анализа 
модела финансирања.  
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  
Настава се изводи кроз упознавање студената са теоријом. Тумачење теорије врши се кроз израду 
показних и практичник примера у оквиру вежби. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит 40 
практична настава 15 усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 




