
Студијски програм/и : Финансије, рачуноводство и банкарство; Менаџмент бизниса и логистике; 

Туризам и угоститељство; Менаџмент технологије хране и гастрономије; Пословна информатика и е-

бизнис 

Назив предмета: Пословна економија 

Наставник: др Миле Д. Богдановић проф. 

Статус предмета: обавезни предмет на студијским програмима Финансије, рачуноводство и банкарство; 

Менаџмент бизниса и логистике; Туризам и угоститељство; Менаџмент технологије хране и 

гастрономије; Пословна информатика и е-бизнис 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је упознавање студената са начином и облицима функционисања привредних 

субјеката са са применом адекватне организације рада и пословања, односно са кључним елементима 

садржаја и структуре пословне економије. Тиме се студентима пружају знања неопходна за даља 

теоријска проучавања у другим областима економије, као и за практичну примену. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: демонстрира познавање облика улагања 

средстава, демонстрира познавање трошкова и примене релевантних система обрачуна трошкова, 

постигну задовољавајући квалитет економије уз уважавање основних економских принципа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет,циљ,методе и везе пословне економије; Елементи,задаци и циљеви пословних система у 

репродукцији; Улагање, резултати и фактори репродукције предузећа; Облици, видови и елементи 

улагања у репродукцију предузећа; Трошкови и методологија обрачуна цене коштања производа и 

услуга; Појавни облици резултата пословања предузећа и њихова расподела; Инвестиције у функцији 

стратегије раста и развоја предузећа; Сагледавање пословног окружења предузећа и његових ресурса; 

Функционисање малих, средњих и великих предузећа; Организација функције менагмента и начина 

управљања; Стручне службе предузећа и њихов делокруг рада.  

 

Практична настава  

Циљ и методе изучавања пословне економије; Предузеће као субјект привређивања; Облици и врсте 

предузећа; Фактори репродукције предузећа; Дефинисање и разврставање средстава(имовине) предузећа; 

Обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава; Мерне величине ангажованих средстава; 

Врсте и методе калкулација цене коштања; Расподела остварених резултата пословања предузећа и 

њихов билансни начин приказа; Парцијални принципи успешности пословањ предузећа; Специфичности 

трошкова инвестирања и циклус развоја инвестиционог пројекта; Менагмент као пословна филозофија; 

Делокруг рада пословних функција и стручних служби предузећа. 

Литература  

 Богдановић, M. Пословна економија, ВЕШ, Лесковац, 2006.  

 Николић, M. и др., Економика предузећа, Економски факултет Београд, 2005. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 30 ..........  

семинар-и 15   

 


