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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-101 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и 
међународна економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, 
Рачуноводство и ревизија, Трговина, Пословни информациони системи 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Економика предузећа 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Комазец М. Љубица, Томић А. Славица 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Предмет пружа студентима фундаментално знање из економике предузећа, знање 
које ће омогућити да се савладају основни економски појмови из области: улагања и резултата 
репродукције, фактора улагања и резултата, парцијалних и укупних показатеља економског успеха 
пословања предузећа у тржишним условима, расподела резултата репродукције. 
Исход предмета: Овладавање знањима у области улагања и резултата, структруе капитала и раста 
вредности предузећа, као и  оспособљавање студената за решавање проблематике ради постизања 
ефективности и ефикасности репродукције. 
Садржај предмета 
Елементи детерминанте економије предузећа. Карактеристике пословања предузећа у тржишним 
условима. Улагања у репродукцију. Теорија трошкова. Ангажовање капитала у репродукцији. 
Pезултати репродукције. Оптимализација добити. Расподела добити. Економска мерила успешности 
пословања предузећа. Продуктивност рада. Принцип економичности. Принцип рентабилности. 
Стопа добити као показатељ економског успеха. 
Литература  
Проф. др Клара Јаковчевић,  др Љубица Комазец, др Славица Томић, Економика предузећа, 
Економски факултет, Суботица, 2009. 
Проф. др Клара Јаковчевић, Економика предузећа – економска ефикасност ангажовања капитала у 
репродукцији, Економски факултет, Суботица, 2006.  
Проф. др Клара Јаковчевић, Проф. др Љубица Комазец, др Славица Томић, Економика предузећа – 
практикум, Економски факултет, Суботица, 2007. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активности у току предавања 10 писмени испит  
колоквијуми 60 усмени испит 30 
домаћи задаци    
семинарски рад    
студија случаја    
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 

 


