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I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Назив високошколске установе: 

  

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ПРОФ. ДР РАДОМИР БОЈКОВИЋ“, 

 

КРУШЕВАЦ, Топличина 12 

 

www.indmanager.edu.rs 

 

II САДРЖАЈ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

1. Назив и циљеви студијског програма 

 

1.1  Назив студијског програма 

 

Студијски програм ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ (180 ЕСПБ) 

 

1.2  Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм Економија у пословно индустријском систему основних струковних студија 

има за циљ теоријско и практично овладавање наставним градивом из предметних садржаја који 

обезбеђују стицање савремених стручних знања и вештина, чиме је студент оспособљен за примену 

интегрисаних знања, метода и техника пословања на оперативном нивоу пословања у економској 

сфери пословно индустријског система. 

 

Циљеви студијског програма ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ 

обухватају постизање компетенција и струковних вештина из релевантних области економије у 

пословно индустријском систему , као и овладавање одговарајућим методама за њихово стицање, и то: 

- упознавање студената са актуелним питањима и проблемима економије као науке и праксе 

у пословно индустријском систему; 

- стицање стручних и практичних знања и вештина из кључних ужих научних области 

економије, менаџмента, социологије, организације, информатике, и пословног енглеског језика 

неопходних за успешно обављање послова струковног економисте у пословно индустријским 

системима (микро, мала, средња, велика предузећа и предузетници, јавна предузећа), у 

институцијама различитог типа (финансијским, осигуравајућим, државне и локалне управе и 

другим организацијама); 

- оспособљавање студената за практичну примену економије у реалном окружењу пословно 

индустријског система; 

- развој вештина и искустава као и способности комуницирања и сарадње у тимском раду; 

- развој способности за: идентификовање проблема; развој критичког мишљења (кроз анализу 

постојећих конкретних решења); предлагање нових решења проблема; стицање потребних 

знања као основе за наставак студија на специјалистичким струковним студијама, као и другим 

врстама и нивоима студија у земљи и иностранству. 

- коришћење компјутерске подршке у оперативном раду; 

 

1.3 Циљеви студијског програма  

 

ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ су у складу са задацима и 

циљевима Високе пословне школе струковних студија „Проф. Др Радомир Бојковић“ у Крушевцу, јер 

их операционализују кроз оспособљавање студената за примену савремених знања и вештина у 

оперативном раду струковног економисте у интерном окружењу пословно индустријског система. 
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2. Врста студија и исход процеса учења 

 

2.1 Врста и ниво студија 

 

Студије првог степена: Основне струковне студије 

 

2.2  Исход процеса учења 

 

Савладавањем студијског програма ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ студент стиче опште и предметно-специфичне способности, које су у функцији квалитетног 

обављања стручних активности у економији пословно индустријског система. 

 

2.3 Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности: 

 Анализе, синтезе и предвиђања решења, као и последица у оквиру решавања економских 

проблема; 

 Развоја критичког и самокритичког размишљања и приступа за превазилажење економских 

проблема који су специфични за за окружење пословно индустријског система; 

 За примену знања у пракси стечених кроз реализацију наставних активности и активности 

спроведених у Пилот фабрикама; 

 Развоја комуникационих способности и спретности посебно уз компјутерску подршку и 

сарадње са ужим социјалним окружењем; 

 За комуницирање и тимску сарадњу; 

 За примену професионалне етике у пословању.  

 

2.4 Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности: 

 за темељно познавање и разумевање ужих научних области економије (Пословна 

економија, Основе маркетинга, Основе финансијског менаџмента, Основе рачуноводства, 

Односи с јавношћу, Фискална економија, Финансијска тржишта, Теорија иновација, 

Предузетништво), менаџмента (Основе менаџмента, Модели оптимизације, Еколошки 

менаџмент, Менаџмент малих и средњих предузећа, Пословно планирање), социологије 

(Социологија, Менаџмент људских ресурса), организације (Организација предузећа), 

информатика (Пословна информатика, Електронско пословање, Комуникационе 

технологије), математике (Пословна статистика) пословни енглески језик (Пословни 

енглески језик I, II), неопходних за успешно обављање економских задатака унутар 

пословно индустријског система; 

 За повезивање знања из наведених ужих научних области економије, менаџмента, 

социологије, организације, информатике, математике и пословног енглеског језика ради 

адекватне примене у професионалној пракси; 

 За праћење и примену иновација из економије у пословно индустријском систему. 

 За употребу информационо - комуникационих технологија у овладавању знањима из 

релевантних стручних дисциплина у оквиру економије у пословно индустријском систему. 

 

Након успешног завршетка студија струковни економиста ће бити оспособљен да: 

 разуме главне принципе на којима почива економија у пословно индустријском систему; 

 управља економским токовима који су му поверени у пословно индустријском систему; 

 анализира и презентује резултате остварене у економским токовима који су му поверени у 

пословно индустријском систему; 

 успешно примењује е - технологије и м –технологије у свом пословању у пословно 

индустријском систему; 

 идентификује кључне проблеме у функционисању економских токова који су му поверени, 

испројектује решење за њихово превазилажење, испослује одлуку надлежних органа и 

адекватно примени испројектовано решење. 
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3. Стручни назив 

 

Стручни назив и академски степен које полазник стиче завршетком студија: 

 

СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА – Bachelor Applied 

 

Научна и стручна област:  

 ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ 

Скраћеница:   

струк. екон.  

4. Услови за упис на студијски програм  

 

При упису студената на студијски програм Економија у пословно индустријском систему у 

обзир се узимају друштвене потребе за квалификацијом коју стичу студенти по завршетку студија. 

Број студената који се уписује на студијски програм Економија у пословно индустријском 

систему утврђен је на основу расположивих просторних и кадровских могућости Школе у погледу 

задовољења: I. Стандарда за акредитацију високошколских установа и II. Стандарда за акредитацију 

студијских програма првог и другог нивоа високог образовања. 

Врста знања и способности које се проверавају при упису студената одговарају природи 

студијског програма Економија у пословно индустријском систему, начин провере одговара карактеру 

студијског програма и објављују се у Конкурсу. 

Право учешћа на Конкурс за упис у прву годину студија имају лица са претходно стеченим 

средњим образовањем. Кандидат за упис полаже пријемни испит, Тест општег знања и 

информисаности, који је у складу са Статутом Школе и Правилником о упису.  

Редослед кандидата за упис на студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.  

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит, већ се кандидату 

вреднују резултати опште матуре, у складу са Правилником о упису. На основу критеријума и мерила 

утврђених Конкурсом и Правилником о упису, Школа сачињава редослед - ранг листу пријављених 

кандидата применом следећих мерила: 

1. Код кандидата који има положену општу матуру број поена за рангирање се израчунава тако 

што се просечна оцена на матури множи са 20, тако да кандидат може да оствари најмање 40 а 

највише 100 поена. 

2. Код кандидата који нема положену општу матуру број поена за рангирање израчунава се као 

збир поена остварених општим успехом у средњем образовању и резултатима постигнутим на 

испиту, тако да кандидат може да оствари највише 100 поена. 

2.1 Општи успех у средњем образовању вреднује се тако, што се збир просечних оцена свих 

разреда помножи са 2, тако да кандидат може остварити највише 40 поена; 

2.2 Резултат постигнут на пријемном испиту је збир поена које је кандидат остварио на тесту 

који има 30 питања од којих сваки тачан одговор доноси 2 поена, тако да кандидат може 

да оствари највише 60 поена. Кандидат је положио испит ако је остварио најмање 30 

поена. 
 

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја студената 

за упис на студијски програм. 

У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима, одлуку о њиховом 

редоследу доноси Уписна комисија Школе. 

Учесник конкурса за упис може поднети приговор на редослед – ранг листу кандидата  

Директору, у предвиђеном року, у складу са Статутом Школе. 

Ближи услови за упис, као и поступак уписа на студијски програм дефинисани су Статутом 

Школе и Правилником о упису (презентован на сајту Школе). 
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5. Листа обавезних и изборних студијских предмета, са оквирним садржајем 

5.1 Листа предмета 

 

 Листа обавезних и изборних студијских предмета по семестрима са вредностима ЕСПБ и 

часовима предавања и вежби, дата је у следећој табели:  
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ПРОФ. ДР РАДОМИР БОЈКОВИЋ“, 

КРУШЕВАЦ 

 

СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  

ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ  

(180 ЕСПБ) 
 

 
Ш Назив предмета С Тип 

Статус 

предмета 

Часови активне наставе Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В ДОН 

ПРВА ГОДИНА 

1.  ПЕК Пословна економија 1 С О 3 3   8 

2.  СОЦ Социологија 1 АО  О 2 2   7 

3.  ПИН Пословна информатика       1 АО О 3 3   8 

4.  ОМА Основе маркетинга 1 С О 2 2   7 

5.  МАК Макроекономија 2 С О 3 3   8 

6.  ОМЕ Основе менаџмента               2 С О 3 3   8 

7.  ПОС Пословна статистика 2 АО О 2 2   7 

8.  ПЕЈ Пословни енглески језик I 2 АО О 2 2   7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 40  

Укупно ЕСПБ на години студија:  60 

ДРУГА ГОДИНА 

9. ОРА Основе рачуноводства 3 СА О 3 3   8 

10. МОП Модели оптимизације             3 СА О 2 2   7 

11. ПЕД Пословни енглески језик II 3 АО О 2 2   7 

12. Предмет изборног блока 1 3 С И 3 3   8 

 МЉР Менаџмент људских ресурса         

 КМТ Комуникационе технологије         

13. ППР Пословно право               4 СА О 3 3   8 

14. ИСИ Информациони системи                    4 С О 2 2   7 

15. ОФМ Основе финансијског 

менаџмента 

4 
СА О 2 2   7 

16. Предмет изборног блока 2 4 С И 3 3   8 

 ОСЈ Односи с јавношћу         

 ФЕК Фискална економија         

Укупно часова активне наставе на години студија = 40  

Укупно ЕСПБ на години студија:  60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

17. ФТР  Финансијска тржишта  5 СА О 2 2   7 

18. Предмет изборног блока 3 5 СА И 3 3   8 

 ЕПО Електронско пословање         

 ОПР Организација предузећа           

19. ПДЗ Предузетништво 5 СА О 3 3   8 

20. Предмет изборног блока 4 5 С И 2 2   7 

 ЕМЕ Еколошки менаџмент         

 ТИН Теорија иновација         

21. Предмет изборног блока 5 6 СА И 3 3   8 

 МСП Менаџмент малих и средњих 

предузећа 

 
       

 ПЕТ Пословна етика         

22. ППЛ Пословно планирање 6 СА О 2 2   7 

23. ПРЕ Пројектни рад из економије у 

пословно индустријском 

систему 

6 

СА О 5 5   15 

           

Укупно часова активне наставе на години студија = 40  

Укупно ЕСПБ на години студија:  60 

Укупно ЕСПБ бодова 180 
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Сви предмети у студијском програму разврстани су према статусу. Зависно од тога да ли је 

студент обавезан да их упише, предмети се деле на обавезне (О) и изборне (И). Студент на почетку 

школске године, односно семестра, уписује обавезне предмете, и изабира потребан број предмета од 

понуђених изборних предмета.  

 

  Студент извршава предиспитне обавезе и полаже испит из сваког обавезног и изабраног 

изборног предмета. Уколико у току школске године студент не положи испит из обавезног предмета, 

исти предмет поново уписује наредне школске године, а уколико не положи испит из изборног 

предмета, наредне школске године може да упише исти и други изборни предмет. Предња подела 

предмета на обавезне и изборне, обезбеђује систематизацију предмета по семестрима и годинама 

студија у погледу обавеза студента, стицања потребног знања, вештина и радних способности, ширег 

образовања и других захтева професије менаџера. Ова подела омогућава и повезивање садржаја 

предмета по семестрима и годинама студија, односно омогућава успостављање редоследа изучавања 

предмета и утврђивање предуслова за упис појединих предмета или групе предмета.  

 

 Однос броја ЕСПБ бодова по појединим групама предмета дат је у наредној табели:  

 

  Обавезни (О) Изборни (И) Укупно 

ЕСПБ бодови 141 39 180 

% 78 22 100,0 

 

Из табеле се види да проценат изборних предмета (представљен односом броја ЕСПБ бодова 

изборних предмета, према укупном броју бодова на студијском програму), износи 22 % и већи је од 

20%, колико је прописан Стандардима за акредитацију студијских програма. 

 

 

5.2. Садржаји студијских предмета  

 

  У даљем тексту за сваки студијски предмет из студијског програма дат је садржај који 

обухвата следеће:  

 Назив предмета; 

 Број ЕСПБ бодова; 

 Статус предмета; 

 Циљ предмета; 

 Исход - компетенције; 

 Оквирни садржај; 

 Обавезе студента, које се реализују кроз активну наставу и самостални рад студента у 

оквиру предиспитних активности и испита и њихово вредновање; 

 Начин извођења наставе; 

 Проверу знања, оцењивање и начин полагања испита; 

 Основну и допунску литетратуру. 
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан I семестар 

Циљ предмета: Упознавање са економским законитостима и свим факторима који битно утичу на 

ефикасност раста и развој привредног друштва као субјеката тржишног привређивања, и његовог 

прилагођавања домаћем и светском окружењу.  

 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент зна основна обележја привредног друштва, разуме управљање 

резултатима пословања и може да демонстрира оспособљеност на тумачењу ефикасности пословања 

привредног друштва. 

 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  
Настанак и развој економије као науке, основе предузетништва, обележја привредног друштва, врсте 

привредних друштава по величини, организацији, делатностима и власништву. Привредно друштво као 

субјект тржишног привређивања, управљање средствима привредног друштва, управљање трошковима, 

управљање резултатима пословања и расподелом добити у привредном друштву. Ефикасност пословања 

привредног друштва, раст и развој, као и основе оперативног и стратегијског менаџмента.   

 

Практична настава:  
Упознавање студената са конкретним примерима из праксе у прганизовању, пословању и управљању на 

лицу места у привредним друштвима и другим привредним субјектима у непосредном окружењу. 

Реализација практичног семинарског рада на тему: Ефикасност пословања конкретног привредног 

друштва. Консултације током израде, презентација и одбрана теоријских семинарских радова. 

Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература:  
Основна литература 

1. Каравидић С., Ивковић Д., Радосављевић, К., 2015., Пословна економија, ПЕП, Београд. 

Допунска литература 

2.    Вујовић С: Пословна економија, ФПЕ, Београд, 2009. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна и праћена су презентацијом наставних садржаја. Вежбе се реализују на следећи 

начин: - аудиторне, где се обнављају теме са предавања, проверава знање студената, издају семинарски 

радови и упутства и презентују успешно решени примери из оквира садржаја предмета, - консултативне, 

где се обављају консултације и вези израде семинарских радова од стране студента; -демонстративне, где 

се презентују и бране семинарски радови. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:7 

Услов: Уписан II семестар, одслушана настава из предмета и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета: 

Преношење практичних вештина и знања студенту кроз упознавање са друштвено-хуманистичким садржајима 

и одредницама савременог глобалног друштва у циљу разумевања основних партикуларних и глобалних 

друштвених процеса, као и овладавање елементарним методолошким знањима за прикупљање релевантних 

друштвених чињеница.  

Исход предмета:    

Након положеног испита студент је овладао фундаметалним друштвено-хуманистичким знањима о 

савременом друштву као и почетном обуком за социометријска и анкетна истраживања јавног мњења 

методама упутника и интервјуа.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  

Предмет социологије. Методологија социолошких истраживања. Научно објашњење, закони и теорије. 

Социолошке школе и правци. Друштво и појединац. Друштвене групе. Референтне групе. Породица и брак. 

Сајбер групе и виртуелне заједнице. Нереферентне групе. Социјална стратификација. Друштвена мобилност. 

Социјална контрола. Једнакост и неједнакост. Власт, моћ, ауторитет. Владајући и средњи слојеви. Сајбер 

стратификација. Социјалне заједнице. Држава. Право, правни поредак, правна држава. Слободе и права 

човека. Демократија. Политичка структура друштва. Цивилно друштво. Отворено друштво. Држава 

благостања. Грађанин. Невладине организације. Култура. Традиција. Обичај. Морал. Масовни медији, 

мултимедији, глобализација медија, Интернет. Религија. Савремена типологија глобалних друштава. 

Друштвене вредности и поглед ка будућности.  

Практична настава:  

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Примена и увежбавање социометријске 

методе кроз обука студената за анкетна и социометријска истраживања. Припрема колоквијума и испита. 

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

 

Литература: 

[1]. Пантелић-Вујанић С., (2014), Социологија, Висока школа за пословну економију и предузетништво,  

Београд. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна и праћена су презентацијом наставних садржаја. Вежбе се реализују на следећи 

начин: - аудиторне, где се обнављају теме са предавања, проверава знање студената, издају семинарски радови 

и упутства и презентују успешно решени примери из оквира садржаја предмета, - консултативне, где се 

обављају консултације и вези израде семинарских радова од стране студента; -демонстративне, где се 

презентују и бране семинарски радови. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно 

индустријском систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна 

информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан I семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Упознавање студената са основним информатичким појмовима, технолошким компоненетама 

рачунара и везом која постоји између хардвера и софтвера рачунара кроз изучавање принципа рада 

рачунарске технике и савремене информационе технологије, концепата архитектуре рачунара и 

основних функционалних делова оперативног система, кроз упознавање архитектура рачунарских 

мрежа, протокола и интернет сервиса као и са класичном организацијом података и основним 

техникама пројектовања база података у ИС. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент има основна теоријска и практична знања из области архитектуре и 

организације рачунара, разуме основне концепте оперативних система, зна основе појмове, 

рачунарских мрежа, могућности коришћења Интернет/Интранет сервиса и мрежних протокола. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основе теорије система. Кибернетика и управљање системима. Информатика и 

рачунарство. Пословна примена рачунара. Пословна информатика. Рачунарски системи (развој, 

категорије, структура, компоненте, улазне и излазне јединице, јединице за меморисање података, 

математичке и логичке основе рачунара). Рачунарски софтвер (појам и подела, оперативни системи – 

ОС, карактеристике ОС за поједине типове обраде; графички ОС, програмски језици, апликативни 

софтвер, програмирање апликација). Рачунарске мреже (појам и намена, врсте, пасивна и активна 

мрежна опрема, интерфејси рачунара, рачунарска комуникација и комуникациони протоколи, 

топологија, могући напади и заштите рачунарских мрежа, интернет, интранет и екстранет). 

Организација података (организационе јединице података, величина и запремина датотека, основни 

облици обраде, организације и начин претраживања). Базе података (класичан систем обраде 

података и приступ заснован на базама података). 

Практична настава: Идентификовање компоненти персоналног рачунара, архитектура и 

организација рачунара, процесор, меморија и рачунарске мреже. Упознавање са оперативним 

системом. Рад са интернет експлорером и упознавање са интернет сервисима. Припрема колоквијума 

и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература: 

[1]. Живадиновић Ј., Медић З., Скоруп, А., (2016), Пословна информатика, Висока школа за 

пословну економију и предузетништво Београд 

[2]. Микарић, Б., 2010., Компјутерске технологије, практикум, Крушевац, ИЦИМ 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења 

наставе 

Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и демонстрацијом рада у 

рачунарским програмима, а изводе се уз помоћ видео пројектора и рачунара са приступом Интернету 

са свим студентима. Вежбе се изводе по групама у рачунарској лабораторији са видео пројектором и 

приступом Интернету, и то као: 1) лабораторијске, за практични рад у оперативном систему MS 

Windows и програму MS Word; 2) дискусионе, које се одвијају кроз питања и одговоре, 3) 

демонстрационе, за презентовање и одбрану самостална четири задатка за самостални рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Два практична задатка за самостални рад 30 усмени испит  

Kолоквијум  практично 50 

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно 

индустријском систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна 

информатика (180 ESPB) 
 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан I семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање потребним знањима у вези улоге маркетинга у контексту остваривању 

задовољавања купаца. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна функцију маркетинга у остваривању циљева пословно- 

производног система, разуме односе маркетинга и развоја, односно производње, и може да 

демонстрира оспособљеност на дефинисању предности одређеног производа у односу на 

конкуренцију. 

Садржај 

предмета 
Теоријска настава: 
Појам и дефинисање маркетинга, Настанак и развој маркетинг концепта, Маркетинг концепције. 
Маркетинг систем. Улога производа у задовољавању потреба купаца, Могућности и ограничења у 
остваривању потреба купаца, Значај квалитета, цене и рокова испоруке производа, Сарадња 
маркетинга, развоја и производње у унапређењу пласмана, Лоцирање потенцијалних купаца, Систем 
информисања о понуди, Информисање о конкуренцији, Канали дистрибуције производа, 
Формирање цена, Системи подршке купаца у току коришћења производа, Праћење резултата 
пласмана и анализа порука из остварења. 
Практична наставa: 
Обнављање тема са предавања, провера знања студената по одређеним темама. Анализа случајева из 

праксе, са дискусијом. Посета привредним организацијама у вези сагледеавања маркетинг наступа. 

Реализација практичног семинарска рада у Пилот фабрици. Консултације током израде, 

презентација и одбрана семинарских радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

1. Лукић, Љ., Основе маркетинга, 2015., Крушевац, ИЦИМ. 
2. Димитријевић, Љ., Цогољевић, М., Маркетинг, 2016., ПЕП, Београд. 

 
Допунска литература 

1. Бојовић, П., Јањић С., и други, Пословни маркетинг и оглашавање, ЖИГ, Земун, 2009. 

2. Котлер, П., 2003. Маркетинг, појмовник од А до Ж, Адижес, Нови Сад 

3. Ханић, Х., 2002. Истраживање маркетинга и маркетинг информациони систем, треће издање, 

Економски факултет у Београду, Београд 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна и праћена су презентацијом наставних садржаја. Вежбе се реализују на 

следећи начин: - аудиторне, где се обнављају теме са предавања, проверава знање студената, издају 

семинарски радови и упутства, - консултативне, где се обављају консултације и вези израде 

семинарских радова од стране студента на конкретним задацима; - демонстративне, где се 

презентују и бране семинарски радови. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит пое

на Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); 

Пословна информатика (180 ESPB) 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МАКРОЕКОНОМИЈА  

Наставник (Презиме, средње слово, име) 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан II семестар 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са основним законитостима макроекономије и макроекономских односа по којима 

функционишу савремене привреде.    

Исход предмета:  

Након положеног испита студент зна основе макроекономије, разуме начин функционисања привредног 

система, значај утврђивања и остваривања текуће економске политике и може да демонстрира 

оспособљеност на сагледавању значаја утврђивања и остваривања стратегије развоја како националне, тако и 

регионалних стратегија развоја. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 
Економија, микроекономија и макроекономија. Друштвена производња и њене опште карактеристике. 

Привредни раст и привредни развој. Индикатори и фактори привредног раста и развоја. Агрегатни изрази 

производње. Основни механизми функционисања привреде и управљања развојем: привредни систем и 

економска политика. Међународни макроменаџмент - макроекономске категорије (платни биланс, 

инвестиције, одрживи привредни развој, животни стандард и др.). Макроекономска равнотежа. Инфлација 

тражње и трошкова. Тржиште рада и незапосленост. Привредни циклуси и улога државе. Транзиција 

макроекономије. 

 
Практична настава: 

Обнављање тема са предавања, провера знања студената по одређеним темама. Анализа случајева из 

праксе, са дискусијом. Реализација два теоријска семинарска рада на теме из оквира пређеног градива на 

предавањима. Консултације током израде, презентација и одбрана теоријских семинарских радова. 

Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература:  
Основна литература 

1. Момировић, Д., Цогољевић, Д., Макроекономија, ПЕП, Београд, 2015. 

Допунска литература 

2. Проф. др Богдан Илић, Макроекономија, ВПШ, Чачак, 2006. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, изводе се са свим студентима и прате их видео презентације. Вежбе се изводе 

по групама студената у слушаоници, и то као: 1. аудиторне, где се анализирају случајеви из праксе, са 

дискусијом, дају инструкције за израду семинарских радова; 2. консултативне, у оквиру којих се 

обављају консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и јавну 

одбрану семинарских радова од стране студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм: 

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета:  

Наставник (Презиме, средње слово, име): Скоруп Б. Срђан 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан II семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање елементима процеса менаџмента, посебно оперативним аспектом. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна шта је менаџмент (о садржајима елемената менаџерских процеса, 

о процесу одлучивања, мотивисању, о значају и начинима основних садржаја комуницирања), разуме 

функционисање пословно-производног система, односе делова и целина, улогу средњег нивоа 

менаџера у остваривању циљева, значај комуницирања, организовање као једно од кључних средстава 

за коришћење ресурса у остваривању циљева, и може да демонстрира оспособљеност на решавању 

оперативних проблема и остваривању билатералног и групног комуницирања. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Развој менаџмента, мултидисциплинарни карактер менаџмента, менаџмент и предузетништво, 
ефикасност и ефективност, процес менаџмента, систем циљева и подциљева, планирање као избор пута 
за остваривање циљева, организовање ради обезбеђивања активирања људских ресурса, контролисање у 
спрези са планирањем – планско-контролни циклус, превентивна и корективна контрола, субјективна 
подршка у контексту процеса менаџмента, вођење, мотивисање и одлучивање. 
Практична наставa: 
Обилазак пословних система из окружења. Издавање и израда практичног семинарског рада на тему 

Планско-контролни циклус у пословном систему. Давање упутстава, консултације и одбрана 

практичног семинарског рада. Евалуација и анализа реализације наставе. Припрема и спровођење 

колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна литература  

1. Каравидић, С. и др., 2016., Менаџмент, ПЕП, Београд  

2. Булат, В., 2008., Менаџмент, ИЦИМ+, Крушевац 

Допунска литература  

1. Ђорђевић Б., Менаџмент, V издање, ИЦИМ+, Крушевац, 2005. 

2. Живковић, Ж., и др., Основе менаџмента, ДШИР – Бакар, Бор, 2002. 

3. Wren D., i Voich D., Management, Process, Structure and Bihavior, превод, Грмеч – Привредни преглед, 

Београд, 2001. 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна и реализује се уз помоћ видео презентације. Вежбе су: 1. аудиторне, где се 

издају семинарски радови и дају инструкције за њихову реализацију; 2. показне, где се студенти 

упознају са менаџментом у конкретним пословним системима. 3. консултативне, где се обављају 

консултације током израде семинарских радова; 4. демонстративне, где се презентују семинарски 

радови и јавно бране. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50

30 Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 
 Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан II семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима из квантитативних метода, посебно стохастичког карактера, ради 

коришћења у решавању проблема у професионалном раду. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна основне појмове из математске статистике и метода на њој 

заснованих, разуме које се квантитативне методе користе за решавање одговарајућих проблемских 

модела и може да демонстрира оспособљеност на примених појединих квантитативних метода у 

решавању конкретних професионалних проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основни појмови о вероватноћи, случајна променљива врста вероватноће, статистике и скупови, 
варијација, врсте средина, стандардне девијације, узорковање, верификација статистичких хипотеза, 
регресија и корелација за примену компјутера, основе линеарне алгебре, линеарно програмирање – 
примена одговарајућих софтвера. Нелинеарно програмирање, динамичко програмирање, основи 
финансијске математике, факторска анализа. 
Практична наставa: 
Израда задатака који припадају теми која је рађена на предавањима. Практична обука студената за 

коришћење рачунара у тематским задацима уз коришђење расположивих софтвера за области које се 

изучавају у оквиру овог предмета – софтвер за статистичку анализу проблема (Excel и доступни на 

интернету), за линеарно програмирање, за транспортни проблем и модел распоређивања, као и за 

методе вишекритеријумске оптимизације. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна литература  

1. Квргић, Г., Економска статистика, 2016. ПЕП, Београд 

Допунска литература 

1. Симоновић, В., Тадић, Д., Милановић, Д., Квантитативне методе, ИЦИМ плус, Крушевац, 2005. 

2. Тадић, Д. и група аутора, Операциона истраживања, ИЦИМ плус, Крушевац, 2005. 

3. Симоновић, В. и др, Квантитативне методе - збирка решених задатака, ИЦИМ плус, Крушевац, 2006. 

4. Петрић, Ј., и др., Операциона истраживања, Научна књига, Београд, 1989. 

5. Јовановић, Т., Квантитативне методе, Машински факултет, Београд, 1996. 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе аудиторно a свака тематска јединица се објашњaва теоријски и кроз илустративне 

примере. Вежбе су адиторне и лабораторијске. На аудиторним вежбама се раде илустративни примери. 

На лабораторијским вежбама у рачунарској учионици се решавају проблеми помоћу расположивих 

софтверских пакета. Студенти су подељени у мање групе (до 5 студената у групи) и имају обавезу да 

израде и јавно презентују четири задатка за самостални рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Задатак за самостални рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 
 Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан II семестар 

Циљ предмета 

Стицање знања основа енглеске граматике неопходне за савлађивање пословног енглеског језика. 

Усвајање лексике из домена бизниса потребне за остварење основне усмене пословне комуникације.  

Оспособљавање студената за вођење разговора у одређеним пословним ситуацијама. Развијање 

комуникативне способности и пословне културе. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна да адекватно примени наведену у оквирним садржајама 

граматичку грађу и правила вођења пословног разговора, разуме саговорника у оквиру наведених 

тема, новинске огласе за посао на енглеском језику, текст на обрађену тему, и може да демонстрира 

оспособљеност на следећи начин: да да општу информацију о себи, свом послу, месту где живи и 

ради, компанији, производу, да води разговор у оквиру наведених тема, да напише кратку 

аутобиографију, да направи анализу графикона. 

Садржај предмета 
Лексика на теме: упознавање, место где студент живи, ради (земља, град, стан, канцеларија), 
радни дан, заказивање састанка, телефонирање, аутобиографија, давање података о компанији, 
планирање активности, анализа извршених активности, послови и одговорности, посета фабрици, 
особине лидера, основни појмови из области економије, информатике, математике, производних и 
услужних процеса, кључ за успешну комуникацију (proxemics), на сајму, на службеном путу, у хотелу, 
ресторану, оријентација у граду, куповина и рекламације, презентација и рекламирање производа, 
временске прилике. 
Граматика енглеског језика: именице, заменице, придеви, члан, конструкција There is/are, модални 

глаголи (can, may, must), глаголска времена (Present Simple /Continuous/ Perfect /Perfect Continuous), 

бројеви, квантификатори (much/ many, little /few), прилози, грађење речи, речи супротног значења, 

упитне реченице (yes/no questions, special, tag-questions), пасив, условне реченице (3 типа), слагање 

времена. 
Литература 
Основна литература 

1. Милојевић, В., 2016, Business English with correspondence, ПЕП, Београд 

2. Илић, Г., 2011., Ready for Business I, ИЦИМ, Крушевац 
Допунска литература 

1. Стојиловић., М. , 1999, Business English I, ИЦИМ, Крушевац  

2. Стојиловић., М., 1998, Practise Your English, ИЦИМ, Крушевац 

3. Стојиловић., М., 1996, English Practice Tests, ИЦИМ, Крушевац 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе у облику 

језичких вежби у оквиру којих студенти увежбавају све релевантне елементе енглеског језика попут 

изговора, граматике и правописа, развијају све језичке вештине - говорење, читање и писање. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Задатак за самостални рад 15 усмени испит 50 

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



17 

 

 
Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); 

Пословна информатика (180 ESPB) 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОСНОВЕ РАЧУНОВОДСТВА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан III семестар 

Циљ предмета: Стицање знања из области рачуноводства у привредним финансијским институцијама, 

као и на другим нивоима организације кроз изучавање теорије, организације и методологије 

рачуноводства.  

 

Исход предмета: Након положеног испита студент зна рачуноводствена начела и принципе 

рачуноводства, разуме организациону структуру рачуноводства и може да демонстрира оспособљеност 

на изради биланса стања малог предузећа.  

 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам, улога и значај рачуноводства, историјски аспекти развоја рачуноводства, 

организациона структура рачуноводства, рачуноводствена начела и принципи, оперативна евиденција, 

средства предузећа, извори средстава, извори ванпословних средстава, приходи и расходи, обрачун 

трошкова и учинака у производњи, биланс стања и биланс успеха, систематска и хронолошка евиденција, 

рачуноводствени третман основних средстава, контни оквир и контни план, специфичности 

рачуноводства производних предузећа, специфичности рачуноводства трговинских предузећа, 

књиговодствено обухватање послова економске размене са иностранством, рачуноводство фондова и 

рачуноводство јавног сектора. 

Практична настава:  

Продубљавање тема са предавања и провера знања студената по одређеним темама. Реализација 

практичног семинарског рада на тему: Биланс стања и биланс успеха конкретног предузећа. 

Консултације током израде, презентација и одбрана семинарских радова. Евалуација и анализа 

реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература: 
Основна литература 
1. Кљенак-Војтешки Д., Павловић М., Финансијско рачуноводство, ПЕП, Београд, 2016. 
 
Допунска литература 
2. Мрдовић Б., Менаџмент рачуноводства, ВПШ, Чачак, 2006 

Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, изводе се са свим студентима у амфитеатру, уз помоћ видео презентације.  

Вежбе се изводе по групама студената у слушаоници, следећег типа: 1. аудиторне, где се појашњавају 

поједине теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада; 2. консултативне, у оквиру 

којих се обављају консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и 

јавну одбрану семинарских радова од стране студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и 

одбрана рада 
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 
 Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан III семестар и положен испит из Пословне статистике 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање студената селекцијом метода и техника операционих истраживања за изналажење 

алтеративних решења одређених проблема у професионалном раду. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна могућности и ограничења примене селекције метода операционих 

истраживања, разуме улогу метода и техника операционих истраживања у процесу решавања 

конкретних проблема, може да демонстрира оспособљеност на примени одабране методе 

операционих истраживања (мрежно планирање, CPM). 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Математски модели – циљне функције и ограничење, линеарно програмирање, врсте и софтверска 
подршка, проблеми распореда задатака – операција, транспортни проблеми, нелинеарно програмирање 
могућности и предности, мрежно планирање – CPM и PERT – време/трошкови уз софтверску 
подршку, модели залиха, редови чекања, модел оптимизације замене машина, симулациони модели уз 
одговарајућу софтверску подршку, основе вишекритеријумске оптимизације. 
Практична наставa: 
Израда задатака који припадају теми која је рађена на предавањима. Практична обука студената за 

коришћење расположивих софтвера за изучаване области у управљачким задацима: за статистичку 

анализу проблема (Excel, и софтвери који су доступни на интернету), за линеарно програмирање, 

транспортни проблем и модел распоређивања као и за методе вишекритеријумске оптимизације (АHP и 

ЕLECTRA). Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и 

припрема за испит. 

Литература 

Основна литература  
1. Липовац, Д, Радоичић М., Летић, Д., Модели оптимизације, ИЦИМ, Крушевац 2000. 

 

Допунска литература 

1. Тадић, Д. и група аутора, Операциона истраживања, ИЦИМ плус, Крушевац, 2005. 

2. Симоновић, В., Тадић, Д., Милановић, Д., Квантитативне методе, ИЦИМ плус, Крушевац, 2005. 

3. Симоновић, В. и група аутора, Квантитативне методе - збирка решених задатака, ИЦИМ плус, Крушевац, 

2006. 

4. Јовановић, Т., и др., Збирка задатака из квантитативних метода, Машински факултет, Београд, 1996. 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе аудиторно и свака тематска јединица се објашњена теоријски и кроз илустративне 

примере. Вежбе су адиторне и лабораторијске. На аудиторним вежбама се раде илустративни примери. 

На лабораторијским вежбама у рачунарској лабораторији се решавају проблеми помоћу расположивих 

софтверских пакета. Студенти су подељени у мање групе (до 5 студената у групи) и имају обавезу да 

израде и јавно презентују четири задатка за самостални рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Два задатка за самостални рад 20 усмени испит  

Kолоквијум 10 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

 Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан III семестар и положен и испит Пословни енглески језик I 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за читање изворне литературе и новинских чланака из области коју студирају. 

Усвајање стручне терминологије. Развијање код студената навике за перманентно стручно усавршавање кроз 

читање стране литературе. Упознавање студената са основама пословне коресподенције, и оспособљавање за 

писање појединих типова пословних писама. Развијање говорних вештина – професионална конверзација.   

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна правилни изговор и значење стручних речи, множину стручних 

именица, правила писања послових писама, правила успешног преговарања, да нађе потребну 

информацију из дужег текста, разуме текстове из области струке и новинске чланке из области бизниса, 

текст основних типова пословних писама, саговорника у оквиру наведених тема и може да демонстрира 

знање на следећи начин: да преведе писмо пословног партнера са енглеског на српски језик, да води 

разговор на теме, да напише пословно писмо (упут, понуду, поруџбину, рекламацију, захтев за банковни 

зајам, резервацију за штанд на сајму). 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Лексика: стручна терминологија из области економије, менаџмента, пословних процеса, локације и 

структуре предузећа, електронског пословања, маркетинга, односа с јавношћу, статистике, управљања 

временом, пословне коресподенције, мотивације у раду, доношења одлука и др.. 

Граматика: множина стручних именица, корективан рад на граматичким категоријама потребним за 

успешно писање пословних писама. 

Практична наставa: 

Поред вежбања која додатно укључују студенте у наставни процес, заступљена су усмена излагања 

студената у форми презентације на теме оснивања једне фирме, регионалног развоја, истраживања тржишта. 

Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна литература  

1. Милојевић, В., 2016, Business English with correspondence, ПЕП, Београд 

Допунска литература  

2. Илић, Г., Ready for Business II, ИЦИМ, Крушевац, 2011. 

3. Стојиловић, М., English Grammar through Exercises, From elementary to intermediate with key, Медиа 

принт А.Д. Крушевац, 2005.  

4. Недељковић, Д. B.E., Business Еnglish Textbook for second year students, ИЦИМ плус, Крушевац, 2004. 

5. Badger, I. Everyday Business English. Longman. Haddington, 2003. 

6. Duckworth, M. Business Grammar and Practice. OUP. Oxford, 2003. 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

часови Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања су организована у складу са комуникативним и хуманистичким приступом, са студентима у центру 

пажње. Вежбе се изводе у мањим групама, а студенти су организовани у групама или паровима, чиме се повећава 

њихово говорно време и развија осећај за тимски рад. Вежбе укључују и јавну презентацију и одбрану од стране 

студента четири задатка за самостални рад из оквира наставног садржаја. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Два задатка за самостални рад 20 усмени испит 50 

Kолоквијум 10 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан III семестар 

Циљ предмета 

Циљ је познавање процеса рада у сарадњи на поседању радних места, те овладавање знањима у 

активирању сарадника за успешно извршавање пословања. 

Исход предмета 
Након положеног испита студент зна о планирању кадрова и начину избора, разуме улогу људског 
фактора у остваривању циљева организационе јединице, и може да демонстрира оспособљеност на 
изради плана потребних сарадника.  
 Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Увод у предмет: основни појмови, компоненте и послови из области менаџмента људских ресурса. 
Процес поседања радних места, опис послова и формирање критеријума за избор правих кандидата, 
планирање потребних кадрова у оквиру организационих јединица, сарадња приликом избора, увођење 
нових извршилаца у посао, праћење и оцењивање сарадника у току извршења послова, методе 
материјалног и нематеријалног стимулисања извршилаца, програмирање иновације знања, стварање 
услова за унапређење квалитета радног живота. 
Практична наставa: 
Панел расправа са менаџерског аспекта на људске ресурсе, основне категорије и процесе. Креативна 
расправа о менаџерским аспектима планирања, регрутовања, селекције људских ресурса. Критичке 
расправе о оријентацији, развоју кадрова и планирању каријере, вредновању рада, надокнадама, 
здрављу и сигурности запослених, кадровском информационом систему, улози синдиката и значају 
колективног преговарања. Издавање и израда практичних семинарских радова на тему: Менаџменту 
људских ресурса у конкретном предузећу. Давање упутстава и менторинг током израде семинарских 
радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и завршна 
припрема за испит. 
 Литература 
Основна литература 

1. Петковић В., Ђокић А., 2016., Менаџмент људских ресурса, ВШ ПЕП, Београд  

Допунска литература 

1. Орлић, Р., Кадровски менаџмент, Зоран Дамњановић и синови, Београд, 2005. 
2. Чукић, Б., Интегративни менаџмент људских ресурса, ИЦИМ плус, Крушевац, 2004. 
3. Бешић М., 2003., Основи социологије рада - скрипта, ВТШИМ, Крушевац 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 3  Вежбе: 3 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе: 1. дискусионо, за 
критичке, креативне и панел расправе; 2. консултативно, за менторинг током израде семинарских 
радова, 3. демонстративно, за презентовање и одбрану семинарских радова.  
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



21 

 

 
Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: изабран изборни предмет и уписан III семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање студената знањима која омогућавају да квалитетно пренесе поруке сарадницима. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна о моделовању и мрежама комуницирања, разуме улогу 

комуницирања у остваривању пословних функција, и може да демонстрира вербално комуницирање 

са сарадником. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Комуницирање као трансфер информација и података, човек као мислилац – актер процеса 
комуницирања, основни и комплексни модел комуницирања, модалитети комуницирања – вербално и 
невербално, писмено и усмено, сметње у комуницирању, типови комуникационих мрежа, корелације 
између организационе структуре и комуникационе мреже, артикулациони пункт у комуникацијској 
мрежи, средства за комуницирање класична и електронска, теле - конференције са компјутерском 
подршком. 
Практична наставa: 
Обнављање тема уз продубљавање садржаја са предавања, провера знања студената по одређеним 

темама. Панел дискусија на теме пословног комуницирања. Реализација два семинарска рада из области 

обрађених на предавањима. Консултације током израде, презентација и одбрана семинарских радова. 

Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

1. Николић, З., 2005., Комуникационе технологије, ИЦИМ+, Крушевац 
 

Допунска литература 

1. Надрљански., 2004., Менаџмент информациони систем, ИЦИМ+ , Крушевац 

2. Леви, С., Менаџмент медија, Факултет за интернационални менаџмент, Београд, 2002. 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, изводе се са свим студентима у амфитеатру, и прате их видео презентације.  

Вежбе се изводе у групама студената у слушаоници, и то као: 1. аудиторне, где се појашњавају поједине 

теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада; 2. консултативне, у оквиру којих се 

обављају консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и јавну 

одбрану семинарских радова од стране студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB);  
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан IV семестар 

Циљ предмета 
Циљ је овладавање знањима о информационим системима и у том контексту о коришћењу производног 

информационог система. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна могућности коришћења информација и података, разуме улогу 

производног информационог система (ПИС) у обављању пословних функција, и може да 

демонстрира оспособљеност тако што ће да припреми коментар извештаја о „уском грлу“ у 

производњи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Генеза информационог система у корелацији са успостављањем организационе структуре, омасовљење 
производње као изазов за конституисање производног информационог система, токови информација у 
производњи, носиоци информација, технологија обраде информација и података, компјутерске мреже, 
ИНТРАНЕТ, специфичности компјутерске подршке зависно од врсте технолошких процеса, 
обликовање извештаја о збивањима у производњи, прилагођавање информација и података сходно 
потребама корисника, заштита информација и података. 
Практична наставa: 
Продубљење појединих тема са предавања. Презентовање реализованих изведби ПИС. Групна израда 

пројектног задатка на тему: Унапређење ПИС конкретног предузећа из окружења. Менторинг током 

израде задатка, презентовање и његова одбрана. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 

спровођење колоквијума и припрема за испит. 
 

Литература 
Основна литература 

1. Живадиновић, Ј., Медић, З., Менаџмент информациони систем, 2015, ПЕП, Београд 

2. Вељовић,А., Радојичић,М., Весић,Ј.,2006, Менаџмент информациони системи, ИЦИМ 

Крушевац  

   Допунска литература  

3. Надрљански, Ђ., Информациони системи, друго издање, ИЦИМ плус, Крушевац, 2006. 

4. Булат, В., Гаврић, З., Производни информациони систем, друго допуњено и измењено издање, 

ИЦИМ плус, Крушевац, 2005. 

Број часова активне наставе (консултације учењем на даљину) 

 
Остали часови 

 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други 

облици 
наставе: 

Студијски 

истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна уз помоћ MS PowerPoint презентације. Вежбе су:  
1-аудиторне, за продубљење тема, анализу случајева ПИС и издавање пројектних задатака; 
2-консултативне, за менторинг у вези пројектних задатака;  

  3-демонстративне, за презентовање и одбрану пројектних задатака од стране група студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

Припрема за наставу и присуство 

настави 
20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и 

одбрана рада 
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Студијски програм : Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB);  

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан IV семестар 

Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области 

финансијског менаџмента са становишта циљева и задатака пословних субјеката и финансијских 

институција.  

Исход предмета: Након положеног испита студент зна елементе, структуру и инструменте 

финансијског система, разуме буџет, ликвидност и солвентност пословних ентитета и може да 

демонстрира оспособљеност на реализацији франшизинг уговора предузећа. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Финансијски систем и његова структура, финансијски инструменти и финансијски 

механизми, финансијски менаџмент, версус пословне финансије, менаџерске финансије, версус 

предузетничке финансије, новац и капитал, тржиште новца и капитала, буџет фирме, структура 

финасијских токова транснационалних корпорација, ликвидност и солвентност пословних ентитета, 

финансијски маркетинг, акцијски капитал и политика дивиденди, производна рециклажа капитала, 

самофинансирање и оплодња капитала, лизинг, франшизинг и факторинг, инвестициони менаџмент, 

портфолио менаџмент и управљање ризицима, финансијски левериџ, финансијска полуга, кредитно и 

зајмовно финансирање, интерни и екстерни финансијсијски ресурси, акумулација и рад предузећа, 

финансијске стратегије корпоративних предузећа.  

 

Практична настава:  

Даља разрада тема са предавања и провера знања студената по одређеним темама. Реализација два 

теоријска семинарска рада на теме из оквира пређеног градива на предавањима. Консултације током 

израде, презентација и одбрана теоријских семинарских радова. Евалуација и анализа реализоване 

наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература:  

Основна литература 

1. Каравидић С., Ивковић Д.,  Квргић Г., 2016., Финансијски менаџмент, ПЕП Београд 

Допунска литература  

1. Каравидић С., Ивковић Д.,  Косаровски Д., 2011., Основи финансијског менаџмента, ПЕП Београд,  

2. Грандов З: Финансијски менаџмен, ФПЕ, Београд, 2009 

3. Вујовић С: Основе финансијског менаџмента, Мегатренд универзитет, Београд, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: Предавања су аудиторна, изводе се са свим студентима у амфитеатру, и 

прате их  видео презентације.  Вежбе  се изводе у групама студената у слушаоници, и то као: 1. 

аудиторне, где се продубљују поједине теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада 

из оквира обрађеног градива;  2. консултативне, у оквиру којих се обављају консултације за израду 

семинарских радова; 3.  демонстративне, за представљање и јавну одбрану семинарских радова од стране 

студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Два теоријска семинарска рада 20 усмени испит  

Kолоквијум 10 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 

 

 

 



24 

 

Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: изабран изборни предмет и уписан IV семестар   

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима за стварање подлога за презентацију имиџа унутар и ван предузећа. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна шта се односима са јавношћу постиже у корист предузећа, 

разуме улогу односа са јавношћу у стварању компаративних предности у поређењу са 

конкуренцијом, и може да демонстрира елементе представљања идентитета пред новозапосленим 

сарадником. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Процес стварања идентитета пословно-производног система, интерно и екстерно, сврха стварања 
идентитета, методе и технике изградње идентитета, допринос менаџерске структуре у стварању 
идентитета, методе и технике интерпретације интерног идентитета према сарадницима, идентификација 
циљне групе, поступак интерпретације екстерног идентитета према циљној групи, реализација система 
прикупљања релевантних информација и података, који омогућавају креирање екстерног и интерног 
идентитета предузећа, континуално праћење и анализирање ефеката у остваривању презентације 
идентитета предузећа 
Практична наставa: 

Детељније разјашњавање наставних тема специјално кроз студије случајева. Организована посета 

једном пословно индустријском систему  и упознавање студената са савременим начинима односа с 

јавношћу; Израда практичног семинарског рада на основу унапред дефинисаног задатка у произвољно 

изабраном индустријском предузећу. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература  

1. Лукић, Љ., Односи с јавношћу, Крушевац, 2016. 

2. Цветковић, Љ., Односи с јавношћу, ИЦИМ +, Крушевац, 2006. 

Допунска литература  

1. Филиповић, В., и група аутора, Односи с јавношћу, Факултет организационих наука, Београд, 2005. 

2. Sandra O., Public Relations Strategy, Second Edition, Kogan Page Limited, Chartered Instutute of Public 

Relations – London, UK, 2007 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна уз помоћ MS PowerPoint презентације. Вежбе су:  
1-аудиторне, за продубљење тема, анализу случајева односа с јавношћу и издавање семинарских 
задатака; 
2-консултативне, за менторинг у вези семинарских задатака;  
3-демонстративне, за презентовање и одбрану семинарских задатака од стране група студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник:  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан IV семестар, одслушана настава из предмета и пoложене предиспитне обавезе  

Циљ предмета: Овладавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области 

фискалне економије, односно јавним финансијама.  

Исход предмета:  

Након положеног испита студент зна кључне појмове као што су јавни приходи, јавни расходи, 

порези, буџет, јавни дуг и слично,  овладао је процедурама за доношење, извршење и контролу 

извршења буџетаи може да демонстрира оспособљеност на примерима који се тичу јавног дуга, 

методама задуживања и враћања као и разумевања критеријума за утврђивање презадужености, 

односно улогом и односом пореских обвезника и других пословних субјеката према јавно-правним 

органима са аспекта спознаје и контроле новчаних токова.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Предмет и задатак  фискалне економије односно јавних финансија. Фискално оптерећење. Јавни 

расходи. Јавни приходи. Порези и порески систем у Србији. Остали фискалитети (акцизе, царине 

таксе, накнаде итд.). Јавни дуг.  Буџет и буџетски систем у Србији.  Фискална политика и фискални 

систем. 

 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Израчунавање фискалног 

оптерећења економских ентитета све до пореског обвезника.Израда буџета општина. Анализа буџета 

Републике Србије.  Прорачун утицаја поједниих пореских стопа на цену производа. Припрема 

колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

[1]. Беслаћ М., (2016), Фискална економија, Висока школа за пословну економију и предузетништво, 

Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна и праћена су презентацијом наставних садржаја.  Вежбе се реализују на следећи 

начин: - аудиторне, где се обнављају теме са предавања, проверава знање студената, издају семинарски 

радови и упутства и презентују успешно решени примери из оквира садржаја предмета, - консултативне, 

где се обављају консултације и вези израде семинарских радова од стране студента; -демонстративне, где 

се презентују и бране семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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Студијски програм:  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB);  
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТA 

Наставник:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  Уписан V семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета: Савладавање од стране студената основних појмова  из области савремених финансијских 

тржишта 

 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент зна да објасни шта је то финансијско тржиште, који су сегменти, институције и 

инструменти финансијског тржишта, разуме основне елементе фунционисања тржишта (ефикасност и 

регулисање савремених финансијских тржишта) и овладао је  основне методе процене ризика и приноса хартија 

од вредности којима се тргује на финансијском тржишту. 

 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Основе финансијског система. Место и улога финансијских система у тржишној привреди. 

Повезаност финансијског и реалног сектора привреде. Анализа финансијских тржишта. Појам, улоге и развој 

финансијских тржишта. Подела и врсте финансијских тржишта. Берзе и берзански послови. Основне 

карактеристике савремених финансијских тржишта. Сврхе и циљеви законског регулисања финансијских 

тржишта. Основне форме регулисања. Ефикасност финансијских тржишта.Учесници на финансијским 

тржиштима. Пензиони фондови. Инвестиционе компаније. Акције. Обвезнице. Изведени финансијски 

инструменти. Тржиште новца, Тржиште капитала. Девизно тржиште. Тржишта финансијских деривата. Примарна 

и секундарна тржишта. 

 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Анализа случајева из праксе. Посета неким 

од финансијских тржишта (Београдска Берза, ПИО фонд и др.). Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата. 

 

Литература:  

[1]. Савић Ј.,  Квргић Г., (2015), Финансијсака тржишта и берзански менаџмент, Висока школа за пословну 

економију и предузетништво, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна и праћена су презентацијом наставних садржаја.  Вежбе се реализују на следећи 

начин: - аудиторне, где се обнављају теме са предавања, проверава знање студената, издају семинарски 

радови и упутства и презентују успешно решени примери из оквира садржаја предмета, - консултативне, где 

се обављају консултације и вези израде семинарских радова од стране студента; -демонстративне, где се 

презентују и бране семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО  ПОСЛОВАЊЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Изабран изборни предмет, уписан V семестар и Положен испит из предмета Информациони 

системи 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима за коришћење ИНТЕРНЕТ-а за унапређење елемената пословања. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна да оствари контакт са партнером посредством ИНТЕРНЕТ-а, 

разуме карактер измењених услова за пословање преко ИНТЕРНЕТ-а, и може да демонстрира 

налажење испоручиоца робе/ услуга преко ИНТЕРНЕТ-а. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Могућности коришћења ИНТЕРНЕТ-а у текућем пословању, ИНТЕРНЕТ сервиси, повезивање 
рачунара , електронска пошта, претраживање на ИНТЕРНЕТ-у , телнет – интерактивно комуницирање 
на даљину, конференције на даљину, мултимедијална подршка, Wеб странице као основа 
међусобног упознавања партнера, виртуелни промет роба и услуга, виртуелно банкарство, 
електронска монета, интернет маркетинг, правни аспекти пословања преко ИНТЕРНЕТ-а, заштита 
података, заштита од вируса. 
Практична наставa: 
Аудиторне вежбе - Платне картице и електронски платни промет. Интернет банкарство. Безбедност 

електронског пословања. Дигитални потпис и сертификат. Електронски новац и системи електронског 

плаћања. Интелигентне (smart) картице. M-commerce услуге и апликације. Модели пословања на 

Интернету. Отварање продавнице на Webu. Отварање банкарског рачуна за трговину на Интернету.   

Лабораторијске вежбе – Практични примери на аудиторним вежбањима обрађеног градива. Самостална 

израда и одбрана задатка за самостални рад на наведене теме са аудиторних вежби. Евалуација и 

анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит 

Литература 
Основна  литература  

1. Живадиновић, Ј., Радовановић, С., Медић, З., Електронско пословање, ВШ ПЕП Београд, 2015. 

Допунска литература 

2.  Ранђић, С., Скоруп, A., Пословање преко Интернета, ИЦИМ плус, Крушевац, 2008 

3. Чекеревац, З, Интернет технологије и Интернет пословање, ИЦИМ плус, Крушевац, 2009 

4. Ануцојић Д, Интернет и електронско пословање, USEE, Прометеј, Нови Сад, 2008. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, и изводе се уз помоћ видео пројектора и рачунара са приступом Интернету, у 

амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе у малим групама у рачунарској лабораторији са видео 

пројектором и приступом Интернету, и то као: 1) демонстрационе, за представљање инфраструктуре и 

система интернет пословања; 2) практичне, израда четири задатка самосталног рада на рачунару у 

лабораторији, из обрађених области. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Задаци за самостални рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично 50 

Припрема за презентацију и одбрана рада     
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан V семестар    

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима о развоју мисли о организовању и последично у конституисању пословних 

функција у оквиру пословно- производног система. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна основне појмове о статусу и организовању предузећа, разуме 

сврсисходност поделе на пословне функције и њихов допринос остваривању циљева, и може да 

демонстрира  оспособљеност на изради органиграма предузећа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Основни појмови, приказ теорије организације – класична, неокласична, модерна и контигентна, 

привредни субјекти, нормативна регулатива производних друштава, облици производних друштава – 

повезана и са ограниченом одговорношћу, функционално структуирање – пословне и менаџерске 

функције, карактеристичне пословне функције, развој и истраживање, маркетинг, производња, набавка, 

продаја, финансије, рачуноводство, кадрови, облици организовања – сектор, служба и сл. 

Практична наставa: 

Издавање семинарских радова за самостални рад студената. Израда практичног семинарског рада на 

тему: Макро и микро организационе шеме предузећа из окружења и опис њихових функција. 

Консултације током израде, презентовање и одбрана семинарских радова. Посета Пилот фабрикама. 

Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна  литература  

1. Стевановић, М., Лукић, Љ., Гајић, А., Организација предузећа, ИЦИМ, Крушевац, 2015. 

Допунска литература  

1. Петковић, М., Јанићијевић, Н., Богићевић, М, Б., Организација, Економски факултет, Београд, 

2009. 

2. Станковић Р., Бојковић Р., Радојевић З., Организациони дизајн,  ПЕП, Београд 2011. 

3. Булат, В., Бојковић, Р., Организација предузећа, ИЦИМ плус, Крушевац, 2008. 

 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна, изводе се са свим студентима у амфитеатру, и прате их  видео презентације. 

Вежбе  се изводе у групама студената у слушаоници и то као: 1. аудиторне, где се појашњавају поједине 

теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада; 2. консултативне, у оквиру којих се 

обављају консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и јавну одбрану 

семинарских радова од стране студената; 4. показне, за представљање пословања Пилот фабрика. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 
 

 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан V семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање основним знањима о путевима и начинима генерисања идеја о новим подухватима и 

побољшавању пословања, са провером њихове валидности и имплементацијом. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна основне елементе осмишљавања предузетничког подухвата и 

његовог остварења, разуме улогу предузетништва у контексту менаџмента пословно производног 

система, и може да демонстрира оспособљеност на примеру дефинисања потребне мере за 

реализацију одабране идеје. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Предузетништво и менаџмент, увид и дијагностификовање стања пословања, прикупљање релевантних 
информација о латентним могућностима у непосредном и ширем окружењу, сврсисходна селекција 
идеја на основу усвојеног критеријума о могућим правцима деловања, оријентационе анализе 
расположивих ресурса (финансијских, кадровских, материјалних и др.) ради „грубе“ процене 
реалности одабраних идеја , анализа стања у релативном окружењу – унутар односно изван производно 
пословног система, са становишта временских ограничења у погледу брзине реализације, доношење, 
одлуке, израда бизнис-плана или концептирање пројекта, активирање расположивих ресурса, 
номиновање одговорног лица, успостављање система за праћење и координација имплементације, 
анализа остварења резултата. 
Практична настава:  

Посета предузетничким организацијама. Студије случаја на примерима из праксе. Практични примери 

из домена иницијализације предузетничког подухвата. Израда теоријских семинарских радова на теме:  

Израда оснивачког акта предузећа, Израда пословног плана. Евалуација и анализа реализоване наставе. 

Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна  литература  

1. Каравидић, С. и група аутора, 2016., Предузетништво, ПЕП, Београд 

Допунска литература  
2. Грозданић, Р., Предузетништво, ТФ Чачак, 2005. 
3. Павличић М., 2005, Менаџмент малог предузећа, ИЦИМ+, Крушевац. 
4. Сајферт, З., Претдузетништво, ТФ, Зрењанин 2004. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно презентовањем наставних садржаја. Вежбе се изводе: 1. показно, 
организоване посете предузећима као успешним предузетничким подухватима; 2. аудиторно, издавање 
семинарских задатака по групама студената, 3. консултативно, за менторинг током израде семинарских 
радова, 4. демонстративно, за презентовање и одбрану семинарских радова.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно 

индустријском систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна 

информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: изабран изборни предмет и уписан V семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима у вези са обезбеђењем заштите животне средине током производње. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна основне елементе загађивања човекове средине, разуме тежину 

последица недовољне заштите човекове средине, и може да демонстрира оспособљеност на примеру 

реаговања на настали поремећај у односу на стандард загађености човекове средине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Основни загађивачи човекове средине, системи за мониторинг загађивања човекове средине, основне 

стандардне вредности за релевантне загађиваче, инструменти за мерење, превентивне и корективне 

мере у отклањању штетних утицаја, организовање систематског праћења стања загађивања у 

предузећу, одговорност менаџера за предузимање заштитних мера, економске последице недовољне 

заштите. 

Практична наставa: 

Примери на којима се анализирају актуелни проблеми привређивања и услова животне средине. 

Дубља разрада садржаја предмета са предавања, која се односи на идентификовање основног 

еколошког проблема,  утврђивање могућих последица за животну средину и дефинисање мера за 

минимизацију еколошког ризика. Упознавање са начинима и алатима управљања еколошим ризиком. 

Израда практичног семинарског рада на тему Процене утицаја на животну средину. Појединачни 

менторски рад везано за израду семинарског рада. Евалуација и анализа реализоване наставе. 

Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна литература 
1. Милановић, Ј., 2012., Еколошки менаџмент - Приручник, ИЦИМ, Крушевац 

2. Томић, А., 2015., Еколошки менџмент, ВШ ПЕП, Београд 

Допунска литература 
1. Милосављевић, З., Еколошки менаџмент у пословним системима, ИЦИМ плус, Крушевац, 

2008. 

2. Bell,S., Morse,S. 2003., Measuring sustainability, Learning by doing, Earthscan, Sterling VA, 
London Hillary,R,. 2001., The CBI Environmental management handbook-chalanges for business, 
Sterling, London 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе путем аудиторне наставе уз помоћ видо пројектора. Вежбе се изводе комбинацијом 

аудиторне, консултативне и демонстративне наставе и то: - аудиторна настава, за анализу студија 

случајева, разраду садржаја са предавања и издавање семинарских радова; - консултативна, за менторинг 

током израде семинарског рада; - демонстративна настава, за презентовање и одбрану семинарских 

радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB); Туризам и угоститељство (180 ESPB); Пословна информатика (180 ESPB) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ТЕОРИЈА ИНОВАЦИЈА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: изабран изборни предмет и уписан V семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање студената знањем o основним елементима иновационог процеса ради оспособљавања 

за практичну имплементацију истих у предузећу. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна основне појмове иновационог процеса и успешно реализоване 

примере иновација, разуме разлике између појединих концепата иновација, и може да демонстрира 

оспособљеност на примеру мерења иновација у предузећу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Појам и дефиниције иновација. Значај иновација за предузуће, економију и друштво. Успешне 
иновације кроз студије случајева. Основни концепти иновација. Иновација као промена. Иновација 
као постигнуће. Иновација као последица постигнућа. Иновација као динамички капацитет. 
Класификација и типологија иновација. Чисто технолошке иновације. Иновација друге врсте. 
Иновациони процес. Креативни процес. Инвенција. Алати за подстицај креативног мишљења. 
Реализација инвенције. Дифузија иновација. Методологија за мерење иновација. Субјективни и 
објектни приступ за мерење иновација. 
Практична наставa:  

Даља разрада и продубљавање тема обрађених на предавањима. Студије случаја успешно реалзованих 

иновација. Израда теоријских семинарских  радова на обрађиване теме са предавања. Давање упутстава, 

консултације и одбрана семинарског рада. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

1. Крстић М., Скоруп А.,  2011., Теорија иновација, уџбеник, ИЦИМ, Крушевац   
Допунска литература 

1. Крстић, М., Иновације, теорија и пракса, уџбеник, ИЦИМ плус, Крушевац, 2009. 

2. Drucker P., Иновације и предузетништво, Пракса и принципи, II издање, Грмеч – Привредни 

преглед, Београд, 1996. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно за све студента презентовањем наставних садржаја уз помоћ видео 

пројектора. Вежбе се изводе: 1. аудиторно, где се спроводи анализа студија случаја и издавање 

семинарских задатака по групама студената, 2. консултативно, где се одвија  менторинг током израде 

семинарских радова, 4. демонстративно, за презентовање и одбрану семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно индустријском 

систему (180 ESPB);  

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: изабран изборни предмет, уписан VI семестар   

Циљ предмета 

Овладавање основним знањима која се тичу релевантних питања  малих и средњих предузећа (МСП) у 

погледу оснивања, функционисања, раста и развоја у свету и код нас. 

 

Исход предмета:  
Након положеног испита студент зна основне појмове везане за развој МСП, разуме настанак и 

организовање МСП и може да демонстрира оспособљеност на дефинисању индикатора развоја МСП. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјски аспект развоја малих и средњих предузећа (МСП), место и улога малих и средњих предузећа 

у светској и домаћој привреди, основна обележја МСП, облици организације МСП, предузетништво и 

основи стратегије управљања у савременим условима привређивања, инвестиционо управљање и оцена 

инвестиционих пројеката, индикатори развоја МСП, функција маркетинга у МСП,  информационо 

комуникационе технологије МСП, консалтинг за МСП, студије случајева успешних МСП. 

 
Практична настава  

Упознавање студената са организовањем, пословањем и управљањем конкретних МСП у непосредном 

окружењу. Реализација практичног семинарског рада на тему: Функција маркетинга у конкретномМСП. 

Консултације током израде, презентација и одбрана теоријских семинарских радова. Евалуација и 

анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

 

Литература  

Основна  литература  

1. Милошевић Д., Менаџмент малих и средњих предузећа, ПЕП, Београд, 2015. 

Допунска литература  

2. Радић Д., Менаџмент малих и средњих предузећа, БПШ, Бања Лука, 2006. 

 

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна и организују се за све студенте у амфитеатру, а праћена су  видео 

презентацијама. Вежбе  су групне и одр-авају се у слушаоници, а по природи су: 1. аудиторне, где се 

ближе појашњавају одређене теме са предавања, дају инструкције за израду практичног семинарског рада 

на тему „Престављање карактеристичних обележја конкретног МСП“; 2. консултативне, у оквиру којих 

се обављају консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и јавну 

одбрану семинарских радова од стране студената; 4. показне, за представљање успешних МСП. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм :  

Eкономија у пословно индустријском систему (180 ESPB); Менаџмент у пословно 

индустријском систему (180 ESPB);  

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕТИКА 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: изборан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан VI семестар 

Циљ предмета 

Циљ је познавање и прихватање основних елемената етичког понашања у ужем и ширем окружењу. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна кључне етичке принципе, разуме значај важности етичког 

понашања у радним и пословним односима, и може да демонстрира оспособљеност на примерима  

дискриминације сарадника и заштите приватности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Основни постулати етичког понашања, мећуљудски односи као оквир за остваривање прихватљивог 

понашања, општа организација, законима детерминисана људска ограничења, неприхватљивост било 

ког вида дискриминације по основу расе, вере, нације, пола, старости и слично, могуће злоупотребе 

положаја менаџера према сарадницима, радна група као полигон за примену етичких принципа, 

респектовање етичких норми у односима са пословним партнерима, лични пример као 

најквалитетнији инструменат за успостављање етичког понашања у радној средини, заштита 

приватности сваке јединке одржавањем примерене тајности свих личних података. 

  Практична наставa: 

Студије случаја пословне етике. Округли сто расправа са менаџерског аспекта о етичком понашању.  

Креативна расправа о етичком кодексу унапређењу етичког понашања  чланова организације. 

Издавање и израда семинарских радова на тему: Етичко понашање у конкретном предузећу. Давање 

упутстава и менторинг током израде семинарских радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. 

Припреме и спровођење колоквијума и завршна припрема за испит. 

 

Литература 

Основна литература 
1. Трифуновић, С., 2012., Пословна етика, ИЦИМ, Крушевац 

2. Дамњановић, П., 2015., Пословна етика, ВШ ПЕП Београд 

Допунска литература 

1. Ричард Т. Џорџ, Пословна етика, "Филип Вишњић", 2003. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе путем аудиторне наставе. Вежбе се изводе као аудиторне, консултативне и 

демонстративне и то: - аудиторна настава, за округли сто, анализу студија случајева, даљу разраду 

садржаја са предавања и издавање семинарских радова; - консултативна, за менторинг током израде 

семинарског рада; - демонстративна настава, за презентовање и одбрану семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм : Економија у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан VI семестар   

Циљ предмета: Упознавање студената са процесом израде пословних планова, поступцима, алатима и 

техникама, које се примењују током израде и примене планских докумената и њиховом применом. 

 

Исход предмета: Након положеног испита студент зна процес планирања, разуме технике које се 

примењују у пословном планирању и може да демонстрира оспособљеност на изради годишњег плана 

предузећа.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Основна намена и улоге процеса пословног планирања у теорији савременог менаџмента у турбулентном 

пословном окружењу. Различити теоријски приступи и намене, процеса израде и примене пословног 

планирања. Планирање у временској и просторној димензији у предузећу. Плански документи. 

 

Практична настава:  

Анализа студија случајева пословних планова. Реализација практичног семинарског рада на тему: 

Годишњи план конкретног предузећа. Консултације током израде, презентација и одбрана теоријских 

семинарских радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и 

припрема за испит. 

 

Литература: 
Основна  литература  

1. Милошевић, Д., 2016. Пословно планирање, ПЕП, Београд 

Допунска литература 

2. Пауновић Б., Зиповски Д., 2008., Пословни план, Економски факултет у Београду  

Допунска литература  

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: 
Предавања се изводе као аудиторна за све студенте у амфитеатру, и прате их  видео презентације. Вежбе  

се изводе по групама студената у слушаоници и то као: 1. аудиторне, где се појашњавају одређене теме 

са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада; 2. консултативне, у оквиру којих се обављају 

консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и јавну одбрану 

семинарских радова од стране студената; 4. показне, за представљање пословања пословно производних 

система. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    
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Студијски програм: Економија у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТРУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПРОЈЕКТНИ РАД ИЗ ЕКОНОМИЈЕ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Положени сви преостали испити 

  Циљ предмета:  

Циљ је пружање информационе подршке студентима кроз обједињавање стеченог знања за израду 

тематског пројектног рада у реалним условима у пилот фабрици, а који се састоји у пројектовању 

мера за побољшање пословања, њиховом спровођењу, праћењу и анализи постигнутих ефеката. 

Очекивани исходи: 
Након положеног испита студент зна да идентификује проблеме у пословању пилот фабрике, разуме 

начин за отклањање проблема и може да демонстрира способност да за идентификован проблем 

испројектује адекватне мере за побољшање пословања. 

Општи садржаји: 
Теоријска настава: 

Утврђивање тема пројектних радова, одрећивање група студената и пилот фабрика.. Инструкције у вези 

структуре и методологије реализације пројектног рада. Садржај пројектног рада: 

Увод. Снимак постојећег стања пословања Пилот фабрике. Анализа снимка стања. Пројектовање 

мера за побољшање постојећег стања. Спровођење пројектованих мера у реалним условима. 

Процена могућих ефеката. Анализа ефеката спроведених мера.  

  Упутства за реализацију пројектних радова. 

   

  Практична наставa: 

Анализа успешно реализованих пројектних радова. Издавање и израда пројектних радова. Давање 

упутстава за техничку обраду у складу са поглављима рада и менторинг током израде пројектних 

радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припрема за одбрану пројектног рада на испиту. 

 

Основна  и допунска литература 

Основна  литература  

1. Трајковић, Д., Остојић, С., 2014., Практикум за израду пројектног рада, ИЦИМ, Крушевац 

Допунска литература  

1. Трајковић, Д., 2010., Пројектни рад из пословно индустријског менаџмента, ИЦИМ, Крушевац  

2. Узорни Пројектни радови студената претходних генерација 

3. У зависности од изабране теме. 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 5 Предавања: 5 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења: 
Студент бира тему пројектног рада у договору са предметним наставником из пописа одобрених тема. 

Пројектни рад се предаје у четири примерка. Комисија за одбрану пројектног рада броји три члана, коју 

чине наставници Школе, а именује их директор на предлог ментора. Ментор је обавезан члан комисије и 

мора бити наставник на предмету на коме студент ради пројектни рад. Одбрана пројектног рада 

студената је  усмена и јавна и изводи се у просторијама Школе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит  
Израда завршног рада 40 усмени испит 30 

Колоквијум  практично  
Презентација завршног рада 20   
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6.0 Начин извођења студија  
 

6.1 Начин извођења студија – традиционалан 

 

  Студије на усвојеном студијском програму се изводе на традиционалан (класичан) начин, 

односно начин извођења студија представља организовање студија у седишту високошколске установе  

и/или у високошколској јединици изван свог седишта, а одвија се директним контактом наставника и 

студента. 

Облици извођења наставе у Школи су стандардизовани. Укупно ангажовање студента обухвата: 

1)   активну наставу;  

2)   самостални рад студента; 

3)  добровољни рад студента у локалној заједници. 

 

6.1.1 Активна настава 

 

    Активна настава остварује се кроз стални контакт студента са наставницима и сарадницима, а 

према наставном календару и семестралном распореду предиспитних и испитних обавеза који су 

саставни део утврђеног годишњег програма рада у настави, који Школа доноси за сваку школску годину.  

Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године (Члан 29., 

став 6 Закона о високом образовању). 

Активна настава остварује се кроз следеће облике:  

 предавања,  

 вежбе (аудиторне, рачунске, компјутерске, језичке и практичне) 

 консултације,  

 посете пословно индустријским системима, 

 добровољни рад на пројектима од значаја за локалну заједницу, 

 менторски рад. 

 
Предавања  су облик активне наставе у коме наставник усмено излаже наставне садржаје студијских 

предмета групи студената. У оквиру предавања излажу се кључни садржаји предвиђени студијским 

предметом које треба употпунити проучавањем литературе. Предавања се по правилу изводе методом "ex 

cathedra" презентацијом наставних садржаја: 

 само путем усменог излагања од стране наставника,  

 са транспарентних фолија уз помоћ графоскопа као и пратећег  усменог излагања од стране 

наставника,  

 са електронских записа уз помоћ рачунара, видео пројектора  као и пратећег  усменог излагања 

од стране наставника,  

 са електронских записа уз помоћ сервер рачунара и мреже рачунара као и пратећег  усменог 

излагања од стране наставника. 

 

При излагању садржаја, наставник се користи и другим наставним средствима као што су слике, 

цртежи, модели, узорци, часописи, каталози, стандарди, табла и сл. 

Без обзира на начин презентовања, студентима су пре почетка или након завршетка наставе доступни 

помоћни наставни материјали у писаној форми који су организовани по наставним јединицама, односно 

кратки изводи предавања наставних јединица приређени у пригодној форми, који су у рачунарској 

презентацији познати као  handout-и.  Ово из разлога да би се осигурало квалитетно праћење наставе методом 

"ex cathedra", што значајно смањује обим студентских бележака током предавања, чиме се осигурава боља 

концентрација студената на излагање наставника.   

Квалитет помоћних наставних материјала осигуран је на тај начин што наставне јединице изложене у 

облику кратких писаних материјала намењених настави обавезно пролазе кроз рецензију. 

 Помоћни материјали ове врсте по програмским наставним јединицама су доступни  студентима било 

као узорци за копирање код сарадника у настави или у форми handout -а постављених на site-у Школе који се 

могу  преузети са wеб страница одговарајућих студијских предмета . 

Наставник подстиче активно учешће студента у предавањима кроз постављање питања, анализу и 

дискусију излаганих садржаја и слично. 

Предавања се обављају  у амфитеатру или слушаоници. 

Садржај предавања сваког студијског предмета  дат је у оперативном плану студијског предмета  који 

наставници припремају у складу са дефинисаним садржајем предмета. 

Вежбе су облик активне наставе који обухвата даљу разраду тема презентованих на  предавањима. 

Вежбе су аудиторне у амфитеатру за већи број студената или специјализоване за мањи број студената. Рад 
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студента на вежбама природно је повезан и са облицима самосталног рада, као што су израда теоријских и 

практичних семинарскох радова, задатака за самостални рад, и других предиспитних обавеза. 

            Вежбе имају циљ да:  

1. продубе теме са предавања; 

2. илуструју разноврсност могућих решења и буду подстицај развоју креативног мишљења 

студената; 

3. илуструју и допуне практичним искуством садржај предавања;  

4. да уваже особеност сваког студијског предмета . 

На вежбама се спроводе анализе, објашњења и дискусије о постављеном задатку, у којима се настоји 

да активно учествују сви студенти. Такође, показују се практични примери у оквиру тема презентованих на 

предавањима.  

На вежбама се ради заједно са свим студентима, у малим групама, али и индивидуално. Садржај 

вежби сваког студијског предмета  дат је у оперативном плану студијског предмета  који наставници 

припремају у складу са дефинисаним садржајем предмета. 

Вежбе се одржавају у амфитеатру, слушаоницама, рачунарским центрима у оквиру Школе, у 

фабрикама, установама и сл., где су углавном показног и активно-практичног карактера. 

Аудиторне вежбе  су намењене да се претходно изложена материја на предавањима даље теоријски 

продубљује и ближе појашњава  на конкретним примерима. По правилу се изводе методом "ex cathedra" и  

одржавају се у слушаоницама са мањим бројем студената. Посебно се инсистира на активном учествовањu 

студената у току вежби. 

Рачунске вежбе су намењене за заједничко решавање примера, као и за решавање рачунско - 

нумеричких задатака.  Углавном се примењују код оних студијских предмета  који укључују израду 

рачунских задатака. 

Компјутерске вежбе су намењене за решавање примера из области рачунарства или примера за чије 

решавање је потребно коришћење рачунара.  

Компјутерске вежбе се по правилу изводе као практичне вежбе на рачунарима са бројем студената 

који одговара броју расположивих рачунарских ресурса (радних станица) на којима се претходно изложена 

материја на предавањима практично увежбава и ближе појашњава на конкретним примерима.   

Помоћни материјали за реализацију вежби су доступни  студентима пре одржавања наставе било као 

узорци за копирање доступни код сарадника у настави или у форми електронског записа постављених на site-

у Школе који се могу  преузети са wеб страница одговарајућих студијских предмета.  

Применом овакве организације осигурава се активно учествовање студената и практично 

саваладавање садржаја студијског предмета .  

Практичне вежбе су предвиђене за стицање практичних знања студената кроз реализацију 

практичних тематских задатака у реалном пословно производном окружењу. Овај вид наставе се реализује 

методом "case study" и обухвата израду практичних семинарских радова студената на конкретним задацима у 

Пилот фабрици, као полигону за вежбу. Пилот фабрика је конкретни пословно производни систем (може 

бити, фабрика, мало или средње предузеће, установа или неки други облик организације) у коме се могу 

генерисати нeопходни практични подаци за реализацију практичног семинарског рада. 

На вежбама се дефинишу задаци и формирају тимови за њихову реализацију у конкретној Пилот 

фабрици. 

Вежбе се изводе у мањим групама чиме се омогућава упознавање студената са различитим 

практичним примерима  из оквира садржаја студијског предмета .  

Језичке вежбе  представљају  облик наставе којим се студенти практично упознају са структурним 

елементима страног језика. По правилу се изводе са мањим бројем студената где студенти на конкретним 

примерима увежбавају све релевантне елементе страног језика као што су изговор, граматика и правопис.  

Помоћни материјали за реализацију вежби су доступни студентима пре или након одржавања наставе 

било као узорци за копирање доступни код сарадника у настави или у форми аудио записа предвиђених за 

реализацију наставе постављених на site-у Школе, који се могу  преузети са wеб страница одговарајућих 

студијских предмета .  

Основни циљ који се постиже применом овог облика рада је осигурање активног учествовања 

студената током одржавања наставе. 

Консултације су облик активне наставе у коме наставник и сарадник по потреби обављају 

консултације са студентима. Овај облик активне наставе је у функцији детаљног објашњења тема 

презентованих и обрађених на предавањима и вежбама, као и другим облицима наставе.  

На консултацијама се врши анализа резултата које студент оствари на предиспитним обавезама и на 

испиту. Консултације су индивидуалне (са једним студентом) или групне (са малим групама студената, по 

правилу тимом који ради на заједничком задатку). Важан циљ консултација је пружање помоћи студенту у 

самосталном и групном раду и  савладавању садржаја сваког студијског предмета  и припреми испита. 

Посебно се разматрају теме које студента интересују у погледу продубљивања сазнања из разматраних 

студијских предмета и које представљају надградњу тема обрађених на предавањима и вежбама, као и даље 

професионалне оријентације студената. У целини, консултације треба да  резултирају побољшањем квалитета 
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наставе и остваривањем циља и исхода процеса учења на сваком студијском предмету, односно на целом 

студијском програму. 

Посете фабрикама представљају активан део наставе у оквиру кога се студенти упознају са реалним 

привредним окружењем. Овај облик наставе је предвиђен у оквиру појединих студијских предмета  и  

реализује се са одређеном групом или са свим студентима. Током организоване посете фабрици са 

наставником односно сарадником у настави, студентима се пружа могућност да се у оквиру огледних 

фабрика упознају са практичним аспектима наставних садржаја датог студијског предмета . 

Присуство студената је обавезно и исто се посебно евидентира. 

           Добровољни рад на пројектима од значаја за локалну заједницу  (енгл. Service learning)  је активна 

настава ако је ангажовање студента на пројектима од значаја за локалну заједницу тематски у вези са 

садржајем студијских предмета  на студијском програму. По реализацији пројекта студент има обавезу да 

сачини извештај о добровољном раду на пројекту. Назив пројекта, његов абстракт и број остварених ЕСПБ 

бодова, уноси се у додатак дипломе. 

Менторски рад је облик активне наставе у коме наставник са студентима обрађује теме везане за 

израду завршног рада. Овај облик наставе обухвата и анализе, дискусије везане за посебна интересовања и 

активности студената. У оквиру менторског рада наставник пружа потребну помоћ студенту за његов 

самостални рад (припрема презентације, испита завршног рада). 

 

6.1.2  Самостални рад студента 

 

Самостални рад се састоји из учења и анализе наставних садржаја од стране студента са циљем 

усвајања садржаја са предавања и вежби. Студент самостално учи и припрема се за све облике активне 

наставе. Наставник и сарадник прате и потпомажу самостални рад студента кроз консултације. Самостални 

рад студента може бити индивидуални или групни. Број и садржај колоквијума, теоријских и практичних 

семинарских радова, задатака за самостални рад је стандардизован за све студијске предмете  и дефинисан  је 

у опису садржаја сваког студијског предмета  у студијском програму.  

Термини за реализацију активности у оквиру самосталног рада студената утврђују се годишњим 

програмом рада у настави, који Школа доноси за сваку школску годину.  

Самостални рад студента остварује се кроз следеће облике:  

 припрема за предавања и вежбе, 

 теоријски семинарски рад, 

 практични семинарски рад, 

 задаци за самостални рад, 

 припрема за колоквијум, 

 израда пројектног рада, 

 припрема за испит, 

 извештај о добровољном раду. 

 

Припрема за предавања и вежбе  је облик самосталног рада студента на припреми и самосталном 

изучавању материјала која наставник и сарадник излажу на предавањима и вежбама. Припрема обухвата 

прибављање допунских литературних извора информација  из библиотеке, преко интернета и на други начин. 

Мера ангажовања студента у припреми за предавања је ниво активног учествовања у процесу наставе. 

Семинарски рад је текстуални документ, који садржи и графичке елементе са темом из садржаја 

предмета и представља предиспитну обавезу студента. 

Теоријски семинарски радови, обухватају теме које покривају целокупан теоријски садржај 

предмета, а  студенти их реализују индивидуално или групно.  

           Студент или група студената самостално ради семинарски рад и предаје га у штампаном облику. У 

току израде семинарског рада студент се консултује са наставником и сарадником у настави.  

Теоријски семинарски радови студената из појединих наставних целина у оквиру предмета реализују 

се кроз: издавање теме, припрему за израду,  консултације и  израду самог рада, израду презентације и 

припрему за његову одбрану. Овај рад обавезно прати презентација садржаја семинарског рада  при којој је 

обавезна  присутност  свих чланова студентске групе. Применом овакве организације осигурава се активно 

учествовање студената у наставном процесу и утврђивање  програмског садржаја предмета. Презентација 

семинарског рада за већину предмета реализује се путем примене рачунарских презентација које студенти 

израђују као интегрални део семинарског рада. 

Помоћни материјали за реализацију вежби су доступни  студентима пре одржавања наставе било као 

узорци за копирање доступни код сарадника у настави или у форми аудио записа предвиђених за реализацију 

наставе постављених на site-у Школе који се могу  преузети са wеб страница одговарајућих предмета.  

Практични семинарски радови се раде по правилу тимски  у малим групама. Практични семинарски 

радови студената из појединих наставних целина у оквиру предмета реализују се кроз: издавање теме, 

припрему за израду, прикупљање података у Пилот фабрици, консултације и  израду самог рада, израду 

презентације и припрему за његову одбрану. 
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У уводу кроз консултатитивне вежбе се најпре дефинишу задаци и формирају тимови за њихову 

реализацију у конкретној Пилот фабрици. Издавање задатака прати детаљно упутство за практичну реализацију 

задатка и техничку обраду, као и узорни примери реализованих радова студената претходних генерација.  

Реализација задатака од стране студената се одвија током њихових посета Пилот фабрици, током 

којих студенти прикупљају неопходне податке за реализацију практичног задатка. Даљи рад на реализацији 

практичних семинарских радова се одвија консултативно кроз заједнички рад у малим  групама студената  са 

наставником односно сарадником у настави. Коначно завршене радове тимови усмено презентују и јавно 

бране пред наставником (односно сарадником у настави) у присуству свих студената. Код  презентације 

семинарског рада на вежбама обавезна је присутност свих чланова студентске групе. Презентација за већину 

предмета реализује се путем примене рачунарских презентација које студенти израђују као интегрални део 

семинарског рада. 

Основни циљ који се постиже овим радом је провера теоријских знања у пракси. 

Помоћни материјали за израду семинарског рада су доступни  студентима пре одржавања наставе 

било као узорци за копирање доступни код сарадника у настави или у електронској форми на site-у Школе 

који се могу  преузети са wеб страница одговарајућих предмета.  

Узорни примерци реализованих радова претходних генерација доступни су студентима у библиотеци 

Школе. 

Задаци за самостални рад  представљају самостални рад студента на решавању постављених 

рачунских  задатака,  рачунарских задатака и вежби из страног језика.  

Реализација задатака за самостални рад се састоји од издавања задатака, припреме за израду, израде, 

консултација и припреме за његову одбрану. Урађене задатке студент доставља сараднику у настави, у 

штампаном облику. Проверу тачности урађених задатака реализује сарадник у настави  на часовима вежби, уз 

активно учешће студента. 

Припрема за колоквијум  је облик самосталног рада током кога се студент самостално припрема за 

проверу успешности  у саваладавању наставних садржаја датог предмета кроз колоквијум.  

За све студијске предмете уведена је обавезна колоквијална провера знања студента кроз један 

колоквијум. 

             Колоквијум је предиспитна обавеза студента и представља писмену, усмену или практичну проверу 

знања из дела студијских предмета, а најчешће у виду теста. На колоквијуму студент показује континуирано  

савладавање садржаја студијских предмета, односно тема презентованих на предавањима и увежбаних на 

вежбама. Колоквијуми се могу радити у посебним терминима или у оквиру термина предавања и вежби. 

Резултати колоквијума се анализирају на консултацијама или на вежбама.  

Колоквијуми се реализују у складу са наставним календаром за дате студијске предмете.  

Израда пројектног рада је самостални рад студента и реализује се по поступку описаном у поглављу 6.2. 

Припрема за испит је самостални рад студента којим студент уз помоћ препоручене литературе и 

предочених испитних питања савладава градиво презентовано на предавањима и вежбама. Током припреме за 

испит студенту је доступан наставник и сарадник у настави  ради консултовања.  

Пре припремања испита студент је упознат са свим елементима вредновања предиспитних 

активности као и критеријума за полагање испита. 

О свим питањима у вези испита студент се информише у Правилнику о студијама и  Статуту Школе. 

Извештај о добровољном раду је индивидуални облик самосталног рада  студента који се реализује у 

случају да је студент имао ангажовање на организованим  пројектима од значаја за локалну заједницу, а из ширег 

оквира студијског предмета. Израда извештаја  се изводи за време реализације и након завршетка  пројекта.  

 Извештај треба да садржи назив пројекта, његов абстракт  и име руководиоца. 

 У току реализације извештаја студент има могућност консултације са наставником, односно 

сарадником у настави. Завршен извештај у целости студент доставља Школи штампан и у електронској 

форми. Штампани извештај се чува у досијеу студента, а електронски у библиотеци Школе. 

 

6.2 Пројектни рад из економије у пословно индустријском систему 

 

 Пројектни рад студијског програма ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ 

(180 ЕСПБ) је предмет, који има извесне специфичности у односу на остале предмете  и ради се у току 

шестог семестра трогодишњих основних струковних  студија. 

Тема пројектног рада мора бити у тесној зависности с предметима на студијском програму. 

Пројектни рад се  брани у облику усменог испита. 

 Студент добија тему пројектног рада на почетку семестра у коме се ради пројектни рад. 

 Тема пројектног рада одређује се тако да је од непосредног значаја за коначно стицање знања, 

вештина и радних способности свршеног студента основних струковних студија.  

 Предлог теме за пројектни рад утврђују наставник - ментор и студент. 

 Пројектни испит се полаже, односно пројектни рад се брани образлагањем теме и садржаја рада, као 

и одговорима на питања чланова комисије, како би се утврдила самосталност студента у изради рада и његов 

допринос развоју, односно унапређењу економије у пословно индустријским системима.  
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 Када студент положи завршни испит, комисија утврђује успех студента  оценом од 6 (шест) до 10 (десет). 

 

6.3 Оцењивање студента 

 

Успешност студента у  савладавању сваког предмета на студијском програму континуирано се 

прати током наставе у семестру и изражава се поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и 

полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. 

У формирању коначне оцене о успешности студента у  савладавању предмета предиспитне 

обавезе учествују са најмање 30, а највише 50 поена, док испит учествује са највише 50 поена. 

Вредновање предиспитних обавеза и испита у поенима дефинисано је садржајем предмета у 

студијском програму.  

О предиспитним обавезама и испиту, као и о броју поена за предиспитне обавезе и испит, 

наставник је дужан да обавести студента на почетку семестра. Студент се о томе обавештава и увидом у 

студијски програм. 

Наставник и сарадник спроводе редовно евидентирање и вредновање присуства  и ангажовања 

студента настави као и вредновање урађених и одбрањених семинарских радова, (односно задатака за 

самостални рад) и  колоквијума. 

Укупан остварени број поена преводи се у коначну оцену која показује успешност савладаности 

предмета, која може бити од 5 (није положио) до 10 (одличан). 

Начин превођења укупног броја поена,  кога чини збир поена остварен на  предиспитним 

обавезама и  на испиту,  у коначну оцену, приказан је у наредној скали (табели) оцењивања: 

 
Остварено поена Од 0 до 54  од 55 до 64 од 65 до 74 од 75 до 84 од 85 до 94 од 95 до 100 

Коначна оцена 5 6 7 8 9 100 

 

7. Потребно време за извођење појединих облика студија 
 

У складу са Законом о високом образовању (члан 29.),  студије на овом студијском програму 

трају  3 (три)  године и имају 180 ЕСПБ бодова. 

 

8. Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса 

бодова (ЕСПБ)  
 

  Бодовна вредност сваког студијског предмета исказана је тачки 5. 

Сваки предмет из студијског програма, у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ 

бодови), исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Ефективно 

оптерећење студента у  савладавању појединачног предмета, условљен је обимом и садржајем активне 

наставе (предавања, вежбе и консултације) и обимом и сложеношћу самосталног рада студента 

(практичних и теоријских семинарских радова, задатака за самостални рад и др.). 

У поступку одређивања ЕСПБ бодова за сваки предмет, Комисија за обезбеђење квалитета  

прати резултате постигнуте на испитима, као и друге одговарајуће показатеље оптерећења студената. 

Комисија континуирано прибавља мишљења студената о ефективном оптерећењу у  савладавању 

програмских садржаја. На основу сопствених анализа и мишљења студената, Комисија може 

предложити Наставном већу Школе промену оптерећења студента унутар појединих предемета. 

 

9. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета  
 

          На студијском програму ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ постоје 

следећи предуслови за упис појединих студијских предмета и група студијских предмета: 

 

Студијски предмет Предуслов за упис – положен испит из 

студијског предмета      

Модели оптимизације Пословна статистика 

Пословни енглески језик II Пословни енглески језик I 

Електронско пословање Информациони системи 
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10.  Начин избора предмета из других студијских програма  
 

Студијски програм Економија у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ), већ има 

заједничке и обавезне предмете са другим студијским програмима Менаџмент у пословно 

индустријском систему, Туризам и угоститељство, и Пословна информатика, али у делу изборних 

предмета није предвиђена могућност избора предмета из другог студијског програма. 

 

11.  Услови за прелазак са других студијских програма  
 

            Студент основних студија друге високошколске институције може прећи са другог студијског  

програма на овај студијски програм. 

                Прелазак са другог  на овај студијски програм може се извршити: 

 уз признавање свих остварених ЕСПБ бодова ако студент прелази са сродног студијског 

програма, с тим да је студент дужан да положи преостале предмете, на овом студијском 

програму; 

 уз делимично признавање остварених ЕСПБ бодова ако студент прелази са несродног 

студијског програма и тада му се уводи обавеза полагања допунских испита, с тим да је 

студент дужан да положи преостале предмете, на овом студијском програму. 

 

О сродности студијских програма и обавези полагања допунских испита одлучује директор.  

Прелазак са другог на овај студијски програм може се, по правилу, извршити на почетку сваке 

школске године, односно на почетку семестра.  

Студент се на овом студијском програму уписује у одређену годину, односно семестар студија, 

одлуком Већа, на предлог директора. 

 

12. Друга питања од значаја за извођење студијског програма 

12.1 Организација студија 

 

У оквиру садржаја сваког предмета из студијског програма планирано је укупно потребно време 

за које студент просечних способности треба да реализује све предиспитне обавезе и положи  испит. 

На почетку сваке школске године студент уписује обавезне и изборне предмете тако да збир 

ЕСПБ бодова уписаних предмета у семестру износи 30, односно 60 у школској години. Изузетно, при 

обнови уписа  у исту годину студија студент може да упише предмете за најмање 37 бодова за једну 

школску годину. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 

40-часовне радне недеље током једне школске године.  

 

12.2  Календар наставе и испита 

 

Укупан број радних недеља у календарској години је 41. Школска година је подељена на зимски 

и летњи семестар. Зимски семестар почиње 1. октобра и састоји се од 15 недеља наставе, једне недеље 

зимског распуста око Нове године и три недеље јануарског испитног рока на крају семестра. Летњи 

семестар се састоји од 15 недеља наставе, једне недеље пролећног распуста око православног Васкрса, 

једне недеље априлског испитног рока и три недеље јунског испитног рока. После летњег распуста од 8 

недеља следе септембарски и октобарски испитни рокови који трају по две недеље и по потреби додатни 

испитни рок од једне недеље.  

Студије се изводе тако што се сви облици наставе (активна настава и самостални рад студента) на 

предмету интегришу, тако да се студенту омогући систематско и континуално  савладавање садржаја 

предмета. 

Календар наставе и испита се детаљније разрађује Годишњим програмом рада у настави који 

Школа доноси пре почетка школске године. 

 

12.3 Обнова уписа у исту годину студија  

 
Студент који не оствари потребне услове за упис у наредну, обнавља упис у исту годину студија. 

У обновљеној години студија студент уписује:  

 обавезне предмете из обновљене године студија из којих није положио испит;  

 изборне предмете из обновљене године студија за које се определи поново или по први пут.  


