
ПИТАЊА ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
 
 

1. Појам и карактеристике предузећа 
2. Задаци предузећа 
3. Радни колектив као елемент предузећа 
4. Средства за производњу као елемент предузећа 
5. Организација пословања као елемент предузећа 
6. Резултат пословања као елемент предузећа 
7. Подела предузећа према привредној делатности 
8. Подела предузећа према карактеру процеса рада 
9. Подела предузећа према структури елемената производње 
10. Подела предузећа према величини 
11. Подела предузећа према власништву 
12. Оснивање и престанак рада предузећа 
13. Средства предузећа (појам и подела средстава) 
14. Стална (основна) средства 
15. Обртна средства 
16. Средства посебних намена 
17. Извори средстава 
18. Појам утрошака и утрошци елемената производње 
19. Појам и подела трошкова 
20. Подела трошкова према елементима производње 
21. Подела трошкова према местима настанка 
22. Подела трошкова према начину преношења на носиоце 
23. Подела трошкова према зависности од обима производње 
24. Калкулација трошкова (појам и врсте) 
25. Појам и облици ангажовања средстава 
26. Циклус ангажовања средстава (коефицијент ангажовања средстава) 
27. Физички обим производње као резултат пословања предузећа 
28. Укупан приход 
29. Добитак као резултат пословања 
30. Економски принцип – продуктивност 
31. Економски принцип – економичност 
32. Економски принцип – рентабилност 
33. Појам функције и вертикална подела функција 
34. Појам функције и хоризонтална подела функција 
35. Функција планирања 
36. Типови производње 
37. План производње 
38. Припрема производње 
39. Контрола производње 
40. Појам, значај и задаци набавке 
41. Набавна политика 
42. Појам и категорије залиха 
43. Планирање набавке у индустријским и трговинским предузећима 
44. Калкулација набавне цене 
45. Појам, значај и задаци продаје 



46. Појам и начела продајне политике 
47. Инструменти продајне политике 
48. Директна и индиректна продаја 
49. Калкулација продајних цена 
50. Појам и елементи купопродајног уговора 
51. Појам, задаци и врсте складишта 
52. Амбалажа и паковање робе (функције и врсте амбалаже) 
53. Појам и врсте транспортног осигурања 
54. Уговарање осигурања 
55. Људске потребе и Масловљева теорија потреба 
56. Људске потребе и Херцбергова теорија потреба 
57. Управљање маркетинг миксом 
58. Сопствени извори средстава 
59. Дугорочни дугови као позајмљени извори финансирања 
60. Стратегије пословања трговинских предузећа 
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1. Појам и карактеристике предузећа 
2. Подела трошкова према начину преношења на носиоце 
3. Појам функције и хоризонтална подела функција 
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1. Радни колектив као елемент предузећа 
2. Калкулација трошкова (појам и врсте) 
3. Појам функције и вертикална подела функција 
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1. Средства за производњу као елемент предузећа 
2. Појам и облици ангажовања средстава 
3. Типови производње 
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1. Резултат пословања као елемент предузећа 
2. Циклус ангажовања средстава (коефицијент ангажовања 

средстава) 
3. Директна и индиректна продаја 
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1. Подела предузећа према привредној делатности 
2. Физички обим производње као резултат пословања 

предузећа 
3. Појам, значај и задаци набавке 
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1. Подела предузећа према карактеру процеса рада 
2. Калкулација трошкова (појам и врсте) 
3. Појам и категорије залиха 
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1. Подела предузећа према структури елемената производње 
2. Укупан приход 
3. Калкулација продајних цена 
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1. Подела предузећа према величини 
2. Физички обим производње као резултат пословања 

предузећа 
3. Појам и елементи купопродајног уговора 
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1. Подела предузећа према власништву 
2. Добитак као резултат пословања 
3. Појам, задаци и врсте складишта 
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1. Оснивање и престанак рада предузећа 
2. Економски принцип – продуктивност 
3. Амбалажа и паковање робе (функције и врсте амбалаже) 
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1. Средства предузећа (појам и подела средстава) 
2. Економски принцип – економичност 
3. Људске потребе и Масловљева теорија потреба 
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1. Стална (основна) средства 
2. Економски принцип – рентабилност 
3. Људске потребе и Херцбергова теорија потреба 
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1. Подела предузећа према привредној делатности 
2. Обртна средства 
3. Управљање маркетинг миксом 
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1. Подела предузећа према карактеру процеса рада 
2. Средства посебних намена 
3. Сопствени извори средстава 
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1. Подела предузећа према структури елемената производње 
2. Извори средстава 
3. Дугорочни дугови као позајмљени извори финансирања 
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1. Подела предузећа према величини 
2. Појам утрошака и утрошци елемената производње 
3. Стратегије пословања трговинских предузећа 
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1. Подела трошкова према елементима производње 
2. Економски принцип – продуктивност 
3. Типови производње 
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1. Подела трошкова према местима настанка 
2. Економски принцип – економичност 
3. Сопствени извори средстава 

 

19 

1. Подела трошкова према начину преношења на носиоце 
2. Економски принцип – рентабилност 
3. Појам функције и хоризонтална подела функција 
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1. Појам и карактеристике предузећа 
2. Подела трошкова према зависности од обима производње 
3. Стратегије пословања трговинских предузећа 

 

 


