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Skripta 

© 2021 Skripte Ekof. Sva prava su zadržana. Autor zabranjuje beleženja i umnožavanja svog dela u 

celosti ili delimično, bilo kojim sredstvima, u bilo kom obliku, na bilo koji trajni ili privremeni, 

posredni ili neposredni način. (član 20. Zakona o autorskom i drugim srodnim pravima „Službeni 

glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - Odluka US RS i 66/2019)  

 

Baze 

Online kurs Online kurs 

SKRIPTU NAPRAVIO TIM: NAŠI MATERIJALI ZA POSLOVNU EKONOMIJU:  

SKRIPTE ONLINE KURSEVI 

Sve informacije na skripteekof.com/poslovna 

NAJČEŠĆA PITANJA 

Prezentacije iz 

lekcije Troškovi 



 

SADRŽAJ SKRIPTE   
  

 

Ova skripta obuhvata detaljno sumiranu teoriju za prvu knjigu iz Poslovne ekonomije 

za prijemni ispit 2021. na Ekonomski fakultet u Beogradu.     

1. Uvod u poslovnu ekonomiju (str.3-4)     6. Troškovi (str.22-28) 

2. Nosioci privređivanja (str.5)   7. Tokovi vrednosti (str.29) 

3. Preduzeće (str.6-16)     8. Rezultati poslovanja (str.30-31) 

4. Funkcije preduzeća (str.17)   9. Ekonomski principi poslovanja (str.32) 

5. Sredstva i izvori sredstava (str.18-21)   

 

Ukoliko primetite određene greške u skripti, obavezno nam javite kako bismo ih 

ispravili. Takođe, proverite da li već postoje određene ispravke preko našeg sajta: 

skripteekof.com/poslovna-skripte 

 

Skripta obuhvata lekcije iz prve knjige za prijemni ispit iz Poslovne ekonomije.    

Za prijemni ispit je neophodno spremiti i lekcije iz druge knjige iz Poslovne ekonomije.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Svi naši proizvodi dostupni su isklјučivo u fotokopirnici Minerva! 

 

 

  

 

Knjiga 1 

Skripta Baze 

Fotokopirnica Minerva 
Gavrila Principa 44a, Beograd 

kopirnicaminerva@gmail.com 

 

Fotokopirnica Minerva 

@skripteekof   

Pomoću preko 100 video klipova, 10 sati video sadržaja i stotine dodatnih pitanja 

za vežbanje spremite prijemni ispit za maksimum poena! 

 

Više informacija o sadržini i načinu prijave na skripteekof.com/poslovna-kursevi 

 

 
 

SKRIPTE IZ POSLOVNE EKONOMIJE ZA PRIJEMNI 2021. 

  

 
 

Knjiga 2 

Skripta Baze 

Dodatno 

Rokovi Zadaci 

Prezentacije - troškovi 

KURSEVI IZ POSLOVNE EKONOMIJE ZA PRIJEMNI 2021. 

  

 
 

skripteekof.com  
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SAVETI ZA PRIPREMU 
PRIJEMNOG ISPITA 2021. IZ POSLOVNE EKONOMIJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripte ne pokazujte profesorima na zvaničnoj pripremnoj nastavi na fakultetu!   

 Iako često efikasnije od zvaničnih materijala, skripte nisu zvanična literatura za pripremu.   

 

 

  

Skripta 1 
Prvo pređite teoriju iz 

naše Skripte za knjigu 1 

iz Poslovne ekonomije. 

Ovo je važno da biste 

stekli osnovnu predstavu 

o gradivu iz date lekcije i 

naučili osnovne pojmove i 

podele.    
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 Baze 1 

Nakon što ste detaljno 

prešli lekciju iz skripte, 

izvežbajte baze za ovu 

lekciju iz naših Baza za 

knjigu 1 iz Poslovne 

ekonomije. Ovo 

predstavlja veoma važnu 

vežbu za prijemni ispit!  

Online kurs 1 
Koristeći naš Online kurs 

za knjigu 1 pored skripti i 

baza dobijate i video 

klipove koji objašnjavaju 

teoriju i zadatke, dodatna 

pitanja za vežbanje, 

mogućnost osvajanja 

vrednih nagrada i više! 

puno toga!  

 

 
Skripta 2 

Prvo pređite teoriju iz 

naše Skripte za knjigu 2 

iz Poslovne ekonomije. 

Ovo je važno da biste 

stekli osnovnu predstavu 

o gradivu iz date lekcije i 

naučili osnovne pojmove i 

podele.    
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 Baze 2 

Nakon što ste detaljno 

prešli lekciju iz skripte, 

izvežbajte baze za ovu 

lekciju iz naših Baza za 

knjigu 2 iz Poslovne 

ekonomije. Ovo 

predstavlja veoma važnu 

vežbu za prijemni ispit!  

 

Online kurs 2 
Koristeći naš Online kurs 

za knjigu 2 pored skripti i 

baza dobijate i video 

klipove koji objašnjavaju 

teoriju i zadatke, dodatna 

pitanja za vežbanje, 

mogućnost osvajanja 

vrednih nagrada i više! 

puno toga!  

 

Zadaci 
Nakon što prešli skriptu i 

baze za sve lekcije, 

potrebno je da uvežbate i 

nekoliko tipova zadataka. 

Iako su ovi zadaci 

jednostavni, potrebno je i 

njih da pređete iz naše 

Skripte za zadatke.  

   

D
O

D
A

T
N

O
  

Prezentacije 

iz troškova 
Lekcija 6 (troškovi) je 

veoma bitna, a teška 

lekcija. Da biste je 

savršeno naučili, naučite 

sve iz naših Prezentacija 

iz troškova.   

Rokovi  
Konačno, pred sam 

prijemni, u našim 

Rešenim rokovima iz 

Poslovne ekonomije 

možete provežbati 

prethodne prijemne ispite 

(od 2009. godine do 

2020. godine). 

Fotokopirnica Minerva 
Gavrila Principa 44a, Beograd 

kopirnicaminerva@gmail.com 

 

Fotokopirnica Minerva 

@skripteekof   

skripteekof.com  

Iako izgleda kao puno, ne brinite, ovo nije ništa teško, a obezbediće vam budžet na Ekofu! 

mailto:kopirnicaminerva@gmail.com
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1. Увод у пословну економију  

 

ШТА ЈЕ ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА? 

• скуп дисциплина економске науке које изучавају пословање предузећа у циљу 

утврђивања принципа и техника којима се омогућава остваривање циљева 

предузећа  

• обухвата бројне дисциплине 

 

КОЈЕ СУ ТО ДИСЦИПЛИНЕ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ? 

• ФУНКЦИОНАЛНЕ:  

o Производња  

o Маркетинг 

o Финансије 

o Кадрови  

+ може и рачуноводство 

• ПОМОЋНЕ:  

o Рачуноводство 

o Информатика 

o Наука о понашању  

o Квантитативна анализа 

+ може и пословно управљање (менаџмент)  

• ПОВЕЗУЈУЋЕ:  

o Пословно управљање (менаџмент)  

o Организација  

o Пословна политика 

• ПОСЕБНЕ:  

o Банкарство  

o Осигурање  

o Саобраћај  

o Трговина  

o Туризам и хотелијерство  

o Међународно пословање 
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КОЈЕ СУ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ? 

1. ТЕОРИЈСКА ЕКОНОМИЈА  

o теоријско-методолошка основа пословне економије  

o обухвата:  

▪ микроекономију – која изучава предузеће 

▪ макроекономију – која изучава привреду у целини 

2. НАУКЕ О ОДЛУЧИВАЊУ  

o обухватају бројне методе и технике којима се посл.економија служи 

 

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ?  

1. ТЕОРИЈСКИ ЦИЉЕВИ 

o разумевање и објашњење суштине предузећа  

o разумевање и објашњење пословања предузећа  

2. ПРАКТИЧНИ ЦИЉЕВИ  

o стицање знања за управљање предузећем  

 

КАКВА ЈЕ ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА НАУЧНА ОБЛАСТ? 

• НОРМАТИВНА  

o зато што изучава како треба  

• ПОЗИТИВНА  

o зато што изучава како је стварно 

 

ШТА ЈЕ ЕКОНОМИЈА ПРЕДУЗЕЋА? 

• економска стварност предузећа која се испољава у виду:  

1. ЕЛЕМЕНАТА УЛАГАЊА У ПРОИЗВОДЊУ  

2. ЕЛЕМЕНАТА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  

3. ФАКТОРА УЛАГАЊА И РЕЗУЛТАТА 

4. ИЗРАЗА КВАЛИТЕТА  

5. ЕКОНОМСКИХ ПРИНЦИПА ПОСЛОВАЊА  
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2. Носиоци привређивања 

 

ШТА ЈЕ ПРИВРЕЂИВАЊЕ, И КО СУ НОСИОЦИ? 

• ПРИВРЕЂИВАЊЕ  свесна делатност чији је циљ што боље искоришћавање 

ограничених добара којима се задовољавају људске потребе 

• НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА  појединци или друштвене групе које обављају 

привредну делатност 

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ НОСИЛАЦА ПРИВРЕЂИВАЊА? 

• према делатности: 

1. ПРОИЗВОДНИ (основни је предузеће) 

2. ПОТРОШНИ (основни је домаћинство) 

• према броју лица: 

1. ПОЈЕДИНАЧНИ  

2. ГРУПНИ  

• према унутрашњој организацији:  

1. ПРОСТИ (један управљачки центар) 

2. СЛОЖЕНИ (више управљачких центара)  

❖ Предузеће је основни производни, најчешће групни носилац привређивања    

 

КО СУ ОСТАЛИ НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА?  

• у области производње:  

o занатске радње  

o пољопривредна газдинства  

o занатске и пољопривредне задруге 

o трговачке радње ... 

• у области потрошње:  

o домаћинства (лична потрошња) 

o школство, здравство, наука, култура (заједничка потрошња)  

o правосуђе, безбедност, одбрана, држ. управа (општа потрошња) 
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3.1. Појам, настанак и карактеристике предузећа 

 

КОЈЕ СУ ТО КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА? 

1. ОСНОВНИ СУБЈЕКТ ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ  

o заснива се на размени производа подсредством тржишта 

2. САМОСТАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУДИ И СРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ   

o скуп људи и средстава за производњу складно повезаних, и то:  

▪ квалитативно – усклађеност према захтевима делатности  

▪ квантитативно – усклађеност бр.радника са обимом СП1 

▪ временски – обезбеђење континуитета пословања  

3. ПРИВРЕДНО-ПРАВНО ЛИЦЕ  

o самостално је у правном промету са другима  

▪ привредно лице – има одређ.задатак у оквиру друштв.репродукције 

▪ правно лице – носилац је одређених права и обавеза  

 

КОЈЕ СУ ФАЗЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА КРОЗ ИСТОРИЈУ? 

• ПРВОБИТНА ЗАЈЕДНИЦА  

o хорде, племена, родови  

• РОБОВЛАСНИШТВО  

o робовласници, робови  

• ФЕУДАЛИЗАМ  

o феудалци, кметови, феуди  

• КАПИТАЛИЗАМ  

o капиталисти, најамни радници, предузећа  

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА НАСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА? 

1. РОБНО-НОВЧАНА ПРИВРЕДА  

o изражавање елемената и резултата у новцу  

o тржиште  

o конкуренција  

o приватна својина  

o профит као мотив пословања  

2. РАДНИК - доприноси развоју предузећа и друштва у целини!  

 
1 СП = Средства за производњу 
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3.2. Елементи предузећа: Радни колектив 

 

ШТА ЈЕ РАДНА СНАГА, А ШТА РАДНИ КОЛЕКТИВ? 

• РАДНА СНАГА  скуп физичких и умних способности радника за обављање 

одређеног рада  

• РАДНИ КОЛЕКТИВ  носилац радне снаге  

 

О ЧЕМУ ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА У ВЕЗИ РАДНОГ КОЛЕКТИВА?  

1. ПОДЕЛИ РАДА У ПРЕДУЗЕЋУ  

o стручност радника мора да одговара радном месту радника  

2. САСТАВУ РАДНОГ КОЛЕКТИВА  

o он треба да буде оптималан  

▪ „ни превише, ни премало“ (квантитативно усклађен) 

▪ „прави човек на правом месту“ (квалитативно усклађен) 

3. ЦИЉЕВИМА ПРЕДУЗЕЋА  

o радници треба да се повежу заједничким циљевима и радним моралом 

4. СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ РАДНИКА  

o како се радник усавршава? – на то доста утиче развој ТиТ2 

▪ радом на радном месту  

▪ даљим школовањем  

▪ личним радом  

5. ФЛУКТУАЦИЈИ РАДНИКА  

o представља одлазак радника са радних места  

▪ природна (због боловања, пензије...)  

▪ због лоших услова пословања  

6. МОТИВАЦИЈИ РАДНИКА  

o награђивати раднике за успехе  

o неговати добре међуљудске односе  

7. ЗАШТИТИ ИНТЕРЕСА РАДНИКА  

o заштита на раду  

o социјална заштита радника  

 

  

 
2 ТиТ = Техника и Технологија 
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3.3. Елементи предузећа: Средства за производњу 

 

ШТА СУ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ? 

• материјални елементи процеса привређивања  

 

ШТА ОБУХВАТАЈУ? 

СРЕДСТВА ЗА РАД ПРЕДМЕТИ РАДА  

❖ ствари које радник користи као оруђе 
помоћу којих преноси деловање свога 
рада на предмете рада  

❖ материјал који се користи у процесу 
израде новог производа 

• ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА РАД:  
o АЛАТИ  

▪ за ручне операције  
o МАШИНЕ 

▪ за механичке операције  
o ПОСТРОЈЕЊА  

▪ за хемијске технол. процесе 
o УРЕЂАЈИ  

▪ за радне и контролне 
операције 

o ГРАЂЕВИНЕ 
▪ грађевински објекти + 

инсталације 
▪ за стварање посл. амбијента 

• ВРСТЕ ПРЕДМЕТА РАДА:  
o ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ 

▪ од њега се израђује производ 
▪ својим карактеристикама 

условљава избор технолошког 
поступка  

▪ могуће га је нормирати   
o ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ  

▪ доприноси карактеристикама 
производа  

▪ својим карактеристикама не 
условљава избор технолошког 
поступка 

▪ могуће га је нормирати 
o РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

▪ припремно-завршни послови 

• КАРАКТЕРИСТИКЕ СР:3 
o век трајања: дужи од 1 год 
o вредност: већа од законом 

прописане  
o постепено преносе вредност на 

производе (АМОРТИЗАЦИЈА) 
▪ новац за замену дотрајалих 

средства потиче од продаје 
производа 

• КАРАКТЕРИСТИКЕ ПР:4 
o век трајања: краћи од 1 год  
o вредност: мања од законом 

прописане  
o одједном преносе вредност на 

производе и одједном се троше  

 
3 СР = Средства за рад  
4 ПР = Предмети рада  
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3.4. Елементи предузећа: Организација рада 

 

ШТА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА?  

• ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  складно повезивање делова у целину система у циљу 

успешнијег функционисања тог система  

  

НА ШТА СЕ СВОДИ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА?  

• успостављање ОДНОСА МЕЂУ РАДНИЦИМА  

• вештину КОМБИНОВАЊА ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ  

 

КАКАВ ЈЕ РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА КРОЗ ИСТОРИЈУ? 

• ИНДИВИДУАЛНИ РАД  на нижем степену развијености производње  

 

 

 

 

• долази до ПОДЕЛЕ РАДА: 

o природне  према ПОЛУ и УЗРАСТУ 

o друштвене  према ЗАНИМАЊИМА  

o техничке  према ТЕХНИЧКИМ ОПЕРАЦИЈАМА  

• КОЛЕКТИВНИ РАД  на вишем степену развијености производње  

o долази до одвајања припремних од извршних послова 

• ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Фредерик Тејлор          Хенри Форд 
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3.5. Елементи предузећа: Резултати пословања  

 

КОЈИ СУ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА?  

1. ФИЗИЧКИ ПРОИЗВОД  

o први појавни облик резултата пословања  

o то су производи и услуге 

o има одређену употребну вредност за потрошаче 

2. ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ  

o новчана накнада коју предузеће добија на тржишту  

o реализација производње  продаја производа на тржишту  

3. УКУПНИ ПРИХОД  

o новчани израз вредности производње 

 

 

 

 

 

4. ДОХОДАК  

o део укупног прихода након издвајања дела за репродуковање вредности СП 

o новостворена вредност  

 

 

 

 

 

5. ДОБИТАК (ПРОФИТ)  

o нето-ефекат пословања предузећа  

o део дохотка након издвајања дела за порезе држави и плате радника  

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДАК = УКУПНИ ПРИХОД – СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

 

ДОБИТАК = ДОХОДАК – (ПОРЕЗИ + ПЛАТЕ) 

 

УКУПНИ ПРИХОД = КОЛИЧИНА ПРОДАТИХ ПРОИЗВОДА x ЦЕНА 
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3.6. Привредна друштва  

 

КОЈА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА СУ ДРУШТВА ЛИЦА?  

1. ПРЕДУЗЕТНИК  

o одговара неограничено целокупном својом имовином  

o до капитала може доћи одлажући обавезе, узимањем кредита... 

o највећи део посла обављају сами  

2. ОРТАЧКО ДРУШТВО  

o облик пословне организације у коју се удружују два или више лица  

o одговарају неограничено и солидарно целокупном својом имовином 

o улози могу бити у новцу, стварима, правима, али и раду и услугама 

o од висине улога зависи и расподела добити  

o најчешће породичне фирме  

3. КОМАНДИТНО ДРУШТВО  

o постоје две врсте чланова:  

▪  комплементари  одговарају неограничено својом имовином 

▪  командитори  одговарају до висине својих улога у предузеће 

o од висине улога зависи и расподела добити 

 

КОЈА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА СУ ДРУШТВА КАПИТАЛА?  

1. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ (ДОО) 

o сви чланови одговарају до висине својих улога у предузеће  

o улози могу бити у новцу, стварима, правима, али НЕ у раду и услугама 

o законом се прописује минимални износ капитала за оснивање ДОО  

2. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (АД) 

o облик предузећа које неопходан капитал прибавља емитовањем акција 

o начини оснивања:   

▪  симултано – све акције одједном  

▪  сукцесивно – постепена емисија акција  

o вредности акција:  

▪  номинална – почетна вредност, назначена на акцији  

▪  тржишна – стварна вредност, зависи од понуде и тражње  

o врсте акција:  

▪  обичне – дају право гласа, право на дивиденду, право куповине других 

▪  приоритетне – дају право на приоритетну дивиденду (без права гласа) 
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3.7. Врсте предузећа 

 

1) ПО ДЕЛАТНОСТИ: 

1. ПРОИЗВОДНА  

o Н – Р ... П ... Р1 – Н15 

o више заступљена основна средства, доминира технолошка фаза  

o то су велика индустријска предузећа  

2. ТРГОВИНСКА  

o Н – Р – Н1 

o више заступљена обртна средства, доминира робно-новчана фаза  

3. ФИНАНСИЈСКА  

o Н – Н1 

o акценат је на новчаном промету, доминира финансијска фаза  

o главни представници: банке и осигуравајућа друштва  

 

2) ПО КАРАКТЕРУ ПРОЦЕСА РАДА: 

1. ИНДУСТРИЈСКА  

o више средстава специјалне намене, већи интензитет рада  

o врсте: екстрактивна (рудници) и прерађивачка  

2. ПОЉОПРИВРЕДНА  

o баве се гајењем биљних култура, домаћих животиња и примарном 

прерадом ратарских и сточарских производа  

o значајни фактори: природни услови, земљиште  

3. ШУМАРСКА  

o баве се експлоатацијом шума  

o значајни фактори: природни услови, земљиште  

4. ГРАЂЕВИНСКА  

o баве се изградњом зграда, путева и мостова  

o средства за рад покретљива, радници често мењају место боравка  

5. САОБРАЋАЈНА  

o баве се превозом робе и путника и превозом писама и пакета  

o често имају јавни карактер  

6. ЗАНАТСКА - слична индустријским, са нижим ступњем технолошког поступка  

 
5 Циклус репродукције са свим фазама  НОВАЦ – РОБА ... ПРОИЗВОДЊА ... РОБА (ПРОИЗВОДИ/УСЛУГЕ) – НОВАЦ  



СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 3: Предузеће 

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   13   -  skripteekof.com 

 

3) ПО СТРУКТУРИ ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ: 

❖ органски састав капитала  однос уложеног капитала у средства за рад и радника  

1. СА НИСКИМ ОРГАНСКИМ САСТАВОМ КАПИТАЛА  

o занатска предузећа  

2. СА ВИСОКИМ ОРГАНСКИМ САСТАВОМ КАПИТАЛА  

o индустријска предузећа  

3. СА ВРЛО ВИСОКИМ ОРГАНСКИМ САСТАВОМ КАПИТАЛА  

o индустријска предузећа са аутоматизованом производњом  

 

4) ПО ВЕЛИЧИНИ:  

❖ критеријуми: број запослених, расположиви капитал, укупан годишњи приход 

1. МАЛА ПРЕДУЗЕЋА 

o мали број запослених  

o скромни капитал  

o релативно мали годишњи приход, за локалне потребе  

2. СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА  

o већи број запослених  

o већи капитал  

o већи годишњи приход, већи обим пословања и више ТиТ 

3. ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

o хиљаде/стотине хиљада запослених  

o огромни капитал  

o велики годишњи приход, најсавременија ТиТ  

o најчешће у области машиноградње, нафтне привреде, електроиндустрије... 

 

5) ПО ВЛАСНИШТВУ:  

❖ као власник предузећа јавља се:  

o појединац  

o удружени појединци  

o постојећа предузећа  

o друге организације  

o држава 

• својина предузећа може бити:  

o приватна   o  мешовита 

o државна    
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3.8. Предузеће као систем 

 

ШТА ЈЕ СИСТЕМ? 

• скуп елемената повезаних одређ. односима ради успешног функционисања 

• уређеност система се заснива на природним законима, њиховој примени и 

принципима понашања  

 

КОЈА СУ БИТНА ОБЕЛЕЖЈА СИСТЕМА?  

• битна обележја СВАКОГ система:  

o елементи  

o конституција (поредак)  

• битна обележја ОРГАНИЗАЦИОНОГ система:  

o елементи  

o принципи на којима је конституисан 

o циљ  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ СИСТЕМА?  

• ПРИРОДНИ  

o проучавају их природне науке (биљке, животиње, неорганске материје...)  

• ТЕХНИЧКИ  

o људски усмерени природни закони (машине, уређаји...)  

• ОРГАНИЗАЦИОНИ  

o доминантну улогу игра човек (предузеће) 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ КАО ОРГАНИЗАЦИОНИ СИСТЕМ 

• има конкретне циљеве у друштвеној репродукцији  

• циљеве остварује помоћу средства за производњу, радне снаге и организације 

• укључује се у макроекономски систем у појединим фазама репродукције, 

циркулацијом вредности путем тржишта и на основу друштвене поделе рада  

• глобални друштвени систем дели се на:  

o економски (предузећа)  

o социјални (установе)  
❖ ЕФИКАСНОСТ  благовремено извршавање задатака  

❖ ЕФЕКТИВНОСТ  успешност у остваривању циљева   
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3.9. Оснивање предузећа 

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА?  

• СУШТИНСКИ  

o економска заинтересованост оснивача, спремност на улагање,... 

• ЗАКОНСКИ  

 

КОЈИ СИСТЕМИ ОСНИВАЊА ПОСТОЈЕ? 

 

1. СИСТЕМ СЛОБОДНОГ ОСНИВАЊА  

- када су испуњени одређени законски услови:  

o МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ  

▪ обезбеђење средстава (општи услов) 

▪ технички, санитарни, просторни, еколошки (посебни услови)  

o ФОРМАЛНИ УСЛОВИ  

▪ доношење Оснивачког акта  

❖  предузеће се региструје код надлежног привредног суда  

 

 

2. СИСТЕМ ПРЕТХОДНОГ ОДОБРЕЊА  

- оснивање условљено одобрењем надлежног управног органа 

o ПОТРЕБАН УСЛОВ: КОНЦЕСИЈА 

❖ предузеће се региструје код надлежног привредног суда  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 3: Предузеће 

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   16   -  skripteekof.com 

 

3.10. Престанак рада предузећа 

 

КАКО МОЖЕ ДОЋИ ДО ПРЕСТАНКА РАДА ПРЕДУЗЕЋА? 

• ПРИНУДНО  

o по одлуци надлежног државног органа  

o стечај, ликвидација  

• ДОБРОВОЉНО  

o вољом оснивача предузећа  

 

КОЈИ СУ РАЗЛОЗИ ПРЕСТАНКА РАДА ПРЕДУЗЕЋА? 

• ОПШТИ  

• СПЕЦИФИЧНИ  

 

ОПШТИ РАЗЛОЗИ ПРЕСТАНКА СУ: 

• СТЕЧАЈ / ЛИКВИДАЦИЈА (приходи не покривају обавезе)  

• ОДЛУКА ОСНИВАЧА  

• ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ ЦИЉА 

• ИСТЕК ОДГОВАРАЈУЋЕГ ВРЕМЕНА  

• НЕСТАЈАЊЕ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

• НЕОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ДУЖЕ ОД ДВЕ ГОДИНЕ   

• ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА  

• ЗАБРАНА РАДА  

• ПОНИШТЕЊЕ УПИСА У СУДСКИ РЕГИСТАР  

 

СПЕЦИФИЧНИ РАЗЛОЗИ ПРЕСТАНКА СУ: 

• КОД ДРУШТВА ЛИЦА, ЗБОГ ЧЛАНОВА ДРУШТВА  

• КОД ДРУШТВА КАПИТАЛА, ЗБОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА  
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4. Функције предузећа 

 

ШТА ЈЕ ФУНКЦИЈА?  

• скуп сродних активности којима се остварује неки трајни задатак у процесу 

остваривања циљева предузећа  

 

КОЈА ЈЕ ТО ВЕРТИКАЛНА ПОДЕЛА ФУНКЦИЈА? 

1. УПРАВЉАЊЕ  

2. РУКОВОЂЕЊЕ  

3. ИЗВРШЕЊЕ  

 

1. УПРАВЉАЊЕ  

• процес доношења одлука којима се одређују циљеви предузећа, усмеравају 

активности ка постизању циљева и распоређују резултати  

• носиоци: власници предузећа  

• садржина:  

o одређивање циљева  

o утврђивање активности за остваривање циљева и сагледавање услова  

o распоређивање резултата 

 

2. РУКОВОЂЕЊЕ   

• превођење управљачких одлука у конкретне радне задатке, као и повезивање и 

усклађивање активности за реализацију тих задатака  

• носиоци: руководиоци (менаџери) различитих хијерархијских нивоа  

• садржина:  

o поверавање задатака  

o координација активности  

o контрола остварења задатака  

 

3. ИЗВРШЕЊЕ    

• непосредно обављање конкретних радних задатака  

• носиоци: сви чланови радног колектива  
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5.1. Средства предузећа 

 

ШТА СУ СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА? 

• оне економске вредности којима оно располаже ради остварења својих циљева 

и задатака  

• други називи: имовина предузећа, капитал предузећа... 

 

КАКО ДЕЛИМО СРЕДСТВА? 

1. према појавним облицима:  

o СТВАРИ  

▪ средства за рад  

▪ предмети рада  

o ПРАВА  

▪ потраживање по основу продаје  

▪ патенти  документ о заштити проналаска  

▪ лиценце  дозвола коришћења патента 

o НОВАЦ  

2. према намени:  

o ПОСЛОВНА СРЕДСТВА – служе за обављање конкретних посл. активности 

▪ основна (стална)  

▪ обртна (оптицајна)  

o ПОСЕБНА СРЕДСТВА  

▪ средства резерве (покриће губитка, штета, туђих обавеза, позајмице) 

▪ средства заједничке потрошње (одмаралишта, ресторани...)  

3. према фазама репродукције:  

o У ПОЧЕТНОМ РОБНОМ ОБЛИКУ  

▪ средства за рад  

▪ предмети рада  

o У ТЕХНОЛОШКОМ ПРОЦЕСУ 

▪ производња у току  

o У ЗАЛИХАМА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   

4. према изворима прибављања:  

o СОПСТВЕНА  

o ТУЂА  
 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 5: Средства и извори средстава 

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   19   -  skripteekof.com 

 

5.2. Основна и обртна средства  

 

ОСНОВНА СРЕДСТВА  ОБРТНА СРЕДСТВА 

карактеристике: карактеристике: 
• ВИШЕКРАТНА УПОТРЕБА  

• ПОСТЕПЕНО СЕ ТРОШЕ 

• ФИЗИЧКИ ПОСТОЈАНА  

• ЈЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 

• ОДЈЕДНОМ СЕ ТРОШЕ  

• НИСУ ФИЗИЧКИ ПОСТОЈАНА  

подела према облицима: подела према облицима: 

• СТВАРИ 
o зграде, машине, опрема, шуме, 

земљиште, дугогодишњи засади, 
основно стадо  

• ПРАВА  
o потраживања, патенти, лиценце, 

оснивачка улагања  

• НОВАЦ  
o онај који је намењен набавци 

нових основних средстава   

• СТВАРИ 
o предмети рада, готови производи 

• ПРАВА  
o аванси 

• НОВАЦ  
o благајна, текући рачун, хартије од 

вредности (ХоВ)   

подела према стању: КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА: 

• У ПРИПРЕМИ 
o инвестиције у току 

• У УПОТРЕБИ 
o за обављање делатности 

• У РЕЗЕРВИ 
o за непредвиђене околности 

• У НЕУПОТРЕБЉИВОМ СТАЊУ 
o дотрајала или у квару  

 

• показује колико пута су се средства 
обрнула у току једне пословне године 

 

Ко =  
вредност годишње производње

вредност обртних средстава 
 

 

• предузеће тежи да га убрза (да буде 
што већи), тако што:  
o скраћује циклус производње  
o брже врши наплату потраживања  
o смањује залихе готових производа 

 

 

 

 

 

 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 5: Средства и извори средстава 

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   20   -  skripteekof.com 

 

5.3. Извори средстава предузећа  

 

ШТА СУ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕЋА?  

• начин обезбеђења средстава неопходних за обављање делатности предузећа  

 

КАКО ДЕЛИМО ИЗВОРЕ СРЕДСТАВА? 

1. према власништву: 

o СОПСТВЕНИ 

▪ улози власника  

▪ добитак предузећа  

o ПОЗАЈМЉЕНИ (ТУЂИ)  

▪ заједничка улагања  

▪ зајмови  

▪ кредити ...  

o ОСТАЛИ  

▪ поклони  

▪ тестаменти ...  

❖ однос сопствених и укупних извора  показује степен финанс.самосталности 

❖ однос туђих и укупних извора  показује степен финанс.задужености 

2. према рочности:  

o КРАТКОРОЧНИ  

▪ од банака и других кредитора  

o ДУГОРОЧНИ  

▪ зајмови, обвезнице...  

o ТРАЈНИ  

▪ пословни фонд – формира се из наменских дотација  

▪ фонд улагача – формира се из домаћих и страних инвестиција  

▪ резервни фонд – трајно улагање без обавезе враћања  

3. према настанку:  

o УЛАГАЊА ОСНИВАЧА  

o РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА  

o ЗАЈМОВИ И КРЕДИТИ  

o ХоВ 

o НАМЕНСКЕ ДОТАЦИЈЕ  

o СТРАНА УЛАГАЊА ... 
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5.4. Контрола коришћења средстава   

 

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА?  

1. БЛАГОВРЕМЕНО УОЧАВАЊЕ ПРОПУСТА  

2. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАСТАЛИХ ПРОПУСТА  

3. ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА И РОКОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРОПУСТА  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА?  

1. ЕКСТЕРНА (СПОЉНА) КОНТРОЛА  

o спроводи је државни орган  

o то може бити управа прихода, орган унутрашњих послова  

2. ИНТЕРНА (УНУТРАШЊА) КОНТРОЛА  

o спроводи је орган предузећа  

o то може бити сектор, служба, овлашћено лице  

 

КОЈИ СУ ПРИНЦИПИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА?  

1. РАЦИОНАЛНОСТ  

o захтев да уз минимална улагања остваримо максимални резултат  

2. КОНТИНУИТЕТ  

o захтев да се средства континуирано употребљавају  

3. НОРМАТИВНИ ПРИНЦИП  

o захтев да се средства употребљавају према утврђеним нормативима  

o нормативи се често налазе у упутству произвођача  
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6.1. Утрошци и трошкови   

 

КАКО СЕ ИСПОЉАВА УЛАГАЊЕ У РЕПРОДУКЦИЈУ?  

1. ТРОШЕЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ  

2. АНГАЖОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ  

 

КАКВО МОЖЕ БИТИ ТРОШЕЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ? 

НАТУРАЛНО и НОВЧАНО  

УТРОШЦИ ТРОШКОВИ 

количине елемената производње које се 
троше у репродукцији 

новчани израз утрошака 
(утрошци x цена сред. по јед. утрошка) 

• настају натуралним трошењем 
елемената производње   

• није битно да ли настају на 
технолошким или режијским радним 
местима 

• настају новчаним трошењем 
елемената производње   

• само она трошења која настају у 
производњи или промету имају 
карактер трошка 

фактори који утичу на величину: фактори који утичу на величину:  

1. ТЕХНИЧКИ ФАКТОРИ 
o они технички елементи на којима 

се заснива текућа производња  
o спадају у објективне факторе јер се 

не могу мењати (осим инвестиција) 
▪ карактеристике производа 
▪ карактеристике СР 
▪ карактеристике материјала 
▪ карактер. технол. процеса 
▪ технички услови  
▪ типови производње  

2. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФАКТОРИ  
o дејства радника и колектива на 

процес репродукције  
o спадају у субјективне факторе јер 

се могу мењати  
▪ организација рада 
▪ искоришћавање техничких 

услова 
❖ такође: интензитет и време трошења 

1. ТЕХНИЧКИ ФАКТОРИ 
2. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФАКТОРИ 
3. ДРУШТВЕНИ ФАКТОРИ  

o преко цена 
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6.2. Утрошци елемената производње 

 

КОЈИ СУ ТО УТРОШЦИ ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ? 

- УТРОШЦИ МАТЕРИЈАЛА, УТРОШЦИ СРЕДСТАВА ЗА РАД, УТРОШЦИ РАДНЕ СНАГЕ  

УТРОШЦИ 
МАТЕРИЈАЛА 

УТРОШЦИ 
СРЕДСТАВА ЗА РАД 

УТРОШЦИ 
РАДНЕ СНАГЕ 

дефиниција: дефиниција: дефиниција: 

количине употребних 
вредности материјала 

утрошене у произв. 

претпостављени износи 
физичке истрошености 

средстава за рад 

количине биоенергије 
које се троше у процесу 

рада  
карактеристике: карактеристике: карактеристике: 

1. постепено уношење 
2. једнократна употреба 
 

1. једнократно уношење 
2. вишекратна употреба 
 

1. изражавају се у 
временским ЈМ 

2. неодвојиви од 
појединца 

врсте утрошака мат: врсте утрошака СР: битни појмови: 

1. СТАНДАРДНИ 
o настају деловањем 

техничких фактора 
o норма  мин. 

количина матер. за 
произв. 1 јединице 

2. СТВАРНИ  
o настају деловањем 

техничких и 
организационих ф. 

o шкарт 
o кало 
o растур 

 
 
 

1. ХАБАЊЕ 
o долази приликом 

функционисања 
средства за рад  

2. СТАРЕЊЕ  
o губљење 

употребних 
вредности под 
утицајем времена 

3. ЗАСТАРЕВАЊЕ  
o губљење 

употребних 
вредности под 
утицајем ТиТ 

4. ЛОМ – механички удес 
5. КВАР – функционални 

поремећај 

1. СТАНДАРДНА 
КВАЛИФИКОВАНОСТ 
o она која обезбеђ. 

мин. трошкове 
изградње 
квалификованости 
по јед.производа 

2. СТАНДАРДНИ 
ИНТЕНЗИТЕТ 
o онај који обезбеђ. 

мин. утрошке рада 
по јед.производа 

3. СТАНДАРДНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
o она која обезбеђ. 

најкраћи процес 
рада по јед.произв. 

врсте материјала: додатна инфо: зашто већи утрошци РС? 

основни, помоћни и 
погонска енергија, 
режијски 

свако средство се специф. 
одржава и захтева 
трошење реж.мат. и РС 

неадекватна квалификов, 
неадекватне рад. норме, 
прекиди у раду... 
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6.3. Подела трошкова   

 

ШТА ЈЕ ЦИЉ ПОДЕЛЕ ТРОШКОВА? 

• лакше и ефикасније управљање трошковима 

 

КАКО ДЕЛИМО ТРОШКОВЕ?  

1. према елементима производње (природна подела трошкова): 

o ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

▪ трошкови основног материјала  

▪ трошкови помоћног материјала и енергије  

▪ трошкови режијског материјала  

o ТРОШКОВИ СРЕДСТАВА ЗА РАД  

▪ трошкови амортизације  

▪ трошкови текућег и инвестиционог одржавања  

▪ трошкови ситног инвентара и алата  

o ТРОШКОВИ РАДНЕ СНАГЕ  

▪ накнаде за извршени рад (плате)  

▪ накнаде за одсуства за посла  

▪ порези и доприноси  

2. према местима настанка трошкова:  

o ПРОИЗВОДНИ ТРОШКОВИ (ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ)  

▪ трошкови основног материјала  

▪ трошкови помоћног материјала и енергије  

▪ трошкови РС на технолошким и помоћним производним пословима 

▪ трошкови СР у непосредној производњи  

o РЕЖИЈСКИ ТРОШКОВИ  

▪ трошкови за руководиоце у производњи 

▪ трошкови за руководиоце и извршиоце ван производње  

3. према начину преношења трошкова на носиоце:  

o ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ  

▪ непосредно по настанку могу се пренети на носиоце на основу 

оперативне евиденције (основни и помоћни мат, РС на произв.посл.) 

o ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ  

▪ не могу се непосредно по настанку пренети на носиоце јер су 

заједнички за више производа (трошк.набавке, општих послова...) 
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4. према зависности од обима производње:  

o ФИКСНИ – независни од обима производње 

o ВАРИЈАБИЛНИ – зависни од обима производње 

 

ШТА СУ ФИКСНИ ТРОШКОВИ? 

• они трошкови који се НЕ мењају с променом обима производње  

• убрајају се: трошкови СР у случају временске амортизације, трошкови материјала и 

РС у припреми и трошкови РС највиших руководилаца  

• ПРОСЕЧНИ ФИКСНИ = ФИКСНИ ТРОШКОВИ / КОЛИЧИНА ПРОИЗВОДА  

▪ мењају се обрнуто сразмерно с променом обима производње  

 

ШТА СУ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ? 

• они трошкови који се мењају с променом обима производње  

• могу бити: 

o ПРОПОРЦИОНАЛНИ – мењају се пропорционално обиму производње, а по 

јединици производа остају фиксни  

▪ трошкови основног и помоћног мат и енергије, као и производног рада 

o ПРОГРЕСИВНИ  

▪ мењају се брже од промене обима производње  

o ДЕГРЕСИВНИ  

▪ мењају се спорије од промене обима производње  

o РЕЛАТИВНО ФИКСНИ  

▪ настају раслојавањем производних капацитета на више зона обима пр. 

• ПРОСЕЧНИ ВАРИЈАБИЛНИ = ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ / КОЛИЧИНА ПРОИЗВОДА  

 

ШТА СУ УКУПНИ ТРОШКОВИ? 

• УКУПНИ = ФИКСНИ + ВАРИЈАБИЛНИ  

• ПРОСЕЧНИ УКУПНИ = УКУПНИ ТРОШКОВИ / КОЛИЧИНА ПРОИЗВОДА  

 

ШТА СУ ГРАНИЧНИ (МАРГИНАЛНИ) ТРОШКОВИ? 

• представљају промену укупних трошкова по јединици промене обима произв. 

• ГРАНИЧНИ = ПРОМЕНА УКУПНИХ ТРОШКОВА / ПРОМЕНА ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ 

= ПРОМЕНА ВАРИЈАБИЛНИХ ТРОШКОВА / ПРОМЕНА ОБИМА ПРОИЗВ. 
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6.4. Калкулације трошкова   

 

ШТА ЈЕ КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА И ШТА ЈЕ ЦИЉ ЊЕНЕ 

ИЗРАДЕ? 

• КАЛКУЛАЦИЈА  поступак израчунавања цене коштања  

• циљ: оптеретити сваки производ оноликим трошковима колике је изазвао  

 

КАКВА КАЛКУЛАЦИЈА ТРЕБА ДА БУДЕ? 

• тачна, прилагодљива, документована, благовремена, прегледна, једнообразна, 

упоредива, економична 

 

КАЛКУЛАЦИЈА ПРЕДСТАВЉА ОСНОВУ ЗА ОДЛУКЕ О:  

• ВИСИНИ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА 

• НАЧИНУ ПОВЕЋАЊА ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ  

• ПРОИЗВОДЊИ/НАБАВЦИ ПОЈЕДИНИХ ПРОИЗВОДА ...  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ КАЛКУЛАЦИЈА?  

• према времену израде:  

o ПЛАНСКА (ПРЕТХОДНА)  

▪ израђује се пре отпочињања производње 

▪ на основу: норматива трошења или процене трошкова  

▪ циљ: увид у економску оправданост одређеног посла  

o МЕЂУКАЛКУЛАЦИЈА  

▪ израђује се у току процеса производње  

▪ циљ: контрола и поређење остварених и планираних трошкова  

o СТВАРНА  

▪ израђује се по завршетку производње  

▪ на основу: стварно насталих трошкова  

• према начину израде: 

o ДИВИЗИОНА  

o ЕКВИВАЛЕНТНИХ БРОЈЕВА  

o ВЕЗАНИХ (КУПЛОВАНИХ) ПРОИЗВОДА  

o ДОДАТНА  
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1. ДИВИЗИОНА КАЛКУЛАЦИЈА  

• примењује се за хомогену производњу (Цена коштања = просечни укупни трошак) 

  

 
 

• пример:  

o произведено 50.000 тона цемента, укупни трошкови 21.000.000 дин. 

o Цена коштања = 21.000.000/50.000 = 420 дин / јединици производа  

 

2. КАЛКУЛАЦИЈА ЕКВИВАЛЕНТНИХ БРОЈЕВА  

• примењује се за распоређивање индиректних трошкова за више сродних произв. 

• поступак:  

o количина производа x коефицијент = еквивалентни број  

o индиректни трошкови / збир еквивалентних бројева = индиректни трошкови 

по условној јединици производње  

o индиректни трошкови по условној x коефицијент = инд.трошк.по јединици п. 

o цена коштања = инд. трошкови по јед. производа + директни трошк.по јед. п. 

• пример: уџбеник стр.68-69  

 

3. КАЛКУЛАЦИЈА ВЕЗАНИХ (КУПЛОВАНИХ) ПРОИЗВОДА  

• примењује се за распоређивање трошкова основних и споредних производа 

 

 
 

• пример: произведено 5.000 тона сунцокретовог уља, укупни трошкови 17.000.000 

дин, тржишна вредност споредних производа 2.000.000 дин. 

o Цена коштања = (17.000.000 – 2.000.000) / 5.000 = 3.000 дин/тони 

 

4. ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА  

• примењује се за распоређивање индиректних трошкова на хетерогене произв. 

• поступак:  

o укупни индиректни / укупни директни = кључ; кључ x директни = индирект. т. 

o цена коштања = (индиректни + директни) / количина производа  

• пример: уџбеник стр.70 

ЦЕНА КОШТАЊА =  
УКУПНИ ТРОШКОВИ

КОЛИЧИНА ПРОИЗВОДА
 

ЦЕНА КОШТАЊА =  
УКУПНИ ТРОШК. −ТРЖ. ВРЕДНОСТ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

КОЛИЧИНА ПРОИЗВОДА
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6.5. Контрола трошкова   

 

КАКО СЕ ВРШИ КОНТРОЛА ТРОШКОВА?  

• помоћу ЦЕНТАРА ОДГОВОРНОСТИ  организационе јединице за чије је 

пословање одговоран одређени менаџер  

 

КАКВИ СВЕ МОГУ БИТИ ЦЕНТРИ ОДГОВОРНОСТИ?  

1. ЦЕНТРИ ТРОШКОВА  

2. ЦЕНТРИ ПРИХОДА  

3. ЦЕНТРИ ПРОФИТА  

4. ИНВЕСТИЦИОНИ ЦЕНТРИ  

 

ШТА СЕ КОРИСТИ У ОВИМ ЦЕНТРИМА?  

• користи се ФЛЕКСИБИЛНИ БУЏЕТ  низ буџета одобрених трошкова за различите 

обиме производње  

• флексибилни буџет претпоставља одвајање фиксних и варијабилних трошкова  

 

ШТА ПОСТОЈИ КОД ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛИ ТРОШКОВА?  

• постоји одређена ХИЈЕРАРХИЈА ИЗВЕШТАЈА  

• што је виши степен хијерархије на којем се извештај саставља, он садржи мање 

детаљне, али свеобухватније податке  

• што је нижи степен хијерархије на којем се извештај саставља, он садржи више 

детаљне, али мање обухватне податке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За лекцију Трошкови обавезно научите и све презентације са: 

prijemni.skripteekof.com/poslovna-troskovi  
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7. Токови вредности 

 

 

 

 
   почетни           почетни            прелазни         завршни           завршни  

    новчани              робни           технолошки        робни              новчани 

       облик                облик                облик               облик               облик 

 

 
▪ Н – Р ... П ... Р1 – Н1  циклус репродукције  

▪ Р ... П ... Р1  циклус ангажовања (блокирања) вредности 

 

АНГАЖОВАЊЕ (БЛОКИРАЊЕ, ВЕЗИВАЊЕ) СРЕДСТАВА 

• везаност вредности у натуралним облицима за одређени процес репродукције 

• циљ: омогућавање делатности, тј. увећавање расположиве вредности  

• елементи: стална средства (дуготрајно ангажовање), обрт. средства (краткотрајно) 

• врсте потрошње: финална (за личне потреба), репродукциона (за производне потр) 

 

КАКО СЕ ВРШИ КОНТРОЛА АНГАЖОВАЊА?  

• контролише се:  

o ОБИМ АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА  

o ДУЖИНА ЦИКЛУСА АНГАЖОВАЊА  

 

КОЕФИЦИЈЕНТ АНГАЖОВАЊА И КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА  

КОЕФИЦИЈЕНТ АНГАЖОВАЊА КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА  

сума ангажов.сред. / вредност произв. вредност произв. / сума ангажов.сред. 
• показује просечни циклус ангажовања у 

једној пословној години  

• тежи се да буде што мањи  

• значај: од дужине просечног циклуса 
ангажовања зависи колико је потребно новца 
за одређени обим пословања  

 

• показује колико се пута сума капитала обрне 
у току једне пословне године 

• тежи се да буде што већи 

Н Р П Р1 Н1 
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8. Резултати пословања   

 

КОЈИ СУ ТО РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА?  

1. ФИЗИЧКИ ПРОИЗВОД (ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ) 

2. УКУПНИ ПРИХОД  

3. ДОБИТАК (ПРОФИТ)  

 

1. ФИЗИЧКИ ПРОИЗВОД 

• физички обим производње  укупна колич.произведених производа у периоду 

• изражава се у физичким (природним) јединицама мере  

• мора се свести на заједничку јединицу мере за све производе 

• методи за свођење на заједничку јединицу мере у хетерогеној производњи су:  

o РАДНИ ЧАСОВИ  

▪ захтева познавање норматива  

▪ количине x норматив = часови рада  

o ЕКВИВАЛЕНТИ  

▪ захтева познавање норматива и утврђивање еквивалента  

▪ примена: компензације, државни откуп пољопривредних производа 

o НОВЧАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

▪ најједноставнији метод  

▪ врши се преко:  

• сталних (стандардних) цена – препоручено 

• текућих цена – није препоручено 

 

2. УКУПНИ ПРИХОД  

• новчани израз реализације производње  

• зависи од: 

o ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ – преко квалитета и квантитета 

o ТРЖИШНИХ ЦЕНА ПРОИЗВОДА – преко понуде, тражње и конкуренције  

• фактори који утичу: 

o ИНТЕРНИ – капацитет, знање радне снаге, организација рада  

o ЕКСТЕРНИ – тржишне цене, природни фактори 

• БРУТО-ПРОДУКТ  количина израђених производа по ценама које би се могле 

наћи на тржишту (НЕМА реализације производње) 
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3. ДОБИТАК (ПРОФИТ)  

• нето-ефекат пословања предузећа 

• зависи од: 

o ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ  

o ТРЖИШНИХ ЦЕНА ПРОИЗВОДА  

o ТРОШКОВА ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ  

• Добитак = Укупни приходи – Укупни расходи  

• ако су укупни расходи већи од укупних прихода, послујемо са губитком и можемо 

ући у стечај или ликвидацију  

 

ЗАШТО ПРАТИМО РЕЗУЛТАТЕ ПОСЛОВАЊА? 

• због фактора који утичу на њих:  

o ОБЈЕКТИВНИ  

▪ природни (дејства климе, дејства рељефа, рудна богатства)  

▪ технички (производна опрема, технологија)  

▪ друштвени (испољавају се преко тржишта)  

o СУБЈЕКТИВНИ (ОРГАНИЗАЦИОНИ)  

▪ слабости у организацији  

 

СА ЧИМ УПОРЕЂУЈЕМО РЕЗУЛТАТЕ ПОСЛОВАЊА?  

1. РЕЗУЛТАТИМА У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ  

2. РЕЗУЛТАТИМА ДРУГОГ СЛИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

3. ПЛАНОМ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА  

4. УЛАГАЊИМА  

5. МЕТОДОЛОШКИМ СТАНДАРДИМА  

 

КАКО СЕ ВРШИ РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА? 

• РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА  распоређивање укупних прихода према намени 

потрошње, с циљем задовољења заједничких потреба  

o појединцима у виду зарада 

o предузећу у виду просте репродукције и акумулације  

o институцијама у виду пореза и доприноса  
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9. Економски принципи пословања   

 

1. ПРОДУКТИВНОСТ  

• захтев да се оствари што већи ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ са што мањим 

УТРОШЦИМА РАДНЕ СНАГЕ  

 

 

• спровођење:  

o отклонити дејство субјективних фактора и повећати објективну условљену 

продуктивност  

o боље коришћење капацитета, боља радна дисциплина, стимулативно 

награђивање радника  
 

2. ЕКОНОМИЧНОСТ   

• захтев да се оствари што већи УКУПНИ ПРИХОД са што мањим ТРОШКОВИМА 

ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ  

 

 

• спровођење:  

o отклонити дејство субјективних фактора и повећати објективну условљену 

економичност  

o боље коришћење капацитета, боља радна дисциплина, мере за смањење 

утрошака средстава  

 

3. РЕНТАБИЛНОСТ    

• захтев да се оствари што већи ДОБИТАК са што мање АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА  

 

 

• спровођење:  

o отклонити дејство субјективних фактора и повећати објективну условљену 

рентабилност  

o боље коришћење капацитета, боља радна дисциплина, скраћење циклуса 

ангажовања  

ПРОДУКТИВНОСТ =  
ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

УТРОШЦИ РАДНЕ СНАГЕ
 

РЕНТАБИЛНОСТ =  
ДОБИТАК

АНГАЖОВАНА СРЕДСТВА
 

ЕКОНОМИЧНОСТ =  
УКУПНИ ПРИХОД

ТРОШКОВИ ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KOJA SKRIPTA JE NASTAVAK?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

Svi naši proizvodi dostupni su isklјučivo u fotokopirnici Minerva! 

 
 

 

  

Knjiga 1 

Skripta Baze 

Pomoću preko 100 video klipova, 10 sati video sadržaja i stotine dodatnih pitanja 

za vežbanje spremite prijemni ispit za maksimum poena! 

 

Više informacija o sadržini i načinu prijave na skripteekof.com/poslovna-kursevi 

 

 
 

SKRIPTE IZ POSLOVNE EKONOMIJE ZA PRIJEMNI 2021. 

  

 
 

Knjiga 2 

Skripta Baze 

Dodatno 

Rokovi Zadaci 

Prezentacije - troškovi 

KURSEVI IZ POSLOVNE EKONOMIJE ZA PRIJEMNI 2021. 

  

 
 

WHATSAPP GRUPA  
Na raspolaganju vam je i grupa na 

whatsapp-u, u kojoj možete diskutovati 

sa kolegama i dobiti odgovor na svako 

vaše pitanje! Tu su i admini iz našeg 

tima koji su vam uvek na raspolaganju. 

Da biste se pridružili grupi, preko 

mobilnog idite na sledeći link: 

grupa.skripteekof.com/poslovna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

BUDITE U TOKU! 
Zapratite nas na instagramu i fejsbuku 

kako biste bili prvi koji će saznati kada 

izađu nove skripte, testovi, pripreme, i 

drugo!  

Instagram: skripteekof 

Fejsbuk: facebook.com/skripteekof 

facebook.com/skripte.ekof.98 

 

 

 

  

 

BAZE PITANJA ZA VEŽBU  
Za prijemni je veoma važno da pored 

skripte koristite i naše baze za vežbanje 

sa više stotina pitanja, organizovanih po 

lekcijama. Ovo vam omogućava da 

budete u top formi za prijemni ispit.   

Baze za prvu knjigu iz Poslovne 

ekonomije dostupne su u 

fotokopirnici Minerva. 

 

 

  

 

 

Fotokopirnica Minerva 
Gavrila Principa 44a, Beograd 

kopirnicaminerva@gmail.com 

 

Fotokopirnica Minerva 

@skripteekof   

skripteekof.com  

mailto:kopirnicaminerva@gmail.com

