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Коефицијент
студентског
оптерећења So
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
1
0
45
22,5
0
1.50
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 1*15 + 0*15 =45 h
2*15*1.50 + 1*15*1.50 + 0*15*1.50 = 67,5
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 45 + 67,5 = 112,5 сати семестрално
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Исходи учења

Студент ће показати знање/способности да:
1. Из инжењерског угла разумију основне принципе функционисања микроекономије и законитости које
владају у њој;
2. Овладају техничким и економским факторима који утичу на динамику микроекономије, с циљем да се
успјешно укључе у пословну праксу;
3. Из инжењерског угла разумију основне принципе и функције менаџмента у организацији;

Условљеност
Наставне методе

Нема условљености
Предавања, аудиторне вјежбе
1.
2.
3.
4.
5.

Садржај
предмета по
седмицама

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Увод у економику предузећа (дефиниција, предмет, задатак и циљ);
Улога предузећа у тржишној привреди;
Конкретна пословна стварност предузећа (технички и економски елементи улагања, елементи резултата,
однос елемената резултата и елемената улагања,);
Фактори који утичу на конкретну пословну стварност предузећа;
Изражавање елемената трошења (појам утрошака и трошкова елемената производње, трошкови и
издаци);
Степен искоришћености капацитета, техничка и економска класификација производних капацитета);
Динамика трошкова елемената производње (динамика трошкова у зависности од степена коришћења
производних капацитета - фиксни и варијабилни трошкови);
Резултати репродукције (укупан приход организације, рачун добити и губитка, праг рентабилности);
Пословна ефикасност и ефекивност организације (основни појмови, показатељи економије репродукције продуктивност, економичност и рентабилност пословања организације);
Увод у менаџмент - настанак и развој менаџмента, менаџмент као вјештина, наука и професија, принципи
и функције менаџмента;
Функција планирања: основе планирања, процес планирања, основни планови у предузећу, одлучивање;
Функција организовања: Организовање реализације пословних процеса у предузећу;
Функција вођења (управљања): улога комуницирања у управљању (процес и врсте), значај мотивације у
управљању, лидерство као основа менаџмента;
Функција контролисања: основне функције контроле, врсте, стилови и процес контроле;
Организација предузећа и промјене у околини;

Обавезна литература
Назив публикације, издавач

Аутор/ и
Иванишевић, А., Марић, Б.
Митровић-Вељковић, С.,
Меловић, Б.

Економика предузећа
Принципи савременог менаџмента, Факултет техничких
наука, Новом Саду

Допунска литература
Назив публикације, издавач

Аутор/ и
Ђурић, Ж.

Материјал са предавања (електронска скрипта)

Година

Странице (од-до)

2016.

Све странице

2017.

Све странице

Година

Странице (од-до)

2020.

Врста евалуације рада студента

Све странице

Бодови

Проценат

присуство предавањима/вјежбама
семинарски рад
колоквијум 1
колоквијум 2

5
25
20
20

5%
25%
20%
20%

завршни испит (усмени)

30
100

30 %
100 %

Предиспитне обавезе

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање
Завршни испит

Web страница
Датум овјере
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