
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 
Назив предмета: Инжењерска економија 
Наставник: Арсовски, М. Славко 

Статус предмета: Изборни модула М6, III семестар 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте оспособи за самостално пројектовање и анализу са економског 
аспекта. Поред самосталног рада студената је предвиђен и тимски рад, тако да студенти 
овладавају техникама тимског рада. За реализацију одређених задатака користиће се 
одговарајаћи софтвер заснован на електронским табелама (EXCEL). 
Исход предмета  
- Разумевање теорије трошкова, инвестиција, новчаних токова и инжењерског одлучивања 
- Самостално решавање проблема из области инжењерске економије 
- Способност за тимски рад 
- Способност пројектовања инжењерских активности са економског аспекта 
Садржај предмета 
Теоријска настава. Основе инжењерске економије, Менаџмент трошковима, Покретачи 
трошкова и основни концепти трошкова, Стратегијска анализа и стратегијски менаџмент 
трошковима, Трошкови активности, Нови концепти трошкова, Примери менаџмента 
трошковима, Инжењерско-економска анализа и оцена ефективности пројеката, Вредност 
новца, Ефективност инвестиција, Амортизација, ануитети и анализа вредности, Анализа 
новчаних токова инвестиционих пројеката, Утицај инфлације на одлучивање, Ризик у 
инвестиционим пројектима, Утицај промена цена и курса. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна 
истраживања у области предмета. 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 Вежбе:1.4 Други облици наставе: 0.6 Студијски 

истраживачки рад: 0 

Остали 
часови 1 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи кроз предавања, аудиоторне вежбе и самостални рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Похађање наставе  10 писмени испит  
Четири теста 40 усмени испт 20 
Три семинарска рада 30   

 


