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SKRIPTE EKOF 2021/22 

SVI MATERIJALI – POSLOVNA EKONOMIJA PRIJEMNI 2021. 

Knjiga 2 

Skripta Baze 

Knjiga 1 

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 drugu knjigu iz Poslovne ekonomije 

za prijemni ispit 2021. na Ekonomski fakultet u Beogradu.     

10. Diferenciranje funkcija preduzeća (str.3-4)  17. Transportna funkcija (str.38-41) 

11. Funkcija istraživanja i razvoja (str.5)  18. Finansijska funkcija (str.42-44) 

12. Funkcija planiranja (str.6-7)    19. Funkcija informisanja (str.45) 

13. Proizvodna funkcija (str.8-15)   20. Kadrovska funkcija (str.46-47) 

14. Nabavna funkcija (str.16-23)   21. Funkcija kontrole (str.48-50) 

15. Prodajna funkcija (str.24-31)   22. Opšti poslovi (str.51) 

16. Skladišna funkcija (str.32-37)   

 

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 druge knjige za prijemni ispit iz Poslovne ekonomije.    

Za prijemni ispit je neophodno spremiti i lekcije iz prve 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  

mailto:kopirnicaminerva@gmail.com


 

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


СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 10: Диференцирање функција предузећа  

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   3   -  skripteekof.com 

 

10. Функције предузећа и њихово диференцирање 

 

ШТА ЈЕ ФУНКЦИЈА?  

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

циљева предузећа  

• заједничко: глобални циљ функционисања предузећа  

• циљ: остварење добити  

 

I  ВЕРТИКАЛНА (ПРИМАРНА) ПОДЕЛА ФУНКЦИЈА 

• подела функција по хијерархији:  

o ФУНКЦИЈА УПРАВЉАЊА 

o ФУНКЦИЈА РУКОВОЂЕЊА  

o ФУНКЦИЈА ИЗВРШЕЊА  

 

1. УПРАВЉАЊЕ  

• одлуке о: циљевима развоја, избору стратегије развоја, расподели резултата 

• носиоци: власник предузећа  

• шта је потребно за опстанак предузећа?  

o РАСТ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ повећање обима производње  

▪ повећање броја запослених  

▪ проширење капацитета  

o РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ проширење подручја делатности  

▪ промене у организацији рада  

• одлуке о циљевима развоја и избору стратегије развоја  процес:  

o АНАЛИЗА ОКРУЖЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА ПРЕДУЗЕЋА  

o ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА на основу реалних могућности и амбиција управљача  

o СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА  начин остваривања циљева  

o ИЗРАДА ПЛАНОВА  

• одлуке о расподели резултата  резултати се распоређују на: 

o ЛИЧНУ И ЗАЈЕДНИЧКУ ПОТРОШЊУ  

o АКУМУЛАЦИЈУ  
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2. РУКОВОЂЕЊЕ  

• садржина:  

o дефинисање и поверавање радних задатака  

o координација свих активности  

o контрола извршења активности  

• носиоци: руководиоци (менаџери)  

o задужени за организацију рада, међу њима присутна подела рада  

• 4 фазе менаџмента: планирање, организовање, вођење, контрола  

 

3. ИЗВРШЕЊЕ   

• садржина: оперативно извршавање задатака  

• носиоци: сви запослени у предузећу  

 

II  ХОРИЗОНТАЛНА (СЕКУНДАРНА) ПОДЕЛА ФУНКЦИЈА 

• подела функција према пословима (све су истог хијерархијског нивоа): 

o ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, ПЛАНИРАЊЕ, ПРОИЗВОДЊА, НАБАВКА, ПРОДАЈА... 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ФУНКЦИЈА 

• шта врши пројектант извршне функције?  

o АНАЛИЗУ  

o СИНТЕЗУ  

• од чега зависи дубина анализе?  

o СЛОЖЕНОСТИ ГЛОБАЛНОГ ЗАДАТКА  

o СТЕПЕНА ЖЕЉЕНЕ ПОДЕЛЕ РАДА  

o ВЕЛИЧИНЕ ПРЕДУЗЕЋА  

• који су критеријуми за поделу активности?  

o ВРСТА, ОБЈЕКАТ, НИВО, ФАЗА ИЗВРШЕЊА, СВРХА АКТИВНОСТИ 

• компоненте радног места: 

o МАТЕРИЈАЛНЕ 

▪ радник, средства за рад, енергија, простор  

o НЕМАТЕРИЈАЛНЕ  

▪ задатак, надлежност, одговорност  
• ДЕЛОКРУГ  скуп елементарних задатака  

• ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА   група радних места  
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11. Функција истраживања и развоја 

 

ШТА ЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ, А ШТА РАЗВОЈ? 

• ИСТРАЖИВАЊЕ  критичко проучавање различитих појава са циљем да се открију 

нова знања  

• РАЗВОЈ  коришћење резултата истраживања  

 

ШТА ЈЕ ЗАДАТАК ФУНКЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА?  

• ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА У ОКРУЖЕЊУ  

• ИСТРАЖ. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ ЗНАЊА У ПОВЕЋАЊУ ЕФИКАСНОСТИ  

 

КОЈИ СУ ДОМЕТИ ФУНКЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА? 

1. ФУНДАМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА  

o постизање нових знања у оквиру теоријске науке  

o спроводе их мултинационалне компаније  

o велика су улагања и висок степен ризика  

2. ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА  

o утврђивање могућности примене постојећих знања у оптимизацији 

производње  

o спроводе их велика предузећа 

3. РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА 

o усавршавање и развој производа, процеса рада...  

o спроводе их мала и средња предузећа  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 

• КОД ВЕЛИКИХ ПРЕДУЗЕЋА: 

o фундаментална и примењена  посебна организациона целина  

o развојна  у оквиру система  

• КОД МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА:  

o сектор или одељење везано за производњу  

 

САРАДЊА ОВЕ ФУНКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ФУНКЦИЈАМА  

o највише са производном функцијом и продајном функцијом  
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12. Функција планирања 

 

КАКО СЕ ОСТВАРУЈЕ ФУНКЦИЈА ПЛАНИРАЊА?  

• на основу ранијих развојних истраживања и анализе успешности дефинишу се 

развојни циљеви предузећа 

• саставља се план за остваривање тих циљева  

 

КОЈЕ СУ ФАЗЕ ПЛАНИРАЊА?  

• ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА  

• СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ (ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАНОВИ)  

• ТАКТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (КРАТКОРОЧНИ ПЛАНОВИ)  

• ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ (ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ)  

 

1. ДУГОРОЧНИ ПЛАНОВИ (за период од 5 до 10 и више година) 

• средство за остваривање дугорочних циљева  

• имају стратегијски карактер  

• циљ:  

o утврдити како ће и колико брзо предузеће да се развија  

o утврдити права, исплатива подручја делатности предузећа  

• израђују се на основу: ситуације економске, политичке, демографске, социјалне... 

• посебно битни за велика предузећа, јер се она теже прилагођавају променама  

• основица су за израду средњорочних и краткорочних планова  

 

2. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАНОВИ (за период од 1 до 5 година) 

• представљају мост између дугорочних и краткорочних планова  

• имају стратегијски карактер  

• најчешће се састављају за период од 5 година  

• имају прихватљиву тачност за израду акције  

• циљ:  

o конкретизовање циљева и задатака дугорочног плана  

o утвдити могући асортиман производа, могући обим производње,  

неопходна улагања 
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3. КРАТКОРОЧНИ ПЛАНОВИ (за период до 1 године) 

• представљају етапни план средњорочног плана  

• шта се њима утврђује?  

o асортиман производа 

o обим производње  

o месечна динамика  

o средства за реализацију планова  

 

* ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ  

• план послова које би у датом периоду требало извршити да би се добили 

производи предвиђени годишњим планом производње  

• састављају се најчешће за период од месец дана, усвајају органи орган.јединице  

• како саставити оперативни план?  

o ОПТЕРЕТИТИ КАПАЦИТЕТЕ ЗАДАЦИМА  

o ОПТЕРЕТИТИ РАДНУ СНАГУ ЗАДАЦИМА  

o ОДРЕДИТИ РЕДОСЛЕД ОПЕРАЦИЈА  

o ПРИЛАГОДИТИ ЗАДАТКЕ РАСПОЛОЖИВОМ МАТЕРИЈАЛУ И АЛАТУ  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ПЛАНОВА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ ПЛАНИРАЊА? 

1. ПЛАН ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ  

o на основу циљева врши се конкретизација задатака  

2. ПЛАН РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  

o одређују се жељена и потребна улагања  

3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  

o тако да се задовоље интереси и утврде развојне могућности  

4. ПЛАН РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА  

o стално у виду треба имати дугорочне циљеве предузећа  

 

КОЈИ ЈЕ ЗАДАТАК ФУНКЦИЈЕ ПЛАНИРАЊА?  

• ускладити интересе и обезбедити јединство циља предузећа  

 

КАКВА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ ПЛАНИРАЊА?  

• организује се као самостална функција 

• оперативно планирање је децентрализовано 
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13.1. Производна функција: Увод и типови производње  

 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ВЕЗИ ПРОИЗВОДНЕ ФУНКЦИЈЕ  

• ПРОИЗВОДЊА  процес трансформације ресурса у производе који задовољавају 

потребу  

• ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ  део процеса репродукције у којем се израђује нови 

производ  

• ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС  начин на који се одвија процес производње  

 

ШТА СУ ТИПОВИ ПРОИЗВОДЊЕ И КАКО СЕ ИСПОЉАВАЈУ? 

• ТИПОВИ ПРОИЗВОДЊЕ  технизирани облици организовања процеса производње 

• испољавају се кроз:  

o ВИДОВЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

o СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

o РИТМОВЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

1. ВИДОВИ ПРОИЗВОДЊЕ  

❖ врсте производње по броју производа и начину производње  

• ПОЈЕДИНАЧНА  

o производња појединачних производа по поруџбини  

o средства: универзална  

o материјал: залихе велике  

o радна снага: широка квалификованост  

o нпр. мостови, бродови 

• СЕРИЈСКА  

o производња већег, ограниченог броја производа истих карактеристика 

o било који производ мора бити репрезентативан  

o радна снага: ужа квалификованост  

o СЕРИЈА  број израђ. јединица, величина серије зависи од врсте производа  

▪ малосеријска  

▪ средњосеријска  

▪ великосеријска 

o не постоји ошти критеријум за разврставање на мало/средњо/великосериј. 

o нпр. ТВ, намештај 
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• МАСОВНА  

o производња великих количина, неограниченог броја истородних произв. 

o карактеристике: 

▪ припрема једанпут  

▪ детаљна подела рада  

▪ потпуно коришћење капацитета и радне снаге  

▪ производни циклус кратак 
o нпр. шећер, уље  

• АУТОМАТИЗОВАНА  
o најекономичнији вид производње  
o средства: роботи, аутоматизована постројења  
o радна снага: користи софтвер  
o велики органски састав капитала  

 

2. СИСТЕМИ ПРОИЗВОДЊЕ  

❖ врсте производње по просторној одређености тока производње  

•  ЛИНИЈСКА   

o машине у линији, по реду тока технолошког процеса  

o предности: 

▪ припрема једанпут  

▪ рационално коришћење радне снаге  

▪ рационално коришћење средстава за рад  

▪ кретање материјала механизовано  
o недостаци:  

▪ квар једне машине узрокује застој читаве линије  

▪ нефлексибилност код промене асортимана  

• СМАКНУТА (РАДИОНИЧКА)  
o машине у групама, по техничким карактеристикама  
o предност: 

▪ већа флексибилност код промене асортимана  
o недостатак:  

▪ организација производње сложенија  
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3. РИТМОВИ ПРОИЗВОДЊЕ  

❖ врсте производње по временској одређености тока производње  

• КОНТИНУИРАНА (НЕПРЕКИДНА) 

o израда делова производа усклађена са производњом финалног 

производа  

o то су великосеријска и масовна  

• ДИСКОНТИНУИРАНА (ПРЕКИДНА)  

o израда делова производа није усклађена са производњом финалног 

производа  

o делови производа иду прво у складиште, па тек затим се производи 

производ одређене серије  

 

ШТА ЈЕ ОПТИМАЛНИ ТИП ПРОИЗВОДЊЕ? 

• онај тип производње који на дужи рок обезбеђује максималне резултате са 

минималним улагањима  

 

КОЈИ СУ ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР ОПТИМАЛНОГ ТИПА 

ПРОИЗВОДЊЕ?  

• ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА 

• МОГУЋНОСТ ПРОДАЈЕ  

• МОГУЋНОСТ НАБАВКЕ ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА И ОБЕЗБЕЂЕЊА СТРУЧНИХ КАДРОВА  

• МОГУЋНОСТ ОСТВАРИВАЊА РЕЗУЛТАТА  
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13.2. Производна функција: Припрема производње  

 

ШТА ЈЕ ПРИПРЕМА ПРОИЗВОДЊЕ? 

• скуп послова пре почетка производње који ће обезбедити непрекидну произв. 

• обухвата:  

o ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ  

o ОПЕРАТИВНУ ПРИПРЕМУ 

  

ШТА ОБУХВАТА ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА ПРОИЗВОДЊЕ? 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА  

o избор асортимана, пројектовање производа  утврђ.карактерист.производа 

2. ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА  

o ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА – за постизање оптималних економских ефеката 

o НОМЕНКЛАТУРА – систематизовани преглед материјала  

o НОРМАТИВ – количина материјала потребна за произв.јединице производа 

o СТАНДАРДИ – унапред утврђене карактеристике материјала  

3. ПРИПРЕМА АЛАТА 

o ИЗБОР АЛАТА – условљен карактеристикама производа  

o СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – према сродности и функцијама  

o ОБЕЗБЕЂЕЊЕ – набавка потребног алата  

o ЕВИДЕНЦИЈА – води је складишна служба  

4. ПРИПРЕМА МАШИНА  

o врши се на основу плана физичког обима производње  

o техничка исправност се обезбеђује редовним одржавањем  

5. ПРИПРЕМА РАДНОГ МЕСТА  

o ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ МЕСТА - врши се на основу правилника о 

систематизацији радних места, оперативног плана и радног налога  

o УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА РАДНОГ МЕСТА - треба да обезбеди нормално кретање 

радника, руковање машинама и смештај материјала  

o ПОСЛУЖИВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА  

▪ стабилно радно место – не ради се на техничким операцијама  

▪ нестабилно радно место – радник сам обавља техничке операције  

6. ПРИПРЕМА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА  

o у складу је са произв. програмом, обухвата ИЗБОР ТЕХНОЛОШКОГ ПОСТУПКА 

и РАЗРАДУ ТЕХНОЛОШКОГ ПОСТУПКА (ИЗБОР ОРГАНИЗАЦИОНОГ ТИПА) 
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ШТА ОБУХВАТА ОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА ПРОИЗВОДЊЕ? 

1. ИЗРАДА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА  

o план послова којима се остварује основни план производње  

o одређују се:  

▪ број радника  

▪ активности и операције које треба обавити  

▪ редослед извршавања појединих задатака и рокови  

o циљеви: 

▪ равномеран распоред радних задатака  

▪ коришћење оптималних капацитета средстава за рад  

2. ТЕРМИНИРАЊЕ  

o временско усклађивање тока технолошког процеса  

o обухвата израду детаљног плана операција за свако радно место  

3. ИЗДАВАЊЕ ОПЕРАТИВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

o врши се на основу оперативног плана  

o оперативна документација обухвата:  

▪ РАДНИ НАЛОГ – основни оперативни документ којим се дефинише 

радни задатак 

▪ РАДНА ЛИСТА – садржи све информације које су потребне раднику  

▪ ЛИСТА ОПЕРАЦИЈА – садржи податке о времену израде, нормама 

материјала, врсти и редоследу операција ... 

▪ ПРАТЕЋИ ЛИСТОВИ – присутни код серијске производње, због 

организационе повезаности 

▪ ТРЕБОВАЊЕ – из складишта се требују материјал, алат... 

▪ ПОВРАТНИЦА – за враћање материјала у складиште  

▪ ДОСТАВНИЦА – за предају производа и полупроизвода у складиште 

▪ НАЛОЗИ ЗА АЛАТ, ТРАНСПОРТ, ДОРАДУ 

❖ ТРЕБОВАЊЕ, ПОВРАТНИЦА и ДОСТАВНИЦА повезују производњу и складиште 
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13.3. Производна функција: Планирање производње  

 

ШТА ЈЕ ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ? 

• активности којима се предвиђа будуће стање производње 

• информације добијамо са тржишта  

• планови производње по рочности могу бити: 

o ДУГОРОЧНИ – за период дужи од 5 година  

▪ дефинишу се основци правци развоја и капацитети погона, опреме... 

o СРЕДЊОРОЧНИ – за период од 5 година  

▪  дефинише се асортиман, обим и потребна улагања  

o КРАТКОРОЧНИ – за период од годину дана  

▪ дефинише се детаљно асортиман, обим и динамика произв.и улагања 

• план производње обухвата ОСНОВНИ и ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

 

ШТА ОБУХВАТА ОСНОВНИ ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ? 

1. ПЛАН МАТЕРИЈАЛА  

o утврђује се на основу плана физичког обима и норматива материјала  

2. ПЛАН АНГАЖОВАНОГ КАПИТАЛА  - обухвата: 

o ПЛАН ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  

▪ утврђује се обим и структура капитала у технолошкој фази, као и 

инвестиције у изградњи  

o ПЛАН ОБРТНИХ СРЕДСТАВА  

▪ утврђује се обим и структура капитала у залихама материјала, 

недовршеној производњи, залихама готових производа... 

3. ПЛАН КАДРОВА  

o утврђује се број и структура потребних кадрова  

o заснива се на: физичког обиму производње и нормама времена  

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ  

o дугорочним се утврђују правци развоја производње  

o краткорочним се утврђује асортиман, обим, динамика физичког обима пр. 

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

o представља показатељ пословања предузећа 

o њиме се утврђују потребна новчана средства за производњу и начин 

рационалне употребе тих средстава  
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13.4. Производна функција: Контрола производње  

 

ШТА ЈЕ ЦИЉ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ? 

• обезбеђење квалитета готовог производа  

 

ШТА ОБУХВАТА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ? 

1. КОНТРОЛА МАТЕРИЈАЛА – врши се при набавци материјала  

o КВАНТИТАТИВНА – утврђује се количина примљеног материјала  

o КВАЛИТАТИВНА – утврђује се квалитет примљеног материјала  

2. КОНТРОЛА АЛАТА  

o циљ: усклађивање броја, асортимана и каракт.алата са потребама произв. 

o УЛАЗНА КОНТРОЛА  

o КОНТРОЛА СКЛАДИШТЕЊА  

o КОНТРОЛА ПРОМЕНЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА – врши специј.служба 

3. КОНТРОЛА МАШИНА  

o циљ: одржавање континуитета и квалитета производње  

o УЛАЗНА (ПРИЈЕМНА) КОНТРОЛА – проверавају се техничке и функционалне 

карактеристике машина  

o ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА – да би се спречили застоји у производњи, обухвата: 

▪ редовна контрола – обавља је радник  

▪ повремена (летећа) контрола – обавља је специјална служба  

▪ планирање генералног ремонта – детаљно се проверавају техничке 

карактеристике и замењују се дотрајали делови  

4. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА  

o потребно је прилагођавање карактеристика производа купцима  

o врши се у току и на крају производње  

o методе контроле квалитета производа:  

▪ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА – утврђује се у којој мери техничке и употребне 

карактеристике производа одступају од пројектованих  

▪ СТАТИСТИКА КОНТРОЛА – контрола квалитета УЗОРКА  

▪ КОМЕРЦИЈАЛНА КОНТРОЛА – врши се на основу РЕКЛАМАЦИЈА купаца 
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13.5. Производна функција: Сарадња и анализа 

 

СА КОЈИМ ФУНКЦИЈАМА НАЈВИШЕ САРАЂУЈЕ ПРОИЗВОДНА 

ФУНКЦИЈА? 

• ФУНКЦИЈОМ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА  

o у погледу иновација у производњи  

• НАБАВНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу благовремене испоруке, која је услов да производња буде 

континуирана  

• ПРОДАЈНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу шта треба производити и у којој количини  

• СКЛАДИШНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу чувања материјала потребног за производњу  

 

ШТА У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНЕ ФУНКЦИЈЕ АНАЛИЗИРАМО? 

• ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

o упоређујемо количине, квалитет и асортиман производа са планираним  

• ПРИПРЕМУ ПРОИЗВОДЊЕ  

o зато што она представља главни услов за економично извршење производње  

• ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ  

o зато што он представља основни показатељ стварне успешности производње  
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14.1. Набавна функција: Увод, фактори, организација 

 

ШТА ЈЕ НАБАВКА И У ЧЕМУ ЈЕ ЊЕН ЗНАЧАЈ? 

• снабдевање предузећа материјалним ресурсима неопходним за обављање 

делатности 

• циљ: континуитет производње уз минималне трошкове набавке и залиха  

• значај јесте у економичнијој производњи  

 

КОЈИ ФАКТОРИ УТИЧУ НА НАБАВКУ? 

• СУБЈЕКТИВНИ ФАКТОРИ  

o набавна политика 

o организација набавне службе  

o квалитет кадрова 

• ОБЈЕКТИВНИ ФАКТОРИ  

o услови на тржишту: однос понуде и тражње  
 

КАКВА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВНЕ ФУНКЦИЈЕ?  

• шта утиче на организацију набавне функције?  

o ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

o ВЕЛИЧИНА ПРЕДУЗЕЋА  

o МИКРОЛОКАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА  

o СТРУКТУРА АСОРТИМАНА 

• који су системи организације набавне функције?  

o СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ  

▪ набавна служба обавља све набавке  

▪ предности: рационално коришћење РС, ниже цене због већих поруџб. 

▪ недостаци: отежана комуникација  

o СИСТЕМ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ  

▪ радне јединице трговинског предузећа врше набавку  

▪ предности: могућност специјализације за одређени материјал 

o КОМБИНОВАНИ ОБЛИК – најчешћи у пракси 

• каква је подела рада у набавној служби?  

o ПРЕДМЕТНИ СИСТЕМ – по врстама робе  

o ТЕРИТОРИЈАЛНИ СИСТЕМ – по деловима тржишта  

o ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМ – по функцијама парцијалних набавних послова  
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14.2. Набавна функција: Набавна политика 

 

ШТА ОБУХВАТА НАБАВНА ПОЛИТИКА? 

• ПРИНЦИПЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОШТОВАТИ ПРИЛИКОМ НАБАВКЕ  

• ИЗБОР НАЧИНА И СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА НАБАВКЕ  

 

КОЈИ ЈЕ ОСНОВНИ ЦИЉ НАБАВНЕ ПОЛИТИКЕ? 

• континуирани прилив робе под најповољнијим условима  

• значај је у снижењу трошкова  

 

КОЈИ СУ ПРИНЦИПИ НАБАВНЕ ПОЛИТИКЕ? 

1. набављати ОДГОВАРАЈУЋУ РОБУ  

2. набављати У ПРАВО ВРЕМЕ  

3. набављати У ПОТРЕБНИМ КОЛИЧИНАМА  

4. набављати ШТО ПОВОЉНИЈЕ  

5. ПОДИЗАТИ УГЛЕД ПРЕДУЗЕЋА  

 

УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНУ ПРИНЦИПА НАБАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

1. одговарајућа организација НАБАВНЕ СЛУЖБЕ  

2. одговарајућа организација СЛУЖБЕ ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА НАБАВКЕ  

3. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА  
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14.3. Набавна функција: Истраживање тржишта набавке 

 

ШТА ЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА НАБАВКЕ? 

• систематско планирање, прикупљање, анализа и извештавање о подацима који 

се односе на понуду робе  

• циљ: повећање успеха у пословању и смањење ризика  

 

ШТА ИСТРАЖУЈЕМО НА ТРЖИШТУ НАБАВКИ? 

1. КОЛИЧИНЕ РОБЕ  

o које су количине робе интересантне за предузеће нуде на тржишту? 

o истражујемо и обим тражње  

▪  Понуда > Тражња : подесити динамику набавке и политику залиха 

▪  Понуда = Тражња : водити рачуна јер сваки поремећај може довести 

до погоршања услова набавке  

▪  Понуда < Тражња : размислити о замени неком другом робом    

2. КВАЛИТЕТ РОБЕ 

o морају се познавати захтеви квалитета 

o квалитет основних средстава одређен је:  

▪  инвестиционим програмом 

▪  другом документацијом 

o квалитет основног и помоћног материјала одређен је:  

▪  материјалним билансом  

▪  наменом будућег производа  

o у трговинским предузећима квалитет одређен:  

▪  тражњом потрошача  

3. НАБАВНЕ ЦЕНЕ  

o информације добијамо од потенцијалних добављача и из привр.публикација 

 

КОЈИ СУ МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА? 

1. СЕКУНДАРНИ – већ постојећи извори (интерна анализа, статистички подаци) 

2. ПРИМАРНИ – сами спроводимо истраживања на тржишту  

o метод посматрања – снима се стање и односи на тржишту  

o метод испитивања – лично испитивање, путем поште, путем телефона  

o експериментални метод – експеримент у контролисаним условима 
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14.4. Набавна функција: Планирање набавке 

 

КАКО СЕ ПЛАНИРА НАБАВКА У ПРОИЗВОДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ? 

• основа за планирање: ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ  

o ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРЕБА У МАТЕРИЈАЛУ  

 

 

 

 

o ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАНА МАТЕРИЈАЛА  

 

 

 

o РАЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ – по:  

▪ АСОРТИМАНУ – врсте материјала које треба набавити  

▪ ВРЕМЕНСКИМ РАЗДОБЉИМА – на квартале, месеце... 

▪ ДОБАВЉАЧИМА – одређена врста и квалитет везани за одр.добављ. 

 

КАКО СЕ ПЛАНИРА НАБАВКА У ТРГОВИНСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ? 

• основа за планирање: ПЛАН ПРОДАЈЕ  

o ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАНА НАБАВКЕ 

 

 

  

o РАЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ – по: 

▪ АСОРТИМАНУ – детаљнија, обухвата:  

➢ ширину асортимана – број робних група  

➢ дубину асортимана – број артикала у групи  

➢ квалитет  

▪ ВРЕМЕНСКИМ РАЗДОБЉИМА – усклађена са планом продаје  

▪ ДОБАВЉАЧИМА – много чешћа него у производним предузећима 

 

 

ПЛАН ПРОДАЈЕ – ПОЧЕТНЕ ЗАЛИХЕ + КРАЈЊЕ ЗАЛИХЕ =  

ПЛАН НАБАВКЕ 

 

ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ МАТ. ЗА ИЗРАДУ ЈЕД. x ПЛАНИРАНИ ОБИМ 

ПРОИЗВОДЊЕ = МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНС 

 

МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНС – ПОЧЕТНЕ ЗАЛИХЕ + КРАЈЊЕ ЗАЛИХЕ = 

ПЛАН МАТЕРИЈАЛА 
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14.5. Набавна функција: Калкулације и евиденције  

 

ШТА СУ КАЛКУЛАЦИЈЕ НАБАВНИХ ЦЕНА?  

• поступак израчунавања трошкова набавке  

• задатак: утврђивање цена, контрола трошкова  

 

КАКО СЕ ИЗРАЂУЈЕ КАЛКУЛАЦИЈА НАБАВНИХ ЦЕНА? 

• набавна вредност = фактурна вредност + зависни трошкови набавке  

• зависни трошкови набавке према начину преношења на носиоце су:  

o ДИРЕКТНИ – превоз једне врсте робе (ПРОСТА КАЛКУЛАЦИЈА) 

▪ укупни трошкови / количина = износ трошка по јединици 

o ИНДИРЕКТНИ – превоз више врста робе (СЛОЖЕНА КАЛКУЛАЦИЈА) 

▪ трошкови се распоређују по „кључу“, који се рачуна на основу: 

➢ ТЕЖИНЕ – за трошкове превоза, утовара, истовара, претовара  

➢ ВРЕДНОСТИ – за трошкове осигурања, царина, кала 

 

У ЧЕМУ ЈЕ ЗНАЧАЈ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ У НАБАВЦИ? 

• потребне су тачне, адекватне, благовремене информације (обезбеђује их 

информациони систем) 

• оне помажу планирању, контроли набавке и осталих функција  

 

ШТА СВЕ ЕВИДЕНТИРАМО У НАБАВЦИ? 

1. ЕВИДЕНЦИЈА МАТЕРИЈАЛА  

o за сваку врсту робе картица  

o подаци о количини, залихама, кретању мат. 

2. ЕВИДЕНЦИЈА ДОБАВЉАЧА 

o информације о текућем стању на тржишту  

o подаци о сталним и потенцијалним добављ. 

3. ЕВИДЕНЦИЈА ЦЕНА 

o води се за сваки артикал који се набавља  

o циљ: имати тачне и упоредиве информације о ценама  
 

 

електронска картица материјала 
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14.6. Набавна функција: Робне залихе 

 

ОД ЧЕГА ЗАВИСИ ВЕЛИЧИНА ЗАЛИХА? 

• могућности набавке, тенденција кретања, динамике продаје, природе робе итд. 

 

1. МИНИМАЛНЕ ЗАЛИХЕ 

• представљају доњу границу залиха  

 
 

 

• потребе = дневна потрошња материјала, резултат су:  

o количина у плану производње (у трговинским предузећима: плана продаје)  

o техничких норматива 

• ЗАШТИТНЕ (СИГУРНОСНЕ) ЗАЛИХЕ  она количина робе којом предузеће треба да 

располаже изнад минималних залиха у моменту поручивања нових залиха  

• предности минималних залиха:  

o нижи трошкови поседовања залиха  

o ангажовање најмањих могућих обртних средстава  

• недостаци минималних залиха:  

o виши трошкови набавке  

 

2. МАКСИМАЛНЕ ЗАЛИХЕ 

• представљају горњу границу залиха, највеће су при пријему робе  

 

 

 

• предности максималних залиха:  

o нижи трошкови набавке, заштита од несташице 

• недостаци максималних залиха:  

o виши трошкови поседовања залиха, везивање обрт.сред, већа могућност 

квара и лома, већи ризик преласка у некурентне залихе  

• РЕЗЕРВНЕ ЗАЛИХЕ  минималне залихе су по функцији резервне  

• ТЕКУЋЕ ЗАЛИХЕ  оне између нивоа минималних и максималних залиха 

 

МИН.ЗАЛИХЕ = ПОТРЕБЕ x ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ 

 

МАКС.ЗАЛИХЕ = МИН.ЗАЛИХЕ + КОЛИЧИНА ПОЈЕДИНАЧНЕ НАБАВКЕ 
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ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТРОШКОВИ ПОСЕДОВ. ЗАЛИХА 

које трошкове обухватају? које трошкове обухватају? 
• ТРОШКОВИ КУПОВИНЕ  

• ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА  

• ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТ. ОСИГУРАЊА  

• ТРОШКОВИ УТОВАРА/ИСТОВАРА 

• ТРОШКОВИ ПРЕУЗИМАЊА  

• ТРОШКОВИ ПОРУЏБИНЕ  

• ТРОШКОВИ КАМАТЕ 

• ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА   

• ГУБИЦИ  

• ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ 

• МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

• ТРОШКОВИ РС У СКЛАДИШТУ  

• ТРОШКОВИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
(амортизација, осигурање, одржавање) 

шта сугеришу? шта сугеришу? 

• РЕЂЕ куповине у ВЕЋИМ количинама  
(МАКСИМАЛНЕ ЗАЛИХЕ) 

  

• ЧЕШЋЕ куповине у МАЊИМ количин. 
(МИНИМАЛНЕ ЗАЛИХЕ) 

  

 

3. ОПТИМАЛНЕ ЗАЛИХЕ 

• ниво залиха при чијем се формирању и поседовању реализују најмањи укупни 

трошкови  

• израчунавају се на основу калкулације трошкова набавки  

• ПРОСЕЧНЕ ЗАЛИХЕ  залихе којима се просечно располагало у неком временском 

периоду, за израчунавање потребне најмање две ставке:  

o ПОЧЕТНЕ ЗАЛИХЕ – залихе на почетку неког временског периода  

o КРАЈЊЕ ЗАЛИХЕ – залихе на крају неког временског периода  

 

ШТА ЈЕ КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА ЗАЛИХА? 

• број обрта залиха у току једне пословне године  

• он је показатељ рентабилности  

 

 

 

 

 

 

  

Ко залиха =  
ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ или УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА

ПРОСЕЧНЕ ЗАЛИХЕ
 

Време задржавања залиха =  
365

Ко залиха
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14.7. Набавна функција: Сарадња и анализа 

 

СА КОЈИМ ФУНКЦИЈАМА НАЈВИШЕ САРАЂУЈЕ НАБАВНА 

ФУНКЦИЈА? 

• ПРОИЗВОДНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o набавна функција набавља оно што производна тражи  

o набавна функција информише производну о новим артиклима 

• ПРОДАЈНОМ ФУНКЦИЈОМ 

o посебно у трговинским предузећима  

o набавна функција информише продају о новим артиклима  

• СКЛАДИШНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o складишна функција информише набавну о стању залиха  

• ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНОМ  

o огледа се у томе да план набавки треба бити усклађен са финансијским 

планом  

 

ШТА У ОКВИРУ НАБАВНЕ ФУНКЦИЈЕ АНАЛИЗИРАМО? 

• КРЕТАЊЕ ЗАЛИХА 

o у којој мери су залихе оптималне?  

• ПРОМЕНЕ НА ТРЖИШТУ  

o анализирамо податке о снабдевености тржишта, финансирању набавки, 

произвођачима, могућности продаје... 

• НАБАВНЕ ЦЕНЕ  

o анализирамо податке о учешћу зависних трошкова набавке, као и да ли су 

цене повољне 

• ОДНОСЕ СА ДОБАВЉАЧИМА  

o анализирамо добављаче, бирамо најбоље  

• ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА  

o то чинимо након контроле приспелог материјала  

• ДОПРЕМАЊЕ И РОКОВЕ ИСПОРУКЕ  
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15.1. Продајна функција: Увод, организација 

 

ШТА ЈЕ ПРОДАЈА? 

• кључна активност маркетинга у којој продавац ступа у контакт с купцем настојећи 

да задовољи његове потребе продајом  

• обухвата склапање купопродајних уговора 

 

КАКВА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОДАЈНЕ ФУНКЦИЈЕ? 

• зависи од потреба предузећа  

1. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

▪ кадрови се групишу према заједничким вештинама и искуству у иста 

одељења  

▪ користе мала и средња предузећа  

▪ на челу сваке функције је функционални менаџер  

2. ДИВИЗИОНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

▪ стварају се дивизије  

▪ користе већа предузећа  

▪ критеријуми за поделу дивизија су:  

➢ према ПРОИЗВОДИМА или УСЛУГАМА – свака дивизија обухвата 

један производ или услугу  

➢ према ГЕОГРАФСКОМ ПРИНЦИПУ – свака дивизија обухвата једно 

географско подручје  

➢ према ПОТРОШАЧИМА – свака дивизија опслужује посебну врсту 

потрошача 

3. МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

▪ представљају комбинацију функционалне и дивизионе  

▪ користи се да би се користиле предности обе структуре  

▪ користе предузећа са пројектним принципом рада  
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15.2. Продајна функција: Продајна политика 

 

ШТА ОБУХВАТА ПРОДАЈНА ПОЛИТИКА? 

• ПРИНЦИПЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОШТОВАТИ ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ  

• ИЗБОР НАЧИНА И СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПРОДАЈЕ 

❖  ПРОДАЈНА ПОЛИТИКА + НАБАВНА ПОЛИТИКА = ПОЛИТИКА МАРКЕТИНГА 

 

КОЈИ СУ ПРИНЦИПИ ПРОДАЈНЕ ПОЛИТИКЕ? 

1. ВЕЗА СА ТРЖИШТЕМ  

o потребе се мењају због промена у окружењу, искуства у потрошњи... 

2. СМАЊЕЊЕ ПОСЛОВНОГ РИЗИКА  

o ризик постоји због конкуренције  

o треба се везати за солидне купце  

3. УГЛЕД НА ТРЖИШТУ  

o што веће задовољство потрошача = већи углед предузећа на тржишту 

 

КОЈИ СУ ИНСТРУМЕНТИ ПРОДАЈНЕ ПОЛИТИКЕ? 

1. ИЗБОР АСОРТИМАНА (Производ) 

o избор производа који ће најбоље задовољити потребе потрошача  

2. ПОЛИТИКА ЦЕНА (Цена) 

o одлуке о ценама, водити рачуна о прихватљивости цена  

3. ИЗБОР КАНАЛА ПРОДАЈЕ (Дистрибуција) 

o обезбедити да производ дође до потрошача на време, на одговарајући 

начин, на одговарајуће место, у одговарајућој форми  

4. ПРОМОЦИЈА (Промоција) 

o размена информација између купаца и продавца  

5. РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА  

o да би се задржали стални купци  

6. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  

o потребна што већа стручност и мотивисаност радне снаге  

 

 
* 4П (из маркетинга) = Производ (Product), Цена (Price), Дистрибуција (Place), Промоција (Promotion) 

❖   ПОТРОШАЧИ = НАЈВРЕДНИЈА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА!   ❖ 
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15.3. Продајна функција: Истраживање тржишта продаје 

 

ШТА ЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА ПРОДАЈЕ? 

• системско планирање, прикупљање, анализа и извештавање о подацима у вези 

тржишта продаје  

• циљ: утврдити да ли постоји тражња за производима и услугама  

 

ШТА ИСТРАЖУЈЕМО НА ТРЖИШТУ ПРОДАЈЕ? 

1. ТРАЖЊУ 

o треба задовољити потребе потрошача 

o жеље потрошача су засноване на реалној куповној моћи  

o врсте потреба потрошача:  

▪  УРОЂЕНЕ (ФИЗИОЛОШКЕ) – вода, храна, ваздух 

▪  СТЕЧЕНЕ (НАУЧЕНЕ) – углед, поштовање, знање  

2. ПОНУДУ  

o зато што могућност продаје производа зависи од УКУПНЕ ПОНУДЕ на 

тржишту 

3. ПРЕДВИЂАМО ПРОДАЈУ  

o предвиђање продаје  процена будућег нивоа продаје и зараде  

o потребно узети у обзир:  

▪  КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА – ускладити их са потребама потрошача 

▪  ПАКОВАЊЕ РОБЕ – изабрати што бољу амбалажу 

▪  ТРОШКОВЕ ПРОДАЈЕ – треба да буду што нижи! 

▪  ТЕХНИКУ ПРОДАЈЕ – како унапредити реализацију робе?  

▪  ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА – анализирати реакције потрошача 
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15.4. Продајна функција: Планирање продаје 

 

КАКО СЕ ПЛАНИРА ПРОДАЈА? 

• планирање продаје је повезано са свим другим плановима, и представља основу 

за израду свих других планова  

• потребно је бити реалан при планирању продаје  

• ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ПРОДАЈЕ: 

1. ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАНА ПРОДАЈЕ 

▪ утврђујемо обим и структуру продаје и израђујемо:  

➢ текући план – за следећу годину  

➢ перспективни план – за дужи рок  

▪ на план продаје утичу:  

➢ МОГУЋНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 

➢ ПОТРОШАЧИ  

➢ КОНКУРЕНЦИЈА  

2. РАЗРАДА ПЛАНА ПРОДАЈЕ – по:  

▪ АСОРТИМАНУ  

➢ ширина асортимана  број робних линија  

➢ дубина асортимана  број врста у оквиру робне линије  

▪ ВРЕМЕНСКИМ РАЗДОБЉИМА  

➢ сезона, месец, недеља, дан... 

▪ КАТЕГОРИЈАМА КУПАЦА 

➢ трговина на велико (гросисти)  

➢ трговина на мало (детаљисти) 

➢ остали купци  

▪ ДЕЛОВИМА ТРЖИШТА  

➢ уже тржиште 

➢ шире тржиште  

▪ НАЧИНИМА ПРОДАЈЕ  

➢ по појединачним пословним јединицама 
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15.5. Продајна функција: Директна и индиректна продаја 

 

ШТА СУ КАНАЛИ ПРОДАЈЕ? 

• пословне институције које обављају функцију промета производа на тржишту и 

представљају врсту посредника између продавца и купца  

o трговинска предузећа  преузима власништво над робом  

o остали  не преузимају власништво над робом  

 

ШТА ЈЕ ДИРЕКТНА ПРОДАЈА? 

• непосредна продаја, без посредника ( ПРОДАВАЦ – КУПАЦ ) 

• врши се путем: сопствених продавница, поште, интернета, по кућама... 

• трошкови су релативно високи  

 

ШТА ЈЕ ИНДИРЕКТНА ПРОДАЈА? 

• посредна продаја, преко посредника ( ПРОДАВАЦ – ПОСРЕДНИК – КУПАЦ ) 

o ВЕЛЕПРОДАЈНА ПРЕДУЗЕЋА – обављају промет робе на велико, предности: 

▪ ПРЕУЗИМАЈУ ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ ПРОИЗВОДА 

▪ ПРИМАЈУ ВЕЋЕ ИСПОРУКЕ  

▪ ПОСТОЈИ ВЕЛИКА ПОВЕЗАНОСТ  

o МАЛОПРОДАЈНА ПРЕДУЗЕЋА – обављају промет робе на мало, предности: 

▪ АКТИВНО СЕ АНГАЖУЈУ У ПРОДАЈИ  

▪ ДАЈУ ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОТРОШАЧИМА  

▪ опасност за малопродају: информатичка револуција! 

o АГЕНТИ – независни посредници, то су:  

▪ КОМИСИОНАРИ  

➢ преузимају производе, добијају провизију  

▪ АУКЦИЈСКЕ КУЋЕ  

➢ доводе продавце и купце у контакт, провизија зависи од 

продајне цене  

▪ БРОКЕРИ  

➢ стручњаци за пружање информација купцима и продавцима 

▪ АГЕНТИ ПОСРЕДНИЦИ  

➢ помажу куповину и продају (мање услуге од велепродаваца) 

▪ АГЕНТИ ПРОИЗВОЂАЧА - продају за произвођаче који нису конкурентни 
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15.6. Продајна функција: Купопродаја 

 

ШТА ЈЕ КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР?  

• документ којим се потврђује сагласност купца и продавца о размени производа 

или услуга за новац  

 

КОЈИ СУ ЕЛЕМЕНТИ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА? 

1. ВРСТА РОБЕ  

o мора се знати шта је предмет купопродаје  

2. КОЛИЧИНА РОБЕ  

o јединице мере (нпр. комад, килограм...) 

o јединице стандардног паковања  

3. ЦЕНА РОБЕ  

o јединична  цена по јединице мере  

o укупна  цена за целу количину робе  

o текућа  на предвиђени начин одређена цена  

o каса-цена  цена која је платива одмах  

o цена са роком  цена која је платива после одређеног периода  

❖ „франко“ = слободно  

4. КВАЛИТЕТ РОБЕ  

o узорак, стандард 

o опис, ознака квалитета 

5. ПАКОВАЊЕ  

o ринфуза  у расутом стању  

o у омоту  

6. ИСПОРУКА  

o место испоруке  

o рок испоруке  

o начин испоруке  

7. ПЛАЋАЊЕ  

o место плаћања  

o рок плаћања 

o начин плаћања 
 

❖ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА :  ВРСТА, КОЛИЧИНА, ЦЕНА 
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15.7. Продајна функција: Калкулације и евиденције 

 

ШТА НАЈВИШЕ УТИЧЕ НА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА? 

• ТРОШКОВИ  

• ТРАЖЊА  

 

ВРСТЕ РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  

• СЛОБОДНО ФОРМИРАНА  

o формира је трговац  

o у савременој трговинској пракси  

• ПРОПИСАНА МАРЖА  

o формира је држава  

o прописује се у % од продајне цене  

• РАБАТ  

o формира га произвођач 

o унапред је урачунат у продајну цену  

 

ШТА СВЕ ЕВИДЕНТИРАМО У ПРОДАЈИ?  

1. ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА  

o за сваког купца картица са:  

▪ општим подацима о купцу  

▪ пословним догађајима  

▪ нашим запажањима  

▪ посебним захтевима 

o најбитнији стални и солидни купци 

2. ЕВИДЕНЦИЈА СКЛОПЉЕНИХ УГОВОРА  

o праћење склопљених уговора и анализа пословања 

3. ЕВИДЕНЦИЈА КРЕТАЊА ПРОДАЈЕ (подела слична разради плана продаје) 

o посматра се по:  

▪ РОБНИМ ГРУПАЦИЈАМА  

▪ ВРЕМЕНСКИМ РАЗДОБЉИМА  

▪ КАТЕГОРИЈАМА КУПАЦА  

▪ ПРОДАЈНИМ ПОДРУЧЈИМА  

▪ НАЧИНИМА ПРОДАЈЕ  

електронска картица купаца 

КАЛКУЛАЦИЈА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

- пример - 

Фактурна вредност  10.000 

Зависни трошк.набавке     2.000 

Набавна вредност  12.000 

Разлика у цени (нпр.10%)    1.200 

Продајна цена без ПДВ-ом 13.200 

ПДВ (20%)       2.640 

Продана цена са ПДВ-ом  15.840 
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15.8. Продајна функција: Сарадња и анализа 

 

СА КОЈИМ ФУНКЦИЈАМА НАЈВИШЕ САРАЂУЈЕ ПРОДАЈНА 

ФУНКЦИЈА? 

• ПРОИЗВОДНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o продајна информише производну о производима који се могу пласирати  

o производна даје продаји производе ради пласмана производа  

• НАБАВНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o продајна информише набавну о врстама и количинама робе која се може 

продати на тржишту  

• СКЛАДИШНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу припреме робе за отпрему, као и информација о стању залиха у 

складишту  

• ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНОМ 

o финансијском: у погледу обезбеђења ликвидности предузећа 1 

o рачуноводственом: у погледу евидентирања и контроле  

 

ШТА АНАЛИЗИРАМО У ОКВИРУ ПРОДАЈНЕ ФУНКЦИЈЕ?  

• ТРЖИШНУ УСПЕШНОСТ  

o УЧЕШЋЕ НА ТРЖИШТУ  

o ЗАДРЖАВАЊЕ КУПАЦА  

o ЗАДОВОЉСТВО КУПАЦА  

o РЕЛАТИВНИ КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА  

o РЕЛАТИВНИ КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ  

• ПРОДУКТИВНОСТ  

o продуктивност = однос радног ефекта и броја радника  

o продаја по запосленом = однос оствареног промета и броја запослених 

o продаја по м2  = однос оствареног промета и површине прод.објекта 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА ЗАЛИХА  

o однос годишњег рпомета и просечних залиха предузећа  

• ПРОМЕТ ПО ПОЈЕДИНАЧНИМ КАНАЛИМА ПРОДАЈЕ  

 

 

 
1 ЛИКВИДНОСТ  способност предузећа да измири све текуће обавезе по року доспећа 
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16.1. Складишна функција: Увод и врсте складишта 

 

ВАЖНИ ПОЈМОВИ У ВЕЗИ СКЛАДИШНЕ ФУНКЦИЈЕ  

• СКЛАДИШНА ФУНКЦИЈА  скуп активности које се предузимају са циљем 

превазилажења временске неподударности између производње и потрошње  

• СКЛАДИШНА СЛУЖБА  организациона јединица која се бави пријемом, 

смештајем, чувањем и издавањем робе из складишта  
Значај је у постизању склада између производње и потрошње!  

 

КОЈЕ СВЕ ВРСТЕ СКЛАДИШТА ПОСТОЈЕ? 

• према врсти производа и начину чувања:  

o ЗАТВОРЕНА – за робу осетљиву на спољне утицаје (нпр. запаљива роба)  

o ОТВОРЕНА – за робу која није осетљива на спољне утицаје (нпр. грађ.мат.) 

o НАСТРЕШНИЦЕ – нпр. за дрвену грађу, угаљ... 

• према функцији складишта: 

o КЛАСИЧНА – за чување залиха ради производње или продаје  

o ДИСТРИБУТИВНА – преузимају велике количине, испоручују мање количине 

трговинским објектима, и врше препаковање  

• према делатности: 

o СКЛАДИШТА ПРОИЗВОДНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ ГЛАВНА  

➢ складиште материјала  

➢ међуфазно складиште  

➢ складиште готових производа  

▪ ПОМОЋНА  

➢ складиште алата, резервних делова, амбалаже, горива... 

o СКЛАДИШТА ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ ЦЕНТРАЛНО  

➢ за чување залиха и снабдевање продавнице  

▪ ПРИРУЧНО  

➢ локацијски везано за продајни објекат  

• према степену техничке опремљености:  

o МЕХАНИЗОВАНА  

o АУТОМАТИЗОВАНА  

o КОМПЈУТЕРИЗОВАНА  
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16.2. Складишна функција: Организација  

 

КОЈЕ ПРИНЦИПЕ ТРЕБА ПОШТОВАТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

СКЛАДИШНЕ ФУНКЦИЈЕ? 

• ПРИНЦИП ЕКСПЕДИТИВНОСТИ – обухвата:  

o ПРИНЦИП УСКЛАДИШТЕЊА  

▪ сваки производ има одређено место у складишту  

▪ недостатак: несклад улазно-излазних активности складишта  

o ПРИНЦИП ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ  

▪ производи се складиште по реду како пристижу у складиште 

• ПРИНЦИП ЕКОНОМИЧНОСТИ – бити економичан код губитака:  

o КАЛО – роба губи на тежини и запремини 

▪ сушење – код воћа, поврћа, меса... 

▪ испаравање – код алкохола, бензина... 

o РАСТУР – прекомерно трошење робе  

▪ расипање  

▪ разливање  

▪ цурење  

▪ топљење  

o ЛОМ  

▪ разбијање – код стакла, керамике... 

▪ ломљење – код дрвета, пластике.. 

o КВАР – биохемијске промене  

▪ плесни, бактерије 

▪ лагано смрзавање  

▪ угинуће 

o ОСТАЛИ ГУБИЦИ  

▪ крађа  

▪ пожар  

▪ поплава 

▪ нестручно паковање 

 

❖  КАЛО, РАСТУР, ЛОМ, КВАР  природни губици 

❖  водити рачуна о хигијени и запаљивим производима! 
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16.3. Складишна функција: Пријем и издавање 

 

ШТА СУ СКЛАДИШНИ ТОКОВИ? 

• кретање материјала и производа од и до складишта и унутар складишта 

• могу бити:  

o УЛАЗНИ (улазне складишне активности)  

▪ пријем и смештај робе 

o ИЗЛАЗНИ (излазне складишне активности)  

▪ издавање  

ПРИЈЕМ: МАТЕРИЈАЛА ГОТ. ПРОИЗВОДА ТРГОВИНСКЕ РОБЕ 

на основу 1. налога за пријем 
материјала 
2. пријемнице 

1. доставнице 1. налога за пријем 
робе 
2. пријемнице робе 

елементи 
документа 

елементи пријемн: 
1. редни број 
2. врста, количина, 
цена 
3. квалитет 
4. врста амбалаже 
5. датум  
6. назив добављача 

елементи доставн: 
1. редни број  
2. врста, количина, 
цена 
3. вредност  
4. број рад.налога 
5. јединице мере 
6. произв.јединица 

... 

примерци за 1. набавну служба 
2. књиговодство  
3. складиште 

1. производњу 
2. продајну служба 
3. књиговодство 
4. складиште 

... 

ИЗДАВАЊЕ: МАТЕРИЈАЛА ГОТ. ПРОИЗВОДА ТРГОВИНСКЕ РОБЕ 

на основу 1. требовања  
2. (повраћај вишка) 
повратнице 

1. налоза за 
издавање робе 
2. отпремнице 

1. требовања 
продавнице 
2. доставнице 

елементи 
документа 

елементи требов: 
1. редни број  
2. врста и количина 
3. бр. рад.налога 
4. произв. јединица 

елементи налога: 
1. број уговора 
2. врста и количина 
3. подаци о купцу 
4. начин доласка 

елементи требов: 
1. редниброј  
2. попис робе  
3. назив 
продавнице 

примерци за 1. производњу  
2. књиговодство 
3. складиште 

1. купца 
2. продајну службу 
3. књиговодство 
4. складиште 

1. пословођу 
2. књиговодство 
3. складиште 
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16.4. Складишна функција: Амбалажа и паковање 

 

ШТА ЈЕ АМБАЛАЖА, А ШТА ПАКОВАЊЕ? 

• АМБАЛАЖА  материјал у који се производ пакује  

• ПАКОВАЊЕ  процес стављања робе у амбалажу 

 

КОЈЕ СУ ФУНКЦИЈЕ АМБАЛАЖЕ? 

1. ЗАШТИТНА  

o заштита од квара, лома, растура  

o амбалажа треба да буде „удобна“ – ни превише ни премало празног 

простора  

o све је већи значај еколошког паковања  

2. МАНИПУЛАТИВНА  

o циљ: ефикасно руковање производом  

o одговарајућа амбалажа обезбеђује:  

▪ ЕФИКАСНИ ТРАНСПОРТ – лакши избор транспортног средства и његово 

рационално коришћење  

▪ ЕФИКАСНО СКЛАДИШТЕЊЕ – лакши смештај и чување производа  

▪ ЕФИКАСНИЈИ РАД У ПРОДАВНИЦАМА  

3. УПОТРЕБНА  

o циљ: што већа функционалност производа  

4. ПРОМОТИВНА (ПРОПАГАНДНА)  

o веома значајна јер од естетског изгледа и дизајна зависи заинтересованост 

купца за производ  

 

КОЈЕ СУ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРОГ ПАКОВАЊА? (сличност: из функција амбалаже) 

1. ПРУЖА ОДГОВАРАЈУЋУ ЗАШТИТУ (ЗАШТИТНА ФУНКЦИЈА)  

2. ПРИКЛАДНО ЗА ЧУВАЊЕ И УПОТРЕБУ (МАНИПУЛАТИВНА И УПОТРЕБНА Ф-ЈА) 

3. ПРИВЛАЧИ НА СЕБЕ ПАЖЊУ (ПРОМОТИВНА ФУНКЦИЈА)  

4. ПРОИЗВОДИ СЕ ПО УМЕРЕНИМ ТРОШКОВИМА  

5. ОМОГУЋАВА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ  

• уз амбалажу често: етикета, налепница, привезак 

• садржи информације о: марки, имену, својствима, веку трајања производа, 

упутство за употребу... 
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16.5. Складишна функција: Евиденција и документација 

 

ШТА ЈЕ ЦИЉ ЕВИДЕНЦИЈА У СКЛАДИШТУ? 

• обезбеђење података о стању залиха сваког артикла у сваком моменту  

• спроводи се путем картотека, на посебним картицама артикала  

 

КОЈИ СУ ЕЛЕМЕНТИ КАРТИЦЕ АРТИКЛА? 

• назив и номенклатура  груписање/класификовање материјала по унапред 

утврђеним правилима 

• јединица мере  

• датум пријема / издавања  

• документ 

• количина 

• стање  

 

КОЈИ СИСТЕМИ ЕВИДЕНЦИЈЕ АРТИКАЛА ПОСТОЈЕ? 

1. СЕРИЈСКИ СИСТЕМ  

o серије бројева за материјал по сродности 

o пример: од 1 до 100 једна врста, од 101 до 200 друга врста итд. 

2. ДЕКАДНИ СИСТЕМ  

o десет група које је могуће рашчланити 

o много се чешће користи у пракси  

o пример (где је x нека цифра): 

 

 

 

 

3. КОМБИНОВАНИ СИСТЕМ  

o комбинација серијског и декадног система  

o веома флексибилан  

o користи се за најшире асортимане артикала  

 

❖ У данашње време користе се електронске базе података и савремене технике 

уноса података у електронске базе 

 

x  x  x  x  x  x 

     група мат.    подгрупа       врста мат.      облик мат.   квалитет   димензије 
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16.6. Складишна функција: Сарадња и анализа 

 

СА КОЈИМ ФУНКЦИЈАМА НАЈВИШЕ САРАЂУЈЕ СКЛАДИШНА 

ФУНКЦИЈА? 

• ПРОИЗВОДНОМ ФУНКЦИЈОМ - у погледу чувања материјала за производњу  

• НАБАВНОМ ФУНКЦИЈОМ - у погледу информација о стању залиха  

• ТРАНСПОРТНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o ДОПРЕМА СОПСТВЕНИХ ПРОИЗВОДА У СКЛАДИШТЕ  

o ДОПРЕМА МАТЕРИЈАЛА И ТРГОВИНСКЕ РОБЕ У СКЛАДИШТЕ 

o УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ  

o ОТПРЕМА РОБЕ И ПРЕНОС МАТЕРИЈАЛА ДО ПРОИЗВОДЊЕ  

 

ШТА СВЕ АНАЛИЗИРАМО У ОКВИРУ СКЛАДИШНЕ ФУНКЦИЈЕ? 

1. ЕКОНОМИСАЊЕ ПРОСТОРОМ СКЛАДИШТА 

o складишне капацитете усклађујемо са стварним потребним смештајем 

o бруто простор складишта обухвата:  

▪ нето простор (простор за смештај робе)  

▪ простор за пријем робе 

▪ простор за издавање робе  

▪ простор за кретање по складишту  

▪ канцеларије и помоћне просторије  

o анализирамо коефицијент искоришћења складишног простора  

 

 

2. ОСТВАРЕНЕ ЕФЕКТЕ РАДА  

o број манипулација уношења и изношења робе 

3. ПРОДУКТИВНОСТ РАДНИКА У СКЛАДИШТУ  

o однос радног ефекта и броја запослених 

o како је повећати?  

▪ повећањем стручности радника у складишту  

▪ аутоматизацијом складишта  

▪ рационалним распоредом робе у складишту  

4. РАЦИОНАЛНОСТ РАСПОРЕДА РОБЕ У СКЛАДИШТУ  

o систем кретања у складишту, удаљеност робе од улаза / излаза складишта 

Коефицијент искоришћ. склад. простора =  
нето простор

бруто простор
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17.1. Транспортна функција: Увод, планирање и евиденције 

 

ШТА ЈЕ ТРАНСПОРТ, А ШТА ТРАНСПОРТНО ПОСЛОВАЊЕ? 

• ТРАНСПОРТ  превоз путника и робе са једног места на друго  

• ТРАНСПОРТНО ПОСЛОВАЊЕ  скуп свих послова у вези са допремом набављене и 

отпремом продате робе  

• значај транспорта је у превазилажењу просторне неподударности између 

производње и потрошње  

 

КАКО СЕ ПЛАНИРА ТРАНСПОРТНО ПОСЛОВАЊЕ? 

• на основу чега?  

o ТРЖИШТА 

o ПЛАНА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ 

• потребно је бити економичан – како?  

o ИЗБОР НАЈКРАЋЕГ ПУТА  

▪ планирати кретање возила (маршруту)  

o ИЗБОР НАЈЕКОНОМИЧНИЈЕГ НАЧИНА ТРАНСПОРТА  

▪ водити рачуна; ако не одлучују брзина или природа робе  

o МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ МАНИПУЛАЦИЈЕ РОБОМ  

▪ без претовара, утовар и истовар да буду механизовани  

o МАКСИМАЛНО КОРИШЋЕЊЕ КАПАЦИТЕТА 

▪ усклађеност носивости са потребама  

 

ШТА СВЕ ЕВИДЕНТИРАМО У ТРАНСПОРТУ? 

1. ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗИЛА  

o општи подаци, подаци о поправкама, радни учинци 

2. ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗАЧА  

o стручност, радна способност 

o резултати рада, уштеде  

3. ЕВИДЕНЦИЈА ГОРИВА И МАЗИВА, ЗА ЦЕО ВОЗНИ ПАРК И ЗА СВАКО ВОЗИЛО  

o за цео возни парк: набавка, потрошња, стање залиха  

o за свако возило: потрошња, стање залиха  

4. ЕВИДЕНЦИЈА ГУМА  

o марка, врста, број, монтажа, километража, набавна вредност, рок трајања 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 17: Транспортна функција 

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   39   -  skripteekof.com 

 

17.2. Транспортна функција: Коришћење средстава транспорта 

 

НА ОСНОВУ ЧЕГА ВРШИМО ИЗБОР СРЕДСТАВА ТРАНСПОРТА? 

1. карактера производа  

2. рока испоруке  

3. услова превоза 

4. капацитета 

5. захтева потрошача  

 

КОЈИ СУ ТО СВЕ НАЧИНИ ТРАНСПОРТА? 

1. СОПСТВЕНИ ВОЗНИ ПАРК  

o већа флексибилност; користи се путни налог за теретно возило  

2. ТУЂЕ УСЛУГЕ  

o ЖЕЛЕЗНИЦА  

▪ користи се товарни лист, који служи као:  

➢ уговор о превозу  

➢ потврда о плаћеној возарини  

➢ једна копија прати робу  

▪ пошиљке:  

➢ вагонске колске (преко 5 тона) 

➢ комадне – денчане (до 5 тона)  

o КАМИОНИ  

▪ користи се товарни лист; најфлексибилнији начин транспорта 

▪ пошиљке:  

➢ колске – пун капацитет камиона  

➢ комадне – до 2 тоне  

o РЕЧНИ БРОДОВИ  

▪ користи се закључница и речни коносман  

▪ пошиљке:  шлеповске, комадне 

o МОРСКИ БРОДОВИ  

▪ користи се отпремни лист и коносман (теретница)  

▪ за масован јефтин превоз на далеко   

o АВИОНИ 

▪ користи се ваздухопловни товарни лист  

▪ најбржи, најпоузданији, најтачнији али и најскупљи начин транспорта  
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17.3. Транспортна функција: Транспортно осигурање 

 

ШТА ЈЕ ОСИГУРАЊЕ И ШТА ОБУХВАТА ТРАНСПОРТНО?  

• институција чији је задатак да надокнади штете које настају услед дејства 

рушилачких природних сила у друштву, у природи и код људи  

• ТРАНСПОРТНО ОСИГУРАЊЕ ОБУХВАТА:  

o СТВАРИ КОЈЕ СЕ ПРЕВОЗЕ  

o СТВАРИ У СКЛАДИШТУ  

o ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА  

 

КОЈЕ ВРСТЕ ТРАНСПОРТНОГ ОСИГУРАЊА ПОСТОЈЕ? 

• КАСКО ОСИГУРАЊЕ (обавезно је)  осигурање превозних средстава  

• КАРГО ОСИГУРАЊЕ (није обавезно)  осигурање робе на путу  

 

БИТНИ ПОЈМОВИ У ТРАНСПОРТНОМ ОСИГУРАЊУ: 

• УГОВОР О ОСИГУРАЊУ  

o осигуравач се обавезује да ће уз наплату премије осигурања надокнадити 

штету до одређене висине осигуранику  

• ПОЛИСА ОСИГУРАЊА  

o доказ да је закључен уговор о осигурању 

o врсте: општа и појединачна; Лојдова и транспортна  

• ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ  

o код речног превоза, железничког превоза, ваздушног превоза... 

• СУМА ОСИГУРАЊА 

o износ на који се нешто осигурава  

• ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  

o цена услуге осигуравања  

• РЕОСИГУРАЊЕ  

o осигуравање осигуравача  

• НАДОКНАДА ИЗ ОСИГУРАЊА 

o износ који се исплаћује за покриће штете, зависи од:  

▪ висине штете 

▪ осигуране суме  

▪ вредности ствари  



СКРИПТЕ ЕКОФ 2021/22.  skripteekof.com Лекција 17: Транспортна функција 

  

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   41   -  skripteekof.com 

 

17.4. Транспортна функција: Анализа транспорта 

 

ШТА СВЕ АНАЛИЗИРАМО У ОКВИРУ ТРАНСПОРТНЕ 

ФУНКЦИЈЕ? 

1. АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА НОСИВОСТИ ВОЗИЛА  

o колико тона по пређеном километру?  

o рачунамо коефицијент искоришћења носивости возила  

 

 

 

 

2. АНАЛИЗА ВРЕМЕНСКОГ АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА 

o колико је оправдано поседовање возила?  

o рачунамо коефицијент временског ангажовања возила  

 

 

 

 

3. АНАЛИЗА ТРОШКОВА ВОЗНОГ ПАРКА  

o колико је економично пословање возног парка? 

o рачунамо интерну цену коштања возног парка  

  

 

 

o јединице учинка могу бити:  

▪ километри  

▪ радни дани  

▪ радни часови  

o интерне цене коштања возног парка затим упоређујемо са ценама туђих 

услуга, и доносимо одлуке:  

▪ да ли је економичније користити сопствена или туђа средства?  

▪ који је оптимални коефицијент коришћења возила? 

 

 

Коеф. коришћ. носивости возила =  
пређени пут 𝐱 превезени терет 𝐱 100

пређени пут 𝐱 носивост
 

Коеф. временског ангаж. возила =  
број дана у раду 𝐱 100

број радних дана у години
 

Интерна цена коштања возног парка =  
укупни трошкови возног парка

јединице учинка
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18.1. Финансијска функција: Увод, задаци и послови 

 

ШТА ЈЕ НОВАЦ И ЗАДАЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ 

• НОВАЦ  оно што покреће производњу, оно због чега се производња покреће  

• ЗАДАЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ : 

o планирање потребних финансијских средстава  

o прибављање потребних финансијских средстава  

o рационално коришћење финансијских средстава  

o анализа и контрола употребе финансијских средстава 

•  од квалитета обављања ових задатака зависи пословни успех предузећа  

 

КОЈИ СУ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ? 

• ПРИБАВЉАЊЕ НОВЦА – водити рачуна о: 

o цени капитала (камате и слично) 

o рочности средстава (дуг/кратак рок) 

o да се не поремети власничка структура у предузећу  

• УЛАГАЊЕ НОВЦА – водити рачуна о: 

o ризику  

o рентабилности улагањ а 

o времену везивања средстава  

• УСКЛАЂИВАЊЕ РОКОВА - да би се постигла ЛИКВИДНОСТ  

• ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА - измирити све обавезе по року доспећа  

• НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА - испитати могућности дужника  

• ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - да трошкови осигурања буду што нижи  

• КОНТРОЛА НОВЧАНИХ ДОКУМЕНАТА И НАДЗОР РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА  

o контрола материјалне и формалне исправности докумената  

o надзор рационалног коришћења средстава, обухвата:  

▪ поштовање рокова плаћања 

▪ сва потраживања и ХоВ наплатити по року доспећа  

▪ оптималне залихе, предвиђена улагања 

• ВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ – обезбеђује РАЧУНОВОДСТВО 

o евиденција о стању депозитних рачуна  

o евиденција о пласманима и закљученим, а неискоришћеним кредитима  

• ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ и ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА  
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18.2. Финансијска функција: Организација, евиденције 

 

КАКВА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ? 

• од чега зависи организација финансијске функције?  

o величине, организационе структуре и просторне распоређености  

o техничке опремљености финансијско-рачуноводствене функције  

o расположивости стручними кадровима  

• како се организације ове функције разликују по величини предузећа?  

o МАЛА ИНОКОСНА ПРЕДУЗЕЋА  

▪ сам власник обавља финансијске послове  

▪ део послова пребацује на рачуноводство  

o МАЛА ПРЕДУЗЕЋА ДРУГОГ ТИПА  

▪ финансијски послови са трећим лицима – врши УПРАВА  

▪ сви остали послови се пребацују на рачуноводство  

o СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА  

▪ обухватају веће, разноврсније послове  

o ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА  

▪ организована у секторе  

▪ за једну или две врсте послова запослено и по више лица  

 

ШТА СВЕ ОБУХВАТА ЕВИДЕНЦИЈА ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ? 

• која се ДОКУМЕНТА користе?  

o ФАКТУРЕ  

o ХоВ 

o ГАРАНЦИЈЕ  

o НАЛОЗИ  

• шта обухвата евиденција?  

o КЊИГА ЕМИТОВАНИХ ДЕОНИЦА  

o КЊИГА ИЗДАТИХ ОБВЕЗНИЦА  

o КЊИГА УЛАЗНИХ ФАКТУРА  

o КЊИГА ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА  

o ДНЕВНИК БЛАГАЈН Е 

o ЕВИДЕНЦИЈА КРЕДИТА 

o ЕВИДЕНЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА  

o ЕВИДЕНЦИЈА ПОРТФЕЉА ХоВ 
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18.3. Финансијска функција: Сарадња са осталим функцијама 

 

СА КОЈИМ ФУНКЦИЈАМА НАЈВИШЕ САРАЂУЈЕ ФИНАНСИЈСКА?  

• СА НАБАВНОМ ФУНКЦИЈОМ – у погледу: 

o рокова и начина плаћања  

o оптималних залиха  

• СА ПРОДАЈНОМ ФУНКЦИЈОМ – у погледу:  

o рокова и начина наплате  

o залиха готових производа  

o оцене кредитног бонитета купца  

o наплате потраживања  

• СА РАЧУНОВОДСТВЕНОМ – у погледу: 

o информисања о многим стварима  

o користе исте новчане документе  

o кадрови су им сличне квалификованости и стручности  

o постоји историјска повезаност ове две функције  

 

❖ рачуноводствена и финансијска функција се могу и спојити у ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНУ ФУНКЦИЈУ у мањим предузећима 
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19. Функција информисања 

 

ШТА ЈЕ ЗАДАТАК ФУНКЦИЈЕ ИНФОРМИСАЊА? 

• обезбедити ефикасно:  

o ФОРМИРАЊЕ  

o ПРЕНОС  

o КОРИШЋЕЊЕ  

o ЧУВАЊЕ  

информација потребних за управљање предузећем. 

 

ШТА ЈЕ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИЈА? 

• скуп свих пословних информација помоћу којих се прате и усмеравају токови 

пословања  

 

КАКО СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ФУНКЦИЈА ИНФОРМИСАЊА? 

• данас најчешће као АУТОМАТИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 

• структурално, организује се као засебна организациона јединица, директно 

подређена пословодном органу  
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20.1. Кадровска функција: Задаци кадровске функције 

 

КОЈИ СУ ЗАДАЦИ КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ?  

1. ФОРМИРАЊЕ РАДНОГ КОЛЕКТИВА  

2. РАЗВОЈ КАДРОВА  

 

1. ФОРМИРАЊЕ РАДНОГ КОЛЕКТИВА  

• основни циљ: оптимални састав радног колектива  

• шта обухвата? 

o ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАХТЕВА РАДНОГ МЕСТА  

▪ на основу систематизације послова 

o ОБЈЕКТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ РАДНИКА  

▪ методи: лично интуитивно испитивање, оцене других, научне методе 

o ОДРЖАВАЊЕ РАВНОТЕЖЕ ИЗМЕЂУ ПОТРЕБНЕ И РЕАЛНЕ 

КВАЛИФИКОВАНОСТИ 

• за велики број радних места: рутински рад 

• за топ менаџмент и креативне послове: посебно ангажовање при одабиру  

• о чему водити рачуна при увођењу нових радника?  

o да се осете потребно и добродошло 

o да се упознају са сарадницима, руководиоцима  

o да се информишу о задацима и пословима које ће обављати  

 

2. РАЗВОЈ КАДРОВА 

• основни циљ: усавршавање и образовање постојећих радника, као и коришћење 

тих знања у решавању проблема пословања  

• шта обухвата?  

o ПЛАН УСАВРШАВАЊА – курсева, семинара... 

o БРИГУ О ЦЕЛОКУПНОМ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ РАДНИКА  

▪ предавања, позориште, изложбе  

▪ одмори, рекреација 

▪ друштвена исхрана  

▪ помоћ код различитих проблема  

❖  тако се радник везује за предузеће, успостављају се бољи међуљудски односи, 

што за крајњи резултат има већу успешност предузећа  
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20.2. Кадровска функција: Организација, евиденција, сарадња 

 

КАКВА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ?  

• зависи од величине предузећа  

o КОД МАЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ често припада некој другој организ.јединиц (нпр. општим пословима)  

o КОД ВЕЋИХ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ самостална организациона јединица подређена директору  

▪ развијена је подела рада у одељења  

 

КАКВА СЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА КОРИСТИ У КАДРОВСКОЈ 

ФУНКЦИЈИ?  

• сваки радник има свој ДОСИЈЕ, који садржи:  

o ОСНОВНА ДОКУМЕНТА (уверења о стручној спреми, дипломе...)  

o ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ У СЛУЖБИ (постављању на радна места)  

o ДОКУМЕНТА О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ (семинари, курсеви)  

o ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТА (боловања, одмори...)  

• сваки радник добија РЕШЕЊЕ О РАДНОМ ОДНОСУ кад се постави на радно место  

o у три примерка: за досије, за радника, и за рачуноводство  

 

ШТА СВЕ ЕВИДЕНТИРАМО У ОКВИРУ КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ?  

• ПРЕГЛЕДЕ РАДНИКА ПРЕМА : 

o КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ  

o РАДНОМ СТАЖУ  

o СТАРОСТИ  

o ПОЛУ  

• ДРУГЕ ПРЕГЛЕДЕ  

❖  циљ евиденције: планирање развоја кадрова и утврђивање реалног стања кадрова 

 

САРАДЊА КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ФУНКЦИЈАМА 

• кадровска функција сарађује са свим функцијама, јер је потребан блиски контакт 

са људима!  
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21.1. Функција контроле: Техничка контрола 

 

ШТА ЈЕ ЗАДАТАК ФУНКЦИЈЕ КОНТРОЛЕ УОПШТЕ? 

• утврдити да ли предузеће остварује постављене циљеве или не, упоређивањем 

жељеног са оствареним стањем  

• контрола обухвата ТЕХНИЧКУ и ЕКОНОМСКУ контролу  

 

ШТА ОБУХВАТА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА?  

• циљ: обезбеђење квалитета производа и жељеног ритма рада 

o КОНТРОЛА МАТЕРИЈАЛА (ПРИЈЕМНА КОНТРОЛА)  

o КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  

▪ КОНТРОЛА ОПЕРАЦИЈА  

▪ ЗАВРШНА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДА 

толеранција  одређена дозвољена одступања квалитета 

o КОНТРОЛА СРЕДСТАВА ЗА РАД  

▪ КОНТРОЛА АЛАТА 

▪ КОНТРОЛА МАШИНА И УРЕЂАЈА  

 

КОЈИ СУ МЕТОДИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ?  

1. ПРОБНА (НУЛТА) СЕРИЈА  

o контрола на мањем обиму од праве серије производа  

2. ПРОБА   

o коришћење средства или објекта под одр. условима уз посматрање квалитета 

3. КОНТРОЛА ПРВОГ ПРИМЕРКА  

o користи се код серијске производње  

4. КОНТРОЛА УЗОРКА  

o користи се у великим серијама производа  

5. РЕТРОСПЕКТИВНА КОНТРОЛА  

o код осетљивих делова и производа, проверавање ранијих операција  

6. ФУНКЦИОНАЛНА КОНТРОЛА  

o контрола узајамног деловања функционалних делова производа  

7. ПОВРЕМЕНА КОНТРОЛА ПРИ РАДУ  

o код великих серија и аутомата, на одређени број примерака  

8. ЗАВРШНА КОНТРОЛА 
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21.2. Функција контроле: Организација техничке контроле 

 

КАКВА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ? 

• основни циљ: независност контрола у доношењу одлука  

• организује се као део производње  

o КОД МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА  

▪ предузеће се обраћа специјализованим институцијама  

o СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА 

▪ децентрализација службе техничке контроле 

o ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА  

▪ централизација службе техничке контроле 

• од чега зависи организација техничке контроле?  

o ВРСТЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА  

o ВЕЛИЧИНЕ ПРЕДУЗЕЋА 

o ВИДА ПРОИЗВОДЊЕ  

o ШИРИНЕ ДЕЛОКРУГА КОНТРОЛЕ 

 

КОЈИ СУ ТО НАЧИНИ ОРГАНИЗОВАЊА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ? 

• ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА  

o самостална служба подређена директору  

• ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА  

o у оквиру организационе јединице коју контролише, саставни је део! 

o надлежност је техничког директора  

• КОМПРОМИСНА РЕШЕЊА  

o комбинација ова два система, ради коришћења предности оба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- а избор метода зависи од:  

1) ВРСТЕ ДЕЛАТНОСТИ  

2) ТЕХНОЛОШКОГ ПОСТУПКА 

3) ВИДА ПРОИЗВОДЊЕ 

4) ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА  
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21.3. Функција контроле: Економска контрола 

 

ШТА ОБУХВАТА ЕКОНОМСКА КОНТРОЛА? 

• основни циљ: утврдити степен остварења економских циљева предузећа  

o степен остварења ПРОДУКТИВНОСТИ  

o степен остварења ЕКОНОМИЧНОСТИ  

o степен остварења РЕНТАБИЛНОСТИ  

у предузећу као целини, и на нивоу организационих целина  

  

ШТА ПОКАЗУЈУ ОВИ ЕКОНОМСКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА? 

• ПРОДУКТИВНОСТ показује колико се успешно користи радна снага  

• ЕКОНОМИЧНОСТ показује како се манипулише трошковима  

• РЕНТАБИЛНОСТ показује ефикасност у коришћењу ангажованих средстава  

 

СА КОЈИМ ФУНКЦИЈАМА НАЈВИШЕ САРАЂУЈЕ ЕКОНОМСКА 

КОНТРОЛА? 

• ФУНКЦИЈОМ ПЛАНИРАЊА  

o планске величине су репер за контролу  

• НАБАВНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу информација о набавним трошковима  

• ПРОДАЈНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу информација о стању на продајном тржишту и кретању цена  

• РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ФУНКЦИЈОМ  

o у погледу информација о кретању резултата и трошкова, као и финансијском 

стању предузећа 

 

КАКО СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ЕКОНОМСКА КОНТРОЛА? 

• као самостална организација директно везана за пословодни орган  

• директно везана за финансијску функцију  
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22. Општи послови у предузећу 

 

ЧЕГА СУ ОПШТИ ПОСЛОВИ САСТАВНИ ДЕО?  

• општи послови су саставни део ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА  

 

ШТА ОБУХВАТАЈУ ОПШТИ ПОСЛОВИ?  

• АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ – обухватају: 

o ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – зависи од величине предузећа 

▪ документација неуредних купаца  

▪ одговори на тужбе  

▪ проучавање закона  

▪ припрема интерних аката  

o ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА  

▪ подршка пословодном органу  

▪ руководилац општих послова  

o ПОСЛОВИ АРХИВЕ И ПРОТОКОЛА  

• ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА  

o ЧУВАРИ  

▪ спречавање отуђења средстава  

▪ ако дође до тога, обавестити надлежне  

o ПОРТИРИ  

▪ контрола и евиденција страних лица  

▪ контрола доласка и одласка радника  

o ВАТРОГАСЦИ  

• ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ РАДНИКА  

o ЗАШТИТА ТЕЛА РАДНИКА  

o ОБУКА, УПОЗОРЕЊА, РЕДОВНА КОНТРОЛА ОПАСНОСТИ  

❖  људски живот најбитнији!  

 

 

 

 

 

 



 

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.    

P
R

V
A

 K
N

J
IG

A
 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.    

 

D
R

U
G

A
 K

N
J
IG

A
 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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 drugu 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

