
     Спецификација предмета 
 

 
 

Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине 

Назив предмета: Екoмика и организација  

Наставник: др Миодраг Трајковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Знања стечена у средњој школи 

Циљ предмета  Да се студенти упознају са основама економике и организацје да би успешније решавали 
практичне пословне проблеме у функционисању привредних и непривредних организација. 

Исход предмета  Изучавањем овог предмета образоваће се компетентни инжењери струковних студија 
оспособљени за тимски и мултидисциплинарни рад. Знања из области економије и организације 
пословања у производним  и услужним привредним организацијама, затим у оквиру јавних предузећа и 
државних установа, омогућиће им ефикасније и ефективније постизање циљева. Стечено знање могу 
користити за даље усавршавање и примену нових метода  рада у условима рационалне употребе 
средстава, тржишне конкуренције и променљивог окружења. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Теоријске основе економике и организације, Уводни појмовии дефвиниције, 
тржишне институције, економика као научна дисциплина, тероријски осврт на науку о 
организацији,организациони систем предузећа, појмовно и суштинско одређење предузећа,облици 
организованја предузећа-основни и сложени облици организованја предузећа, организација основних 
функција у предузећу, организација фунцкије управљања и руковођења, организација извршне функције, 
организација функције производње, организација маркетинг функције, организација комерцијалне 
функције,Економски принципи репродукције- основни и парцијални принципи репродукције, улагања у 
репродукцију, средства предузећа-основна сред., обртна сред., трошење средстава и методологија 
обрачуна, облици испољавања резултата у репродукцији. 
 
Практична настава: Основна документација у предузећу,  Оснивање предузећа-Регистрациони лист и 
документација за регистрацију;Пословна средства предузећа-примери утврђивања и обрачуна-Просечно 
ангаж. Сред.-Набавна вредност осн.сред-Утврђивање садашнје вредности осн.сред. после периода 
коришћења-ревалоризација-Обрачун амортизације основних средстава –функционалном методом утврди 
годишње износе отписа-Утврђивање максималног, реалног и оствареног капацитета-Утврђивање износа 
потребних обртних средстава и коеф. обрта-Трошкови предузећа-разврставање трошкова на директне и 
индиректне-Апсолутно фиксни трошкови -Релативно фиксни трошкови- Мртва тачка рентабилитета- 
Методе калкулације- Ефикасност послованја -индех продукт.-резуттати пословања – укупан обим- 
укупан приход-расход, финансијски резултат- бруто и нето добит. 
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Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  1.Аудиторан; 2.вербални ; Tеоријски рад: предавања, интерактивна настава, 
претраживање литературе, решавање задатака,писање семинарског рада, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и (2x15)30   

семинар-и 15   


