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I део (колоквијум)
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Економика предузећа – појмовно одређење
Теоријске основе eкономике предузећа
Предмет изучавања економике предузећа
Место економике предузећа у систему дисциплина пословне економије
Циљ и задатак изучавања економике предузећа

6. Појам предузећа
7. Настанак предузећа
8. Циљеви предузећа
9. Карактеристике предузећа
10. Делатности предузећа
11. Подела предузећа према делатности
12. Подела предузећа према величини
13. Подела предузећа према власништву
14. Подела предузећа према правној форми
15. Ланац вредности предузећа
16. Повезивање предузећа
17. Улога предузећа у друштвеној репродукцији
18. Елементи улагања
19. Трошење, ангажовање и репродуковање елемената улагања
20. Метаморфозе средстава у репродукцији
21. Фазе процеса репродукције
22. Појам извора средстава предузећа
23. Извори средстава предузећа према власништву
24. Трајни и привремени извори средстава
25. Краткорочни, средњорочни и дугорочни извори средстава
26. Фондови ризичног капитала
27. Пословни анђели
28. Групно финансирање као извор средстава предузећа
29. Специфични изворифинансирања
30. Утврђивање просечне цене капитала предузећа
31. Појам радне снаге и начини њеног обезбеђења
32. Радни колектив – дефинисање и облици његове усклађености
33. Усавршавање запослених
34. Флуктуација запослених
35. Мотивисањезапослених
36. Заштита интереса запослених
37. Појам предмета рада и њихов однос са обртним средствима
38. Коефицијент обрта обртних средстава
39. Врсте предмета рада према намени
40. Врсте предмета рада према вредности и квалитету
41. Средства за рад – појам, значај и однос са основним средствима

42. Капацитет средстава за рад - појам, мерење и врсте
43. Одржавањесредставазарад
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Утрошци радне снаге – појам и подела према начину утврђивања
Утрошци радне снаге према местима настанка
Фактори утрошака радне снаге
Свођење утрошака радне снаге на јединице простог рада (пример)
Утврђивање цене стицања степена стручности (пример)
Пропорционални утрошци радне снаге
Фиксни утрошци радне снагe
Релативно-фиксни утрошци радне снаге
Утрошци предмета рада – појам, врсте и подела према начину утврђивања
Утрошци предмета рада према месту настанка
Пропорционални утрошци предмета рада
Фиксни утрошци предмета рада
Релативно-фиксни утрошци предмета рада
Појам утрошака средстава за рад и облици њиховог трошења
Тржишне и набавне цене
Цене средстава за производњу
Цена раднеснаге
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Дефинисање трошкова
Традиционална теорија трошкова
Савремена теорија трошкова
Значај трошкова
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Појам и значај класификација трошкова
Трошкови радне снаге (дефинисање и обрачун)
Трошкови предмета рада (дефинисање)
Обрачун трошкова предмета рада
Трошкови средстава за рад (дефинисање)
Временски систем обрачуна амортизације (равномерни метод)
Временски систем обрачуна амортизације (прогресивни метод)
Временски систем обрачуна амортизације (дегресивни метод)
Функционални систем обрачуна амортизације при производњи једне врсте производа
Функционални систем обрачуна амортизације при производњи више производа од истог
основног материјала
Функционални систем обрачуна амортизације при производњи више производа од стране
радника истих квалификација
Функционални систем обрачуна амортизације код транспортних средстава
Коефицијент реагибилности
Пропорционални трошкови
Фиксни трошкови
Релативно-фиксни трошкови
Прогресија трошкова
Дегресија трошкова
Реманентност трошкова
Трошкови диференције и гранични трошкови
Однос граничних и просечних трошкова
Улога граничних трошкова у доношењу одлуке о диференцирању цена
Улога граничних трошкова у доношењу одлуке о повећању обима производње
Улога граничних трошкова у доношењу одлуке о повећању финансијског резултата уз
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диференцирање цена
89. Улога граничних трошкова у доношењу одлуке о повећању финансијског резултата уз
смањење продајне цене
90. Краткорочни трошкови
91. Дугорочни трошкови
92.
93.
94.
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Појам и принципи калкулације
Сврха калкулације
Подела калкулација према времену обрачуна
Подела калкулација према обухвату трошкова

96. Дивизиона калкулација
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Калкулација еквивалентних бројева
Калкулација везаних производа
Додатна калкулација
Калкулација заснована на директним трошковима
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Појамизначајангажовања средставапредузећа
Однос између ангажовања и трошењасредстава
Просечна сума ангажованих обртних средствa у предметима рада у почетној робној фази
Просечна сума ангажованих обртних средствa у предметима рада у технолошкој фази
Просечна сума ангажованих обртних средстава у предметима рада у фази прекривања
Просечна сума ангажованих обртних средстава у предметима рада у завршној робној фази
Просечна сума ангажованих обртних средстава у зарадама у технолошкој фази
Просечна сума ангажованих обртних средстава у зарадама у фази прекривања
Просечна сума ангажованих обртних средстава у зарадама у завршној робној фази
Просечна сума ангажованих средстава у основним средствима у изградњи
Просечна сума ангажованих средстава садржаних у залихама резервних делова
Просечна сума ангажованих основних средстава у веку коришћења средстава за рад
Просечна сума ангажованих основних средстава накнадно унетих у току века коришћења
средстава
Просечна сума ангажованих средства у основним средствима у завршној робној фази
Просечно трајање ангажовања обртних средства у предметима рад
Просечно трајање ангажовања обртних средства у зарадама
Просечно трајање ангажовања средства у основним средствима
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Појам и значај коефицијента ангажовања средстава
Парцијални коефицијенти ангажовања по елементима процеса рада
Парцијални коефицијенти ангажовања по фазама циклуса ангажовања и елементима улагања
Коефицијент репродукције
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Производ као облик резултата
Вредност и употребна вредност производа
Квантитет и квалитет производа
Асортиман производа
Изражавање производа
Услуга као облик резултата

128.
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Појам укупног прихода
Приход од продаје производа (појам и однос са вредношћу остварене производње)
Фактори прихода од продаје и еластичност тражње као његова детерминанта
Појам, квантитативно одређење добитка и његове функције
Границе добитка и максимални добитак
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Појам економских принципа репродукције
Продуктивност (значење, фактори, изражавње и спровођење)
Економичност (значење, фактори и спровођење)
Рентабилност (значење, фактори и спровођење)
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Појам фактора економије предузећа
Подела фактора са аспекта могућности утицаја предузећа на њихово деловање
Подела фактора економије предузећа са аспекта места деловања
Подела фактора економије предузећа са аспекта начина испољавања дејства

Напомена: Студенти који су положили колоквијум у претходној школској години, у оквиру II дела
полажу и питања са редним бројевима 44-60.
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