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Циљ предмета:
Упознавање студената са анализом токова и процеса у предузећу; изучавање стања и
промена у фазама пословања предузећа; изучавање економских законитости и принципа
процеса рада у предузећу преко елемената улагања и елемената резултата репродукције;
анализа процеса доношења стратешких пословних одлука.
Исход предмета:
Студенти који успешно савладају овај предмет оспособљени су да: развијају вештине
критичког мишљења о проблемима из области економике предузећа; упознају процес
производње и разумеју факторе који утучу на производни процес; примењују савремене
методе управљања у складу са условима производње и жељеним резултатима; практично
примењују методе и квантитативне моделе у анализи успешности пословања предузећа.
Садржај предмета:
- Димензије економике предузећа
- Елементи производње и улагања у репродукцију
- Трошење као облик улагања и његова класификација
- Ангажовање и кружење вредности у репродукцији
- Резултати репродукције
- Укупни пословни успех предузећа
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
3
1
рад:
Методе извођења наставе
Наставни рад са студентима одвија се у виду предавања, вежби и консултација, Теоријска
настава допуњава се практичним примерима за сваку наставну јединицу, како би се стечена
знања могла лакше применити у пракси. Студенти се активно укључују у наставни процес
кроз разговоре, вежбе, израде домаћих и семинарских радова и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
домаћи
10
усмени испт
колоквијум-и
40
семинар-и
10

