ОПИС И САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

МЕНАЏМЕНТ

Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕКОНОМИЈА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти стекну основна економска знања, способности и вештине,
како савремена (економска) друштва врше ефикасну алокацију оскудних ресурса како би произвела
вредна добра (услуге) и извршила расподелу, размену и потрошњу међу различитим људима и
друштвеним групацијама.
Исход предмета
Очекивани резултати јесу да студенти овладају основним економским принципима из микро и
макроекономије коришћењем практичних примера из јавног и приватног сектора тржишне
економије. На основу стечених знања студенти су оспособљени за профитабилно одлучивање у
краткорочном и дугорочном временском периоду, у корпоративном и глобалном окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Mикроекономија: Принципи економије, инструменти економске анализе, граница производних
могућности и опортунитетни трошак; Тржиште, цене и конкуренција, апсолутне и компаративне
предности, понуда и тражња, еластичност тражње и понуде и расподела пореског оптерећења;
Рационални избор потрошача, буџетско ограничење, преференције, криве индиферентности, ефекат
супституције и дохотка, теорија корисности; Крива тражње, нормална, инфериорна и Гифенова
добра, потрошачев вишак, избор у условима сигурности и несигурности, асиметричне
информације, морални хазард и негативна селекција; Производња и производна функција, укупна
маргинална и просечна производња, гранична стопа техничке супституције; Понуда предузећа на
конкурентном тржишту, трошкови производње и приходи, минимизирање трошкова, произвођачев
вишак, краткорочни и дугорочни трошкови, укупан профит, профит по јединици производа,
губитак, максимирање профита, тржишна ефикасност; Непотпуна конкуренција, монопол,
дискриминација цена, олигополистичко утврђивање цена, природни монопол и регулативе,
монополистичка конкуренција и максимирање профита; Тржиште рада и минимална плата,
тржиште капитала и природних ресурса, економска и земљишна рента; Улога државе у привреди,
јавна добра, ресурси и екстерналије. Макроекономија: Привредни систем и економски раст,
привредни циклуси и флуктуације; Монетарни систем, новац, квантитативна теорија новца,
банкарство, креирање новца; Макроекономско мерење резултата националне економије, мерење
трошкова живота, платни биланс, девизни курсеви, спољнотрговински биланс и тржиште добара;
Незапосленост, природна стопа незапослености и однос инфлације и незапослености; Инфлација,
дефицит јавне потрошње, емисиона добит и инфлациони порез; Агрегатна понуда и агрегатна
тражња; Утицај монетарне и фискалне политике на агрегатну тражњу; Финансијски систем,
потрошња, штедња и инвестиције, каматна стопа, садашња вредност; Финансијска тржишта,
основни финансијски инструменти, принос и ризик, финансијске институције; Привредни раст,
продуктивност и политика државе; Светска привреда и глобализација, међународна трговина и
конкурентске предности, инструменти спољнотрговинске политике.
Практична настава је компатибилна са предавањима. На вежбама су заступљени следећи облици
рада: презентација примера из праксе, дискусије, појединачни и групни рад студената на
решавању примера из праксе, презентација решења, различити начини провере знања.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе изводе се комбиновањем различитих метода: метод усменог излагања, израде
практичних примера – актуелних економских проблема уз интерактивно учешће студената. У
реализацији предавања и вежби учествују гостујући професори и истакнути привредници.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ Пословне економике као наставне дисциплине је да студентe кроз теоријску наставу и
практичне примере упозна са економским законитостима које одређују функционисање предузећа.
Студенти се упознавају са принципима који утичу на ефикасност пословања предузећа и стичу
потребна знања за: управљање улагањима у предузеће, управљање трошковима, управљање
пословним резултатима, мерење, оцењивање и подизање ефикасности пословања, као и усмеравање
развоја предузећа.
Исход предмета
На крају сагладавања садржаја у складу са циљем предмета студенти су оспособљени да: примене
стечена знања и научене методе из конкретне области у свом професионалном раду; користе
стручну литетатуру и прате дешавања и промене у овој области у циљу њихове примене у пракси и
наставе стручно усавршавање у складу са захтевима целоживотног учења.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Циљ, предмет и методе изучавања економике предузећа; Предузеће као субјект тржишног
привређивања; Ангажовање средстава предузећа и појавни облици; Основна и обртна средства,
амортизација основних средстава и оптимизација производње; Методе оптимизације обртних
средстава, ванпословна средства и извори средстава предузећа; Трошкови, врсте трошкова и
фактори висине трошкова; Класификација трошкова по реаговању на промену обима производње и
по начину урачунавања у цену коштања; Укупни трошкови, зоне динамике трошкова,
реманентност трошкова, гранични трошкови, трошкови и приходи; Калкулације цене коштања,
принципи, врсте и методе; Дивизиона, додатна калкулација и Direct Costing; Појавни облици
резултата предузећа и расподела; Ефикасност пословања предузећа и проблеми изражавања;
Економски и финансијски показатељи ефикасности пословања; Циљ, фазе и фактори развоја
предузећа; Усмеравање развоја предузећа, развојна политика, стратегија развоја и инвестиције.
Практична настава прати теоријску наставу укључујући бројне примере из праксе.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
На предавањима се студенти упознавају са садржајем предмета, уз илустровање теоријских
поставки одговарјућим примерима из праксе. На часовима вежби се кроз разговор са студентима,
израду задатака, анализу случајева из праксе, симулацију процеса и начина доношења пословних
одлука у предузећу проверава ниво усвојеног знања. И на предавањима и на вежбама посебна
пажња се посвећује развијању интерактивног рада са студентима.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МАТЕМАТИКА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење, овладавање сазнањима о основним елементима
математичке методологије која ће и помоћи да стечена знања примене у другим општим и
стручним предметима и научним областима. На студијском програму Mенаџмент студeнти ће
упознати кaдa и кaкo дa кoристе мaтeмaтичкe aлaтe који су неопходи за егзактно представљање и
моделирање релевантних економских проблема, ситуација и процеса карактеристичних за овај
студијски програм.
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета на овом студијском програму студенти ће моћи да
кoристе мaтeмaтичкe aлaтe који су им неопходи у даљем образовању. Биће оспособљени да
примене познате математичке моделе при повезивању теоријских и практичних знања из
математичких наука са другим научним областма, решавању проблема, а стечено знање ће им
помоћи да примене савремене технике у планирању, организовању, вођењу, управљању, као и
доношењу оптималних одлука.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Функције са једном независном променљивом (појам, класификација, елементарне функције);
Елементи линеарне алгебре (матрице, детерминанте, системи линеарних једначина); Бројни
низови, особине и граничне вредности; Извод и диференцијал функције (изводи првог и вишег
реда, извод сложене функције, монотоност и локални екстреми, конкавност и превојне тачке);
Функције две и више реалних променљивих (појам и дефиниција функције, парцијални изводи
првог и вишег реда, обичани и условни екстреми); Економске функције (функција тражње, понуде,
прихода, просечних трошкова, добити и еластичност функција); Неодређени интеграл (појам и
дефиниција првобитне функције и неодређеног интеграла, основне операције са интегралима и
таблица интеграла); Основне и комбиноване методе интеграљења и одређени интеграл; Елементи
финансијске математике, прост и сложени интересни рачун и његова примена у обрачуну
инвестиција, улога и зајма.
Практична настава: прати теоријску наставу. Све методске јединице су поткрепљене примерима
из економије. Рад претежно интерактиван и студенти су у могућности да сопственим
ангажовањем решавају и анализирају добијене задатке.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици наставе су предавања и вежбе. Основни принцип излагања наставног садржаја је
принцип „од апстрактног ка конкретном“, при чему се математички појмови, модели и методе
везују за решавање конкретних пословних проблема првенствено из економије.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Да студентима представи потребу коришћења управљачких метода и приступа, односно употребу
менаџмента као научне дисциплине, професије и вештине која се бави управљањем производним и
услужним организацијама у циљу њихове успешности. Такође, упознавање са менаџментом као
сложеним процесом усмеравања људи у извршавању одређених послова и задатака ради
остваривања унапред утврђених заједничких циљева, при чему овај процес обухвата више
различитих потпроцеса, као што су: планирање, организовање, вођење (лидерство), обезбеђивање
људског потенцијала и контрола.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог програмског садржаја студенти су оспособљени да у организацији у
којој буду радили схвате основне процесе менаџмента, уоче основне проблеме и да их решавају
применом различитих метода, техника и вештина и предузму одговарајуће пословне активности, како
би се остварили постављени циљеви. Такође, овладавају разним вештинама: управљање временом,
спречавање стреса, овладавање емоцијама, активно слушање, подучавање, стварање ефективних
тимова, преношење задужења, развијање поверења, истраживање пословног окружења,
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Увод у менаџмент; Развој менаџмента и школе менаџмента; Менаџери и њихово окружење:
организација и организационо окружење, посао и личност менаџера, организационо понашање,
организациона култура; Класификација менаџмента: стратегијски, оперативни и менаџмент
пословних подручја, глобални менаџмент, носиоци управљачког процеса; Одлучивање у
менаџменту: појам и фазе процеса одлучивања, модели и моделирање, избор и примена метода и
техника одлучивања; Потпроцеси менаџмента: планирање, организовање, вођење и људски
ресурси, контрола; Менаџмент иновацијама и променама; Менаџмент пројектима; Савремене
тенденције менаџмента: менаџмент временом, менаџмент стресом, менаџмент конфликтима,
еколошки менаџмент, трансформација организације.
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови који су
изложени на предавањима, обрађују се и решавају конкретни проблеми и задаци, и дискутује о
изложеним концепатима. Облици рада који се спроводе на вежбама су: презентација допунских
информација и примера, дискусије, методе и технике у појединим функцијама менаџмента,
појединачни и групни рад студената на решавању примера из праксе, презентација решења,
различити начини провере знања.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора. Практична
настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих улога.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
5
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Развијање комуникативних компетенција (језичких, социолингвистичких и прагматичких)
неопходних за успешно сналажење у разноврсним животним и пословним ситуацијама и активно
укључивање у међународну комуникацију на друштвеном и професионалном плану.
Исход предмета
Након што са успехом савладају студијски програм, студенти ће моћи да учествују у различитим
формалним и неформалним пословним интеракцијама и воде једноставнији разговор из домена
свакодневног и професионалног живота, током путовања, на састанцима, у телефонској
комуникацији. Студенти ће овладати стандардном пословном кореспонденцијом (упити,
поруџбине, радна биографија са пропратним писмом). Такође ће моћи да изложе краћу, унапред
припремљену пословну презентацију компаније или производа.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Предмет Енглески језик 1 припрема студенте за укључивање у међународну комуникацију,
развијањем језичких вештина (говора, разумевања говора, читања и писања) и способности
употребе специфичних језичких структура и функција у пословном окружењу. Студенти се
упознају и са друштвеним и културним особеностима и аспектима међукултурне комуникације.
Тематска подручја обухватају разне ситуације које прате комуникацију у пословном окружењу,
као што су пословни контакти и сусрети, састанци, телефонска комуникација, пословна путовања
и изласци, пословна преписка. Интегралан део чине и релевантне језичке функције и структуре
(са посебном нагласком на врстама речи – глаголима, глаголским временима, модалним
глаголима, затим именицама, заменицама, члану, придевима и прилозима и њиховој компарацији,
бројевима и везницима).
Практична настава: анализа практичних случајева, дискусије на задату тему, креативна
радионица.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава је у складу са захтевима предмета интерактивна. Тежиште је на развијању рецептивне и
аутоматизацији репродуктивне способности уз помоћ различитих типова вежби и симулација
типичних пословних ситуација и разговора.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПРИВРЕДНО ПРАВО
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Познавање кључних правних института тржишне привреде, са тежиштем на закључивање,
испуњење и обезбеђење испуњења привредних правних послова. Оспособљавање студената да
општа знања из стварног и облигационог права примене у појединим специфичним делатностима
(у банкарском пословању, осигурању, трговини, управи и другим) и повежу их и примене у
закључивању, испуњењу и обезбеђивању испуњења уговорних форми кроз које се на тржишту
испољава обављање одређених, пре свега, привредних делатности (банкарским пословима,
уговорима о осигурању, продајним пословима и другим). Оспособљавање студената да општа
правила и инструментариј на којима функционишу ови правни институти примене у одговарајућим
областима привредних и непривредних делатности.
Исход предмета
Након реализованих обавеза из предмета студенти ће да буду оспособљени за самостално
повезивање стечених знања из стварног и облигационог права у специфичним делатностима и
примену истих у закључивању одређених пословних уговора у привредним и непривредним
организацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Увод у право: појам, извори и субјекти привредног права. Привредна друштва: ортачко,
командитно, друштво са ограниченом одговорношћу,
акционарско друштво и њихово
повезивање; Реорганизација привредних друштава; Ликвидација и стечај привредних друштава;
Уговори робног (привредног) промета: уговори трговинског права, унутрашње трговинско
пословање, уговори о комисиону, посредовању, размени, складиштењу и испоруци робе;
Спољнотрговинско пословање и уговори; Страна улагања и уговори; Уговори у области туризма;
Уговори о пружању услуга, Уговори у области превоза, Уговори о изградњи објеката, Уговори у
области права интелектуалне својине, ауторска и сродна права и уговори о њиховом коришћењу;
Уговори о коришћењу ствари. Банке, банкарско пословање; Народна банка и банке у Републици
Србији; Хартије од вредности; Платни промет у Републици Србији; Рачуноводство и ревизија
финансијских извештаја. Својинска права: Стицање права својине; Сусвојина; Права
службености; Заштита државине, права својине и промет непокретности.
Практична настава – компатибилна са предавањима, уз примере из праксе и дискусије на задату
тему.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања наставника праћена су одговарајућим, посебно израђеним презентацијама. Поред
предавања предвиђена су и излагања истакнутих привредника. За све правне категорије и
институте користе се примери из пословне, судске и арбитражне праксе. Код представљања
појмова правних категорија и института предвиђено је активно учешће студената уз усмеравање
наставника. Вежбе су базиране првенствено на испитивању примера из праксе на основу којих се
реализују циљеви креативних радионица, студије случајева, обрада тема семинарских радова и
других облика наставе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ је да студенти схвате логику статистичког начина размишљања, да се обуче за
примену метода статистике, као и израчунавање и правилног тумачења основних статистичких
показатеља. Потреба за праћењем, квантифицирањем и анализом постоји где год се остварује
процес рада, производње, ангажовање капитала, средстава за рад, сировина, материјала и људских
ресурса. Статистичке методе омогућавају анализу тих стања, правилну интерпретацију добијених
резултата, предвиђање будућег развоја појава, ради остваривање основних економских принципа
продуктивности, економичности, рентабилности.
Исход предмета
Након савладавања садржаја предмета, студенти ће бити оспособљени да користе стечена знања у
свом даљем раду. Израчунавање и правилно тумачење основних статистичких показатеља,
овладавање основним статистичким методама и коментарисање добијених резултата, као и
самостално спровођење једноставнијих статистичких истраживања, омогућиће студентима да
изврше структурну и динамичку анализу и да, на основу ње, врше пројекције крeтања у будућем
временском периоду појава карактеристичних за област менаџмента.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и предмет пословне статистике и статистичког истраживања, прикупљање, обрада и
приказивање статистичких података; Дескриптивна статистика: мере централне тенденције, мере
распореда; Основи појмови теорија вероватноће (опит, догађај, емпиријска и класична дефиниција
вероватноће; Условна вероватноћа, независност догађаја, потпуна вероватноћа, Бајесова формула);
Случајна променљива и модели теоријских распореда вероватноћа, распореди дискретних и
непрекидних случајних променљивих; Функција расподеле и функција густине нормалне –
Гаусове расподеле, Студентова расподела; Узорак и статистички распореди узорка; Статистичко
оцењивање параметара, интервали поверења; Тестирање статистичких хипотеза; Регресиона и
корелациона анализа; Индекси, анализа временских серија и стопе раста; Остали статистички
методи.
Практична настава – презентације, дискусије и решавање практичних примера. Моделирање
узорака са примерима и задацима којима се утврђују већ усвојена основна теоријска знања.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе, према наведеној структури предмета, кроз практичне
примере при чему се модели и методе везују за решавање теоријских, практичних, и конкретних
пословних проблема првенствено из економије, уз упознавање са одговарајућим модерним
статистичким пакетима уз коришћење компјутерских софтвера.
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МЕНАЏМЕНТ
Студијски програм:
ОСНОВИ МАРКЕТИНГА
Назив предмета:
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са улогом маркетинга у корпоративном стратегијском планирању.
Разумевање тржишта, као и носилаца понуде и тражње. Да се упозна са концептом доживотне
вредности потрошача, као кључних фактора за постизање раста и развоја привредног субјекта.
Разумевање елемената маркетинг микса и доношење одлука за сваки од њих.
Исход предмета
Након савладавања материје овог предмета студент ће бити оспособљен да разуме суштину
маркетинга као пословног концепта; да разуме маркетинг активности; да разуме факторе који
утичу на понашање потрошача; да врше анализу тржишта; да креирају стратегије сегментације,
таргетирања и позиционирања; да креирају и имплементирају стратегије маркетинга.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Дефинисање маркетинга; Маркетинг концепције; Маркетиншко окружење; Маркетиншко
планирање; Системи за подршку маркетинг одлучивању; Стратегије сегментације, таргетирања и
позиционирања; Стратегије производа; Бренд менаџмент; Менаџмент услуга; Стратегије цене;
Стратегије дистрибуције; Стратегије промоције; Маркетинг етика и друштвено одговорно
пословање.
Практична настава – анализа случајева из праксе, креативне радионице и дискусије.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Интерактивна настава, анализа примера из праксе, дискусије, креативне радионице.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Савладавање основних социолошких појмова и критеријума развоја савременог друштва, са
посебним нагласком на информатичком друштву. Оспособљавање студената за превазилажење
конфликата и постизање мотивације и развијања пословног морала.
Исход предмета
Фундаментално теоријско знање основних социолошких одредница савременог друштва,
глобализације и информатичког друштва. Оспособљеност за превазилажење конфликата и
развијање пословног морала.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Развој социолошке мисли; Савремене социолошке школе и правци; Појам и карактеристике
савременог друштва; Информатичко друштво; Глобални друштвени систем и друштвени
подсистеми; Култура-традиција-религија; Социолошке димензије пословања; Социологија
менаџмента; Социолошко поимање маркетинга; Комуникације и пословање; Пословна култура и
пословни морал.
Практична настава. Студенти изучавају одређене теме по сопственом избору из сваке од
наведених методских јединица на појединим примерима из праксе и резултате студија
саопштавају на студијским вежбама. Практична настава из предмета Социологија у бизнису се
реализује на вежбама. Облици ове наставе су дискусије, израда и презентације семинарских
радова. Циљ наставе је да омогући студентима да стекну што потпунија сазнања, да слободно
износе своје ставове, са посебним нагласком на оспособљавању за превазилажење конфликата,
развијање толеранције и пословног морала. Израда и одбрана самосталног семинарског рада на
тему коју студент сам бира.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавања се изводе коришћењем презентације уз додатна објашњења професора. Учење је
континуирано уз понављање градива и дискутовањe о одређеним питањима, израду радова,
колоквијума и других активности студената. На вежбама се обрађују студије случаја, усмено
презентирају семинарски радови и друго. Од студената се захтева активно учешће и на
предавањима и на вежбама.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Сврсисходан циљ предмета је да се студентима омогући сагледавање значајних питања из области
економских интеграција како би разумели важност економских уједињења неопходних за
планирање и реализацију пословних активности на глобалном нивоу. Уз то, циљ је упознавање са
свим категоријама економских интеграција и свеобухватна анализа позадине ових процеса.
Студентима ће се омогућити и увиђање узрочно-последичне везе која егзистира у пословању, на
локалном, регионалном и међународном тржишту, а које је у складу са савременим пословним
токовима.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени како за самосталан, тако и за тимски рад, који се бави проучавањем
економских интеграција и њиховим положајем на тржишту. Истовремено, студенти ће имати
посебна знања за управљање свим врстама међународних привредних и финансијских интеграција,
те ће сходно томе бити у могућности да теоретско знање имплементирају у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и обележја економских интеграција; Развој економских интеграција; Међународна кретања
капитала; Облици регионалних и међународних економских интеграција; Европске интеграције
(еволуција Европске уније, ЕУ институције, ЕУ политике, „продубљивање“ и проширење ЕУ,
перспективе европских интеграција); Евроазијске интеграције (Заједница независних држава,
Организација за црноморску економску сарадњу – BSEC, Организација за економску сарадњу),
Америчке интеграције (NAFTA, АLADI, Група Rio, MERCOSUL, UNASUL), Азијске интеграције
(Интеграција Голфа, SAFTA, Интеграције региона Индијског океана, ASEAN, AFTA, APEC),
Афричке интеграције (COMESA, SACU, ECOFAS, UDEAC, CFA), Међународне финансијске
организације (Међународна банка за обнову и развој – EBRD, IDA, IFC, MIGA, BIS, MBES, MIB
EI).
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови који су
изложени на предавањима и дискутује о изложеним концепатима појединачних економских
интеграција.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
На часовима предавања, студентима се представља тематска наставна јединица, док се на часовима
вежби кроз појединачни и групни рад анализирају примери из праксе економских интеграција, уз
активно учешће студената у изради и презентацији семинарских радова и дискисији на задату тему.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1
Наставник/наставници:
Факултативни
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Савладавање најфреквентнијег вокабулара, основних правописних и фонолошких правила, основне (у
даљем тексту конкретно наведене) граматичке компетенције, као и прагмалингвистичких и
социолингвистичких правила примене немачког језика.
Исход предмета
По завршетку овог курса полазници ће бити у стању да разумеју једноставне (писане и говорне)
текстове, као и да воде једноставну (писмену и усмену) комуникацију. Студенти ће савладати језик
у тој мери да могу да се сналазе у већини свакодневних ситуација.
Садржај предмета
Теоријска настава – предавања (фронтална).
Током часова предавања студенти ће бити упознати са једним делом нормативне граматике
немачког језика – личне и присвојне заменице, одређени и неодређени члан, деклинација чланова,
придева, именица и личних заменица, једнина и множина именица, негације са „nicht“ и „kein“,
коњугација најфреквентнијих глагола у презенту (правилних, неправилних и помоћних глагола,
глагола са одвојивим префиксом, модалних и рефлексивних глагола), позиција глагола у реченици,
изјавне и упитне реченице, прилози за место, време и начин, неки предлози са генитивом, дативом
и акузативом, бројеви; као и са основним правописним правилима и правилима из области
фонетике и фонологије (немачки алфабет, изговор гласова). Биће обрађен вокабулар неопходан за
сналажење у свакодневним ситуацијама (теме/лекције се односе на: представљање, упознавање,
чланове породице, порекло, становање, боје, куповину, цене, гледање на сат, свакодневне
активности, хоби, слободно време).
Практична настава прати теоријску наставу: вежбе, дискусије са студентима, дијалог /говорне
вежбе, провера усвојеног знања, анализа практичног рада, консултације...
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, дијалог /говорне вежбе, провера усвојеног знања,
анализа практичног рада, консултације...
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1
Наставник/наставници:
Факултативни
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Усвајање свих језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање), као и развијање
минималне комуникативне компетенције на шпанском језику неопходне за сналажење у
свакодневним личним и једноставним пословним ситуацијама. Развијање комуникативне вештине
одвија се кроз рад на усвајању вокабулара и израза шпанског језика са акцентом на терминологију
пословног језика и усвајању основа граматичке компетенције.
Исход предмета
Очекује се да студенти разумеју основне инструкције, али и учествују у једноставном разговору на
познате теме из стручне области, да су развили способност да говоре и пишу једноставне реченице
о себи и блиским људима, разумеју краћи стручан текст, постављају и одговарају на једноставна
питања, пишу пословне преписке.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Помоћу комуникативне наставе на шпанском језику студенти и студенткиње се оспособљавају да
комуницирају на шпанском језику у складу са дескрипторима за ниво А1+ Заједничког европског
референтног оквира (Council of Europe, 2001. Common European Framework of Reference for
Languages: learning, teaching, assessment). Студенти усвајају терминологију и специфичне језичке
структуре (најфреквентније изразе и колокације) кроз активан рад на стурчним текстовима и
разним писменим и усмено–говорним вежбама. Кроз наставне јединице студенти се упознају са
различитим стилско-лексички, граматичким и културним садржајима који оспособљајују
студенте да прате комуникацију у пословном окружењу, као што су: поздрављање и
представљање; давање информација о себи и другима; пословни сусрети и састанци; пословна
путовања и пословна преписка; израда туристичких аранжмана; резервација хотела и ресторана;
описивање места, изражавање поседовања, потреба и жеља, давање информација о времену и
простору и слично. Студенти су оспособљени за коришћење граматике у функцији струке:
глаголи ser и estar, глаголска времена (садашње, просто прошло време и будуће), именица,
придева (род, број, слагање), основна употреба чланова, заменице, придеви, бројеви, предлози.
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава је комуникативног, интерактивног типа: индивидуални рад, рад у пару, групни рад,
дискусије. Акценат је на подстицању интеракије и комуникације. Претпоставка је да се студенти први
пут у формалном образовању сусрећу са шпанским језиком те је тежиште на развијању рецептивних
аутоматизованих способности, и минималне репродуктивне способности и то путем различих типова
једноставних вежби и симулације разговора свакодневих пословних ситуација.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
MЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
Наставник/наставници:
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
6
Услов:
Нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студентима представи менаџмент малих и средњих предузећа (ММСP)
и предузетништво у сваком погледу, поготово карактеристике и специфичности ММСP. Циљ овог
предмета је, да у сажетом облику прикаже историјски развој малог и средњег бизниса код нас,
обради искуства и погледе на МСP у земљама са развијеном тржишном привредом и земљама у
транзицији, као и да укаже на перспективе развоја ММСP и предузетништва код нас у будућности.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог програмског садржаја, студент је оспособљен да: истражује
тржиште, изабере делатност, обрачунава трошкове (набавке, производње, транспорта), изабере
адекватну опрему, изабере одговарајуће људске ресурсе и квалитетан и одговарајући материјал, да
сам напише и примени бизнис план итд. Такође, студент је оспособљен да: разуме улогу менаџера,
самосталан и тимски ради, интерактивно решава проблеме, унапреди међуљудске односе,
комуницира са добављачима и купцима са савременим технолошким средствима, успешно
презентира своје замисли и квалитете свог производа, а све у циљу што боље позиције предузећа на
тржишту и остварења што веће добити.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам, дефиниција и релевантни аспекти МСP; Историјски аспект развоја МСPP у Србији;
Предузетништво, иновације и стратегије развоја МСP – историја предузетништва у Србији,
одлике и предузетништво и менаџмент; Мала и средња предузећа и предузетништво; Одакле се
регрутују предузетници у САД, Западној Европи, Јапану и Србији; Менаџемент и МСP;
Менаџмент, менаџери и тимски рад у МСP; Место и улога МСP у светској привреди и Србији;
Оперативно конципирање предузетничког бизниса; Бизнис план и његове карактеристике;
Израда бизнис плана: за кућни бизнис, стратегијски бизнис план и бизнис план за новоосновано
предузеће; Примери бизнис планова; Регистрација и оснивање предузећа у Србији; Пореска
политика и МСP; Индикатори развоја и институције за развој МСP у Србији; Франшизинг,
кластери, финансијски лизинг и стратегија менаџмента МСP.
Практична настава прати теоријску наставу.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора. Практична
настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих улога.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Енглески језик 1
Услов:
Циљ предмета
Развијање и проширивање комуникативних компетенција (језичких, социолингвистичких и
прагматичких) неопходних за активно укључивање у међународну комуникацију на друштвеном и
професионалном плану, у пословном свету и свету информационо–комуникационих технологија.
Овладавање стручном терминологијом и стилско–синтаксичким особеностима карактеристичним за
стручну област за коју се студенти образују.
Исход предмета
Након што са успехом савладају студијски програм, студенти ће моћи да учествују у различитим
формалним и неформалним пословним интеракцијама, дискусијама и преговорима, воде разговор
из домена професионалног живота, износе аргументована мишљења и ставове о одређеним
стручним темама и изложе дужу, унапред припремљену пословну презентацију. Студенти су
оспособљени да разумеју и прате текстове из дате стручне области, као и да напишу краћи текст о
темама везаним за поље интересовања.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Предмет Енглески језик 2 оспособљава студенте за међународну комуникацију, развијањем
језичких вештина (говора, разумевања говора, читања и писања) и способности употребе
специфичних језичких структура и функција у пословном окружењу. Студенти се упознају и са
друштвеним и културним особеностима и аспектима међукултурне комуникације, као и са
карактеристичним професионалним жанровима. Усвајање релевантног лексичког фонда, стручне
лексике, најфреквентнијих колокација и фраза, оспособљава студенте за праћење стручне
литературе. Комуникацијске компетенције стичу се у домену различитих ситуација које прате
комуникацију у пословном окружењу. Кроз рад на стручним текстовима из области
предузетништва, маркетинга, продаје, економске пропаганде, менаџмента, пословних финансија,
пореза, царина и ИК технологија усваја се стручна терминологија и стилско-синтаксичке
особености карактеристичне за дату стручну област. Интегралан део чине и релевантне језичке
функције и структуре (са посебном нагласком на врстама речи – глаголима, глаголским
временима, модалним глаголима, пасиву, потом кондиционалним реченицама и индиректном
говору).
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава је у складу са захтевима предмета интерактивна. Тежиште је на развијању рецептивне и
аутоматизацији репродуктивне способности уз помоћ различитих типова вежби и симулације
типичних пословних ситуација и разговора.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИЗНИСУ
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну широк спектар знања и ИТ вештина, да разумеју утицај ИТ на
друштво, да знају да искористе стечено знање за решавање проблема на послу и у свакодневном
животу, да применом ИТ побољшају процес доношења пословних одлука, да знају да искористе
потенцијале Интернета и заштите се од ризика које носи, да користе рачунар тако да не угрожава
њихово здравље. Студенти се првенствено оспособљавају за примену информационих технологија
у области менаџмента.
Исход предмета
Широко теоријско знање о: хардверу и софтверу рачунара, пословној интелигенцији и
мултидимензионалној анализи података, рачунарским мрежама и Интернету, електронском пословању,
претњама безбедности података и заштити података, ергономији и коришћењу рачунара, TPS, MIS,
KMS, DSS, GDSS, ESS, ESS, ES, CRM, ERP, SCM и другим информационим системима. Знање
коришћења интернет сервиса, познавање основа рада у Windows оперативном систему, програму за
обраду текста Microsoft Word, програму за израду презентација Microsoft PowerPoint. Напредно
познавање рада у програму за табеларне калкулације Microsoft Excel.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
ИКТ у пословном свeту. Основни појмови и дeфиницијe. Хардвeр. Софтвeр. Рачунарскe мрeжe.
Eлeктронско пословањe и eлeктронска трговина. Бeзбeдност података. Информациони систeми.
Софтвeрски напади. Заштита података. Физичкe мeрe заштитe. Контрола приступа. Фајервол.
Антивирусни софтвeр. Eнкрипција. Симeтрична криптографија. Асимeтрична криптографија.
Дигитални потпис. Врстe криптографских напада. Спрeчавањe губитка података. Израда рeзeрвних
копија. Компонeнтe информационих систeма. Основнe пословнe функцијe. Пословни процeси.
Пословно окружeњe. Нивои управљања у пословном систeму. ИС за подршку пословним
функцијама. ИС за подршку мeнаџмeнту. ИС за обраду трансакција. Систeми за аутоматизацију
канцeларијског пословања. Систeми за управљањe знањeм. Радни систeми знања. Управљачки
информациони систeми. Систeми за подршку групном одлучивању. Систeми за подршку
руководиоцима. Eкспeртни систeм. Систeми за eлeктронско пословањe.
Практична настава. Excel – Word – Основна форматирања, рад са табелама, стилови, рад са
објектима, циркуларна писма. PowerPoint – прављење презентација, основна и напредна
подешавања, аутоматско извршавање презентације, рад са објектима. Excel – Excel окружење;
Управљање радном свеском; Управљање радним листовима; Навигација и селектовање; Типови
података; Унос података; Контрола исправности података; Креирање правила за унос података;
Форматирање података; Оператори, Креирање формула; Употреба релативних, мешовитих и
апсолутних адреса у формулама; Проналажење грешака у формулама; Употреба уграђених
функција: Основне, Математичке, Статистичке, Логичке, Датумске, Финансијске, Функције за
рад са текстом, Функције базе података; Формуле и функције за рад са низовима; Сортирање и
филтрирање података; Креирање и форматирање графикона; Штампа података и графикона; What
– If анализа: Тражење циља, Сценарио; Употреба солвера за: проналажење минималних,
максималних и оптималних вредности, проналажење оптималног плана производње, Употреба
пивот табела; Коришћење имена у формулама; Заштита података.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Први део предавања се изводи методом „ex catedra“, уз примену слајд-презентација и
мултимедијалних садржаја. Други део предавања се изводи методом „case study“, тј. анализом
карактеристичних примера који илуструју теоријски садржај. Сви студенти су у обавези да ураде
један семинарски рад, презентују га и одбране. Провера теоријског знања се врши сваке друге
недеље. Вежбе се изводе у учионици и рачунарској лабораторији. Студентима се прво на реалним
примерима објашњава конкретна материја, а затим самостално решавају постављене задатке.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи сагледавање значаја и примене основних поставки теорије
квалитета у свим делатностима савременог пословања. Изучавањем овог предмета код студената се
развија свест о квалитету као стратешком приступу који организацији пружа компаративну
предност на глобалном тржишту. Савладавање овог предмета омогућава студентима да на основу
теоријских знања и пренетих практичних искустава усвоје филозофију квалитета и принципе
менаџмента квалитета као начин системског размишљања у процесу доношења пословних одлука,
као и да примене алате квалитета за унапређење пословних процеса и организације у целини.
Исход предмета
По успешном завршетку програмског садржаја Менаџмент квалитета, студенти су оспособљени да:
усвоје системски начин размишљања потребан за анализу и одлучивање; идентификују захтеве
потенцијалних купаца; сагледају значај улоге купаца у ефективном менаџменту квалитета;
управљају односима са интерним и екстерним купцима; идентификују и међусобно повежу
пословне процесе у организацији; стално мере, прате и унапређују квалитет процеса и производа у
организацијама у којима раде; креирају и функционишу у ефективним тимовима; дизајнирају
процесе квалитета примењујући алате квалитета у циљу сталних побољшања.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основе менаџмента квалитета; Квалитет као стратегија организације; Окренутост купцима:
очекивања купаца, задовољство купаца, стратегије за обраду рекламација; Организација и
квалитет; Стандарди и стандардизација; Захтеви стандарда ISO 9001; Менаџмент квалитета у
развоју; Менаџмент квалитета у производњи; Побољшавање процеса; Алати, технике и методе
унапређења квалитета.
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови који су
изложени на предавањима и усредсређене су на решавање проблема и задатака, те дискусију
изложених концепата. Облици рада који се спроводе на вежбама су: презентација допунских
информација и примера, дискусије, појединачни и групни рад студената на решавању примера из
праксе, презентација решења, квиз, симулације и игре, различити начини провере знања.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора.
Практична настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода:
интерактивни рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација
различитих улога

16

Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Савладавање опште теорије јавних набавки и сродних поступака, упознавање са главним
обележјима поступка јавних набавки и управних уговора, упознавање са активностима тела
Европске уније у правној регулативи поступака јавних набавки у ЕУ, упознавање са активностима
монетарних институција (Светска банка, Европска банка за обнову и развој и др.) и примена
правила о јавним набавкама, упознавање са правном регулативом јавних набавки у Републици
Србији.
Исход предмета
Оспособљеност студената да пронађу и анализирају релевантна правна аката ЕУ, националне
легислативе и судске праксе из области јавних набавки; оспособљеност за решавање правних
питања расписивања и реализације поступака јавних набавки; оспособљеност за припрему управних
уговора и поступке заштите права у вези са јавним набавкама, приговора и управносудске поступке.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам јавних набавки (public procurement); Развој правне регулативе у неком државама – Немачка,
Аустрија, Француска, САД, као и у Републици Србији; Извори права за јавне набавке – директиве
ЕУ, акат СТО (WTO), међународних асоцијација; Извори права јавних набавки у Републици
Србији; Основна начела јавних набавки и поступци јавних набавки; Субјекти – обвезници јавних
набавки; јавноправна тела и др. Правна лица; Предмети јавних набавки и изузеци; Врсте
поступака јавних набавки и њихова основна обележја; Ток поступка јавне набавке (покретање,
увид у документацију, подношење понуде, отварање понуда, одлуке); Правни лекови у поступку
јавних набавки (приговор, управни спор); Комисија за заштиту права понуђача; Управно-судска
заштита против одлука државних тела у поступку јавних набавки; Уговор о јавној набавци; Права
и обавезе из уговора о јавној набавци; Решавање спорова у вези са јавним набавкама (надлежност,
поступак).
Практична настава прати теоријску наставу. Реализација процедура јавнх набавки; аката у
поступку, практични примери.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује путем предавања, семинара, индивидуалног рада са студентима на
консултацијама, групним дискусијама и решавањем примера из праксе на вежбама. Свака од
наведених тема у теоријској настави обрађује се кроз практичне примере, анализе актуелних
случаја, илустрацијама, симулацијама, предавањима стручњака из праксе, итд. Провере знања врше
се оцењивањем активности током наставе, оценом излагања студената, семинарских радова,
колоквијума и усменог испита.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Стицање општих знања која се односе на појам и врсте јавних служби, улогу јавних служби у
развоју инстуционалног механизма државне и јавне управе, политике и регулативе јавних служни у
Европској унији, облике у којима се реализују јавне службе, позитивноправну регулативу јавних
служби у Републици Србији, као и правни режим јавних установа.
Исход предмета
Оспособљеност за спознају и анализирање позитивноправне националне регулативе јавних служби,
разликовање комерцијалних и некомерцијалних јавних служби, као и последица овога раздвајања у
односу на правни режим који се на сваку од њих односи, либералзација јавних служби,
концесиониране јавне службе, познавање организације, финансирања и заштите права корисника
услуга јавних служби у Републици Србији.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам јавне службе. Настанак и развој јавних служби. Врсте јавних служби. Функционално и
организационо одређење јавне службе. Привредне (комерцијалне) и ванпривредне
(некомерцијалне) јавне службе. Материјални критеријуми за одређење јавне службе:
нетржишност и природни монополи, нужност, колективна природа добра, присилност. Политика
и право ЕУ и јавне службе. Јавне службе као делатности с посебним дужностима – дужности јавне
службе. Универзалне услуге. Непрестано извођење. Регулатива цена и квалитета услуга.
Доступност. Сигурност корисника. Основи правног режима јавних служби. Ствари нужно
потребне за извршавање јавних служби (инфраструктура). Јавна овлашћења. Права корисника
јавних добара и услуга. Финансирање јавних служби. Либерализација, комерцијализација,
приватизација јавних служби. Јавноправни облици: јавне установе, јавна предузећа, јавна
агенције, други облици. Приватноправни облици: концесија, други облици јавно-приватног
партнерства. Појам и основи правног уређења јавне службе у Републици Србији. Развој правног
уређења јавних служби у Србији. Позитивноправно уређење јавних служби: уставне одредбе,
законско уређење. Финансирање јавних служби: национални, регионални и локални ниво.
Функционисање јавних служби – јавна овлашћења. Јавна установа као основни организациони
облик обављања јавне службе у Србији. Појам јавне установе. Оснивање и структура јавне
установе. Начела за деловање јавних установа. Делокруг јавне установе – обављање јавне службе.
Јавна овлашћења. Надзор над радом јавних установа. Правна заштита грађана у односу на јавне
установе. Остали организациони облици обављања јавне службе – привредна друштва основана
од стране јавноправних лица. Идентификација најчешће коришћених законских критеријума при
одређивању делатности као јавне службе.
Практична настава прати теоријску наставу. Практична помоћ, оснивачких аката, вршења јавних
овлашћења и др.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује путем предавања, семинара, индивидуалног рада са студентима на
консултацијама, групним дискусијама и решавањем примера из праксе на вежбама. Свака од
наведених тема у теоријској настави обрађује се кроз практичне примере, анализе актуелних
случаја, илустрацијама, симулацијама, предавањима стручњака из праксе, итд. Провере знања врше
се оцењивањем активности током наставе, оценом излагања студената, семинарских радова,
колоквијума и усменог испита.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ је да се у оквиру предмета студенти упознају са основама фискалног система као базом за
практично оспособљавање студената за успешно обављање многих послова везаних за фискални
систем. Након успешног завршетка овог курса, студенти ће бити оспособљени да разумеју и схвате
суштину јавних финансија и стечена знања практично примењују у раду на различитим пословима у
пореским органима, али и пословима у другим радним организацијама у вези са пореским
пословањем.
Исход предмета
Након успешног изучавања овог предмета студенти су оспособљени за обављање конкретних
пореских и других послова и доношење оптималних одлука везаних за јавне финансије. По
завршетку овог предмета студенти су оспособљени за самосталан рад у пореским органима (разних
нивоа) и другим пословним организацијама (обрачуни и плаћања пореза) али и за тимски рад и
групно решавање сложенији послова из области јавних финансија.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Финансијска економија и јавне финансије; Макрофинансирање и јавни сектор; Јавни расходи
(место и улога, покриће, стални раст, границе, узроци, деловање расхода, принципи, структура);
Јавни приходи (природа и врсте, порези и пореска политика, ефекти опорезивања), Јавни дуг
(узроци, врсте, емисија, конверзија, амортизација, ефекти и политика јавног дуга); Буџет и
фискална политика (буџет у финансијској теорији и политици, функције буџета, принципи,
буџетски процес, буџетски дефицит, буџет као инструмент економске политике; Буџетска
политика и савремена инфлација.
Практична настава прати теоријску наставу. Упознавање са искуствима у раду пореских управа од
стране њиховог менаџмента као и наших бивших студената, презентација најбоље одбрањених
дипломских радова из области јавних финансија.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања, вежбе и консултације. Предавања и вежбе се
организују у PowerPoint-у уз интерактивно учешће студената. У настави се користе: IT, Web Tutor
Adventage, web сајтови, пословни случајеви и друге технике и информације. У реализацији
предавања и вежби учествују гостујући професори и истакнути професионалци из области јавних
финансија.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Локална самоуправа, регионализација и децентрализација су од изузетног значаја за
демократизацију друштвених односа и укупну стабилност друштва у свакој држави, па тако и у
Републици Србији. Стицање сазнања студената, будућих струковних правника у области државне
администрације и јавне управе, из овог домена од изузетног значаја је поготово имајући у виду
садашњи и будући развој европских интеграција и учешћа Републике Србије у том процесу.
Неопходан је даљи развој и ширење процеса децентрализације, приближавања јавних послова
грађанима, те је стога познавање ове материје незамењив услов за даљи развој друштвене свести о
значају и садржини локалне самоуправе.
Исход предмета
Успешном реализацијом преиспитних и испитних обавеза из предмета студенти су оспособљени за
самостално повезивање стечених знања из домена локалне самоуправе, као и деловање у локалним
условима. Стичу знања и вештине неопходне за учешће у обликовању и реализацији политике
локалне самоуправе, као и децентрализације, на свим нивоима који подразумевају
децентрализацију, од централних државних органа до локалне самоуправе. Такође, стичу знања и
вештине неопходне у свакодневном функционисању јединица локалне и регионалне самоуправе.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам локалне самоуправе. Локална управа. Општа питања локалне самоуправе.Обележја и
историјски извор локалне самоуправе. Правни основи локалне самоуправе. Територијализација
локалне самоуправе. Величина јединица и степени локалне самоуправе. Централни и нецентрални
органи власти. Послови локалне самоуправе. Правна заштита локалне самоуправе. Европска
начела о локалној самоуправи. Међународно-правно уређивање локалне самоуправе. Европски
стандарди локалне самоуправе (начела добре владавине и управљања). Харминизација локалне
самоуправе у Европи. Локална самоуправа у Републици Србији. Правни извори уређивања
система локалне самоуправе у Републици Србији. Уставна начела о локалној самоуправи и
уставни положај јединица локалне самоуправе. Правни положај општине. Правни положај града.
Правни положај главног града. Законодавно уређење система локалне самоуправе – Закон о
локалној самоуправи. Односи републичких органа и органа јединица локалне самоуправе.
Финансирање локалне самоуправе. Фискална децентрализација. Јавно-приватно партнерство.
Имовина (својина) локалне самоуправе. Облици учешћа грађана у остваривању локалне
самоуправе. Локални изборни систем. Закон о локалним изборима.Заштита изборног права.
Сарадња и удруживање јединица локалне самоуправе. Међусобна сарадња и удруживање.
Међународна сарадња и удруживање јединица локалне самоуправе. Актуелни програми и
подршка развоју локалне самоуправе у Србији.
Практична настава прати теоријску наставу. Обрада тема примерима из праксе, студијама
случајева, предавањима стручњака из праксе.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује у облику предавања, вежби, семинара и групних дискусија, као и
индивидуалним радом са студентима на вежбама и консултацијама. Студенти се на уводном часу
информишу о начину праћења њиховог рада, врстама, карактеру и садржини активности које се
оцењују и утичу на коначну оцену из предмета Локална самоуправа. Провере знања врше се
оцењивањем активности током наставе, оценом излагања студената, семинарских радова,
колоквијума и усменог испита.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ наставе на предмету јесте да се студентима укаже на значај маркетинг комуницирања као
посебне и веома значајне области маркетинга, која је усмерена превасходно на проналажење
најцелисходнијег начина за преношење поруке до купца и потрошача. Маркетинг комуницирање
заузима посебно место у процесу размене на тржишту, кроз оптимално информисање. Оно је, на
неки начин, и везни елемент између свих инструмената маркетинга. Поред тога што је маркетиншки
оријентисаној организацији потребно да има прави производ, на правом месту, у право време и по
одговарајућој цени, о томе треба да обавести и своје постојеће и потенцијалне купце.
Исход предмета
Рад на предмету оспособљава студенте да разумеју свеукупност комуникационих веза које се
остварују на релацији између предузећа и купаца, чија је намера да се купци информишу, увере и
убеде у предности производа/услуга и саме организације која се промовише. Кроз детаљно
упознавање са алатима маркетинг комуницирања – оглашавањем, односима са јавношћу, личном
продајом, унапређењем продаје и директним маркетингом – студенти стичу неопходна сазнања за
послове управљања маркетинг комуникацијама и за рад у овим областима.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Увод у маркетинг комуницирање; Развој маркетинга и маркетиншких комуникација; Процес
комуницирања као основа спровођења промотивних активности; Алати маркетинг комуницирања;
Оглашавање – појам, класификација, главни учесници, циљеви, креирање поруке, планирање и избор
средстава, одређивање буџета, управљање, евалуација кампање; Односи с јавношћу – појам, развој,
интерна и екстерне јавности, правци деловања и задаци, професионалне перформансе стручњака;
Лична продаја – природа и значај, циљеви, процес, трендови, продавци (особине, врсте, оцена рада),
продајна оператива, продајна територија, преговарање; Унапређење продаје – појам и врсте,
активности усмерене на потрошаче и активности усмерене на трговину; Директни маркетинг – појам,
развој, циљеви, приступи, главни канали, базе података; Етика у оглашавању – појам, етички
проблеми, етички спорне врсте оглашавања.
Практична настава. Прати теоријску наставу и обухвата примере из праксе, дискусије на задату
тему и креативне радионице.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Интерактивна настава, анализа примера из праксе, дискусије, креативне радионице
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета јесте да се студенти упознају са значајем и циљевима менаџмента људских
ресурса у контексту остваривања позитивних резултата туристичких организација. Посебни циљеви
јесу упознати студенте са изазовима и концептима управљања запосленима, самостално
осмишљавање основних послова из домена управљања људским потенцијалима, схватање важности
изградње позитивне радне атмосфере и организационе културе у остваривању стратегијских циљева,
као и способност примене теоријског знања у пракси.
Исход предмета
Усвајањем програмског садржаја студенти ће бити оспособљени да разликују различите приступе
управљања људским ресурсима, као и да схвате значај коју имају запослени у процесу остваривања
конкурентности у оквиру услужне економије. Такође, биће у стању да сложени процес управљања
запосленима, на основу савремених концепата и метода, примене у пракси, као и да унапреде
сопствене и организационе перформансе креирањем организационе културе и позитивне радне
атмосфере.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Менаџмент људских ресурса: Управљање људским ресурсима у контексту развоја услужне
економије. Развој персоналног менаџмента и проширени концепт управљања запосленима.
Сличности и разлике менаџмента људских ресурса са кадровским менаџментом. Остваривање
конкурентности и значај управљања људским ресурсима. Креирање организационе културе у
туристичкој организацији, стилови руковођења, појам и улога менаџмента људских ресурса,
њихов значај, циљеви и активности у туристичкој организацији. Перспективе управљања људским
ресурсима у туристичкој организацији. Анализа и дизајнирање радних места. Планирање,
регрутовање, селекција и социјализација људских ресурса, тренинг и развој запослених,
евалуација остварених перформанси, планирање и развој каријере. Награђивање запослених и
мотивација: системи награђивања запослених, зараде засноване на оствареним перформансама,
облици и фактори мотивације. Стварање позитивне радне атмосфере и значај креирања културе
комуникације у туристичкој организацији, видови и вештине комуникације у савременом
пословању, узроци настајања конфликата, превазилажење проблема и конфликата у
комуникацијама, методе управљања конфликтима, значај тимског рада у савременом пословању,
креирање и управљање тимовима. Обезбеђивање ресурса: анализа тржишта рада, отворено и
затворено тржиште, усклађивање понуде и потражње, уговори између запослених, послодаваца и
синдиката. Деградација и пензионисање.
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе се организују у PowerPoint-у уз интерактивно учешће студената. У настави се
користе: IT, Web Tutor Adventage, Web сајтови, пословни случајеви и друге технике и информације.
У реализацији предавања и вежби учествују гостујући професори и истакнути привредници.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти схвате значај адекватног управљања туристичким просторима
– дестинацијама и овладају савременим моделима и методама које се користе у стратегијском и
оперативном менаџменту.
Исход предмета
На крају овог предмета студенти ће стећи јасну представу о значају квалитетног простора у
савременом и одрживом развоју туризма, па самим тим и о потреби успостављања адекватног
менаџмента туристичке дестинације. Стећи ће задовољавајући ниво знања у погледу практичне
примене савремених модела, метода и критеријума који се користе у поступку планирања,
организовања, праћења и контроле развоја туристичких дестинација.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и елементи туристичке дестинације: дефинисање дестинације као просторне категорије у
туризму, структура основних елемената дестинације. Појам и методе валоризације туристичке
дестинације: критеријуми валоризације, развојни капацитет дестинације, утицаји туризма на
животну средину дестинације. Фактори развоја и животни циклус дестинације: структура и значај
развојних фактора, важније фазе у животном циклусу дестинације. Типови туристичких
дестинација: природне дестинације, насељске дестинације – градске и сеоске. Релевантна
туризмолошка обележја природних простора, градских и сеоских насеља: положај, туристичке
вредности, смештајни капацитети, туристички промет и др. Функционална типологија
туристичких насеља: мала, средња и велика насеља, туристички центри. Туристички производ
дестинације: основни елементи структуре туристичког производа природних простора, градских и
сеоских насеља. Видови менаџмента туристичке дестинације: стратегијски менаџмент, оперативни
менаџмент, интегрални менаџмент, одрживи менаџмент, еколошки менаџмент, менаџмент
квалитета, менаџмент ризиком, менаџмент маркетинга. Индикатори праћења и контроле
менаџмента дестинације: индикатори ЕУ, индикатори WTO.
Практична настава је комплементарна је теоријској настави и реализује се кроз интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализе практичних случајева, дискусије на задату тему,
креативне радионице и друго.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење одговарајућих презентација и интерактивно учешће студената.
Практична настава прати теоријска предавања, уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева и друго. У реализацију
предавања и вежби повремено се укључују референтни професори и стручњаци из праксе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са информационим предностима рачуноводства као базичног информационог
система за евиденцију пословања свих правних лица, са фокусом на привредна друштва,
осигуравајућа друштва, банкарске и финансијске институције. Кроз реализацију наставног садржаја
студенти стичу знања и вештина из области финансијског рачуноводства, упознају се са основама и
принципима система двојног књиговодства, методологијом рачуноводственог обухватања
средстава, обавеза, капитала, расхода и прихода, утврђивања финансијског резултата и састављања
финансијских извештаја (биланса стања и биланса успеха).
Исход предмета
Изучавањем овог наставног предмета студентима се пружају неопходна теоретско–практична знања
за примену финансијског рачуноводства у привредним друштвима, осигуравајућим друштвима,
банкарским и финансијским институцијама. Студенти ће бити оспособљени за обављање послова у
оквиру рачуноводства, евиденцију сложених пословних промена у пословним књигама,
обрачунавање вредности залиха, обрачунавање набавних и продајних цена, обрачунавање
амортизације, утврђивање финансијског резултата, састављање финансијских извештаја,
разумевање рачуноводствених информација за привредна друштва, осигуравајућа друштва,
банкарске и финансијске институције.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Рачуноводствена методологија; Примена система двојног рачуноводства; Примена контног оквира
за предузеће; Примена Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и Међународних
стандарда финансијског извештавана (МСФИ); Примена Закона о рачуноводству; Примена
рачуноводствених политика; Утврђивање финансијског резултата; Састављање финансијских
извештаја; Анализа финансијских извештаја за потребе интерних и екстерних корисника;
Специфичности рачуноводства банака; Специфичности рачуноводства осигуравајућих компанија;
Специфичности рачуноводства непрофитних организација.
Практична настава прати теоријску у и изводи се путем вежби; практичних радова, студија и
анализа случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања,
што подразумева интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица и
решавања конкретних проблема. У оквиру тога студенти стичу практично искуство на реалним
примерима да врше рачуноводствено обухватање пословних активности путем сложених
књиговодствених ставова и билансних промена, утврђивање финансијског резултата и састављање
финансијских извештаја.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе путем презентација, уз додатна објашњења професора. Вежбе се односе на
решавање практичних задатака.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са укупном проблематиком финансирања како државне,
тако и недржавне јавне управе, са правног, а исто тако и са економског аспекта. Интегрални
приступ проучавању, посебно је користан у вези са обављањем послова у Управи прихода и свих
других послова који су повезани са пореском проблематиком. У оквиру овог предмета пред основа
финансирања јавне управе, изучавају се изузетно значајне области – буџетско и пореско право као
две посебне целине. Студенти ће да буду упознати, како са инструментима финансирања јавне
управе, тако и са најновијим пореским прописима како би имали комплетну слику јавних
финансија и пореског система у Србији.
Исход предмета
Успешним савладавањем материје у оквиру премета Финансирање јавне управе студенти ће да буду
оспособљени за примену основних института у директним и индиректним буџетским корисницима,
у оквиру финансирања јавних потреба, а посебно у области буџетског и пореског права, као и у
области разноврсних трансфера из буџета централних органа, као и органа територијалне
аутономије и локалне самоуправе. Студент је оспособљен да учествује у буџетској процедури –у
фазама припреме и извршења буџета; може да учествује у изради финансијских планова корисника
буџетских средстава и разуме основе буџетског рачуноводства и извештавања, као и буџетске
контроле и ревизије.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Функција јавног сектора. Јавна и приватна добра у задовољавању јавних потреба. Обим
финансијске активности државе. Инструменти финансирања јавних издатака. Буџет. Буџетски
фондови. Небуџетски фондови. Јавна предузећа. Остали инструменти финансирања јавних
издатака. Финансирање јавних потреба путем буџета. Државни буџет – буџет Републике Србије.
Буџет јединица локалне самоуправе. Буџетски трансфери.Буџетски ток. Функције државног
буџета. Државни буџет и финансијска функција. Државни буџет и економске функције. Државни
буџет и социјалне функције. Државни буџет и правне функције. Финансијски планови. Директни
и индиректни буџетски корисници.
Практична настава прати теоријску наставу. Свака од наведених тема обрађује се кроз практичне
примере.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује путем предавања, семинара, индивидуалног рада са студентима на
консултацијама, групним дискусијама и решавањем примера из праксе на вежбама. Свака од
наведених тема у теоријској настави обрађује се кроз практичне примере, интерактивна настава –
анализе актуелних случаја, предавањима стручњака из праксе, итд. Провере знања врше се
оцењивањем активности током наставе, оценом излагања студената, семинарских радова,
колоквијума и усменог испита.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти схвате хотелијерство као услужну делатност која има изгледну
развојну перспективу, да овладају начином организовања и специфичностима пословања хотелских
предузећа, као и савременим моделима, методама и техникама управљања пословањем ових
предузећа.
Исход предмета
На крају овог предмета студенти ће стећи јасну представу о значају и перспективама хотелијерства у
савременом развоју угоститељства и туризма. Упознаће се са начином организовања и пословања
различитих типова хотела. Посебно важан исход је у томе што ће студенти овладати
најсавременијим моделима, методама и техникама управљања овим предузећима, које ће моћи
успешно применити у пракси непосредно по завршетку студија.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам хотелијерства: дефинисање хотелијерства и његове улоге у оквиру угоститељства. Настанак
и развој хотелијерства: развој хотелског бизниса у свету, развој хотелијерства у Републици
Србији, значајне личности за развој хотелијерства, место хотелијерства у туристичкој привреди.
Предмет делатности хотелијерства. Појмовна одређења у хотелијерству. Одлике радног процеса у
хотелијерству: основни чиниоци радног процеса, двојак карактер радног процеса, сезонски
карактер радног процеса, начин одвијања радних операција. Функције хотелијерства: набавна
функција, услужно-производна функција, продајна функција, функција подршке, специфичне
функције хотелијерства. Организационо-технолошки аспект пословања хотела: значај, функције и
међуусловљеност пословања хотелских сектора. Хотелски производ: појам и структура хотелског
производа, специфичности хотелског производа. Појава и развој међународних хотелских ланаца.
Фактори који утичу на развој хотелских ланаца: екстерни фактори развоја међународних
хотелских ланаца, интерни фактори развоја међународних хотелских ланаца. Облици хотелских
ланаца: корпоративни хотелски ланци, добровољни ланци, конгломерати. Интеграциони процеси
у хотелијерству. Модели раста хотелских ланаца: франшизинг, уговор о менаџменту, заједничка
улагања, стратегисјке алијансе. Диверсификација понуде хотелских ланаца: All inclusive,
Timeshering. Управљање људским ресурсима у хотелиерству: улога људских ресурса у
хотелијерству, образовање и стручно усавршавање запослених, пословно понашање у
хотелијерству, пословно комуницирање у хотелијерству. Управљање квалитетом у хотелијерству:
квалитет и управљање предузећем, карактеристике међународних стандарда, улога стандарда у
хотелијерству, Информационе технологије у хотелијерству.
Практична настава је коплементарна је теоријској настави и реализује се кроз интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализе практичних случајева, дискусије на задату тему,
креативне радионице и друго.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење одговарајућих презентација и интерактивно учешће студената.
Практична настава прати теоријска предавања, уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева и друго. У реализацију
предавања и вежби повремено се укључују референтни професори и стручњаци из праксе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЛОГИСТИКА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студентима представи како да у време оскудице ресурса искористе
сопствене снаге предузећа, где ће бити ангажовани, како би повећали ефикасност пословања.
Логистика обухвата: преузимање, транспорт, чување, складиштење, техничке манипулације и испоруку
трговачке робе и других производа. Њен задатак је да правe количинe производа, праве врсте, уредно
ставља на располагање правим купцима на правом месту, у право време, на прави начин и у правом
стању.
Исход предмета
На крају успешно савладаног студијског садржаја овог предмета студенти ће бити оспособљени да у
организацији у којој буду радили предузму одговарајуће математичко-статистичке прорачуне, како би се
определили за најбоље моделе набавке, транспорта, складиштења. Вежбе ће им пружити подлогу да
користе савремене информационе технологије у своме раду, лакше примењују конкретне методе (нпр.
код Вагнер-Витиновог или клизног поступка одредити периоде наручивања робе уз минималне
трошкове; утврђивање оптималне запремине складишта; локације складишта и др.) и презентирају
добијене резултате уз помоћ рачунара како би образложили своју одлуку.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Увод у логистику: појам и задаци пословне логистике, значај логистике за повећање успешности
пословања, место пословне логистике у организационој структури предузећа; Организација предузећа
– основ и оквир пословне логистике: појам и принципи организације предузећа, организација
структуре предузећа, организација функционисања предузећа, логистички менаџмент, логистички
контролинг; Организовање функције пословне логистике: чиниоци који утичу на функционисање
функције пословне логистике, место пословне логистике у организационој структури предузећа,
поступак организовања функције пословне логистике; Логистика набавке: појам и задаци набавке,
набавка и континуитет снабдевања (појам и задаци залиха, нормативи залиха); набавка као чинилац
пословног успеха (модели и системи набављања); Логистика складиштења: појам и задаци складишта,
проблем локације, капацитет складишта, технологија складиштења (врсте складишта, складишна
техника, системи и технике складиштења), паковање робе; Логистика унутрашњег транспорта: појам,
задаци и значај унутрашњег транспорта, технологија унутрашњег транспорта, транспортни проблем,
комбиновани транспорт; Логистика поврата: појам и задаци логистике поврата, разлози подстицања
повратних токова, активности логистике поврата, пројектовање ефективног система логистике
поврата, дефинисање транспорта и локација у систему логистике поврата; Информациони систем
интегрисане логистике.
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања/вежбе (у циклусу), студије случајева, презентације,
пенели, консултације-гостујући предавачи. Програм се заснива на интерактивном приступу, те се од
студената очекује активно учешће у складу са изложеним захтевима професора.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенте уведе у смисао предузетничког понашања и пословања,
представи предузетничке факторе и процес предузетништва и омогући им потребне компетенције и
способности за успешно обављање пословних активности у предузетничком бизнису. Савладавање
овог предмета омогућава студентима да на основу изнетих теоријских и практичних знања, развију
способност сагледавања пословних могућности, прихватања одговарајућих ризика сразмерно
могућностима, размишљају иновативно и процене потребне ресурсе који ће омогућити реализовање
предузетничког подухвата.
Исход предмета
По успешном завршетку програмског садржаја Предузетништво, студенти су оспособљени да: јасно
разумеју комплексну природу предузетништва, истражују конкурентско и опште окружење,
самостално процењују пословне шансе и њихову тржишну валоризацију, идентификују могућности
које се заснивају на новим идејама и приступима, процењују сопствене предузетничке способности,
покажу способност за преузимање програмираног ризика и моделирају и имплементирају
предузетничке стратегије.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појмовно одређење предузетништва; Теорије о предузетништву; Врсте предузетништва; Значај
предузетништва; Профил успешног предузетника: карактеристике предузетника, понашање
предузетника, порекло предузетника, мотиви предузетника, предузетничка култура;
Предузетнички процес: карактеристике, модели, елементи; Предузетнички подухват: дефинисање
и избор бизнис идеје, оснивање новог предузећа, куповина постојећег предузећа, куповина
франшизе; Иновација – базни инструмент предузетништва: појам, извори иновативног понашања,
процес иновације; Бизнис план: улога и значај бизнис плана, припрема и дошење плана, садржај и
основни елементи бизнис плана; Предузетничке стратегије; Менаџмент у предузетничком
бизнису.
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови који су
изложени на предавањима и усредсређене су на aнализу случајева из праксе и осмишљавање
сопстених студија случајева, те дискусију изложених концепата. Облици рада који се спроводе на
вежбама су: презентација допунских информација и примера, дискусије, појединачни и групни рад
студената на решавању примера из праксе, презентација решења.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора.
Практична настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих
улога.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА ЗА МЕНАЏЕРЕ
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Студенти стичу основна знања из рачуноводства за менаџере која се примењују у управљању и
руковођењу правним лицем, путем разумевања рачуноводственог система, упознавања са
рачуноводственом терминологијом и појмовима као основом пословног језика менаџмента, упознавања
са садржајем рачуноводства као основног информационог система правног лица који менаџери користе
за доношење одлука, упознавања са основном рачуноводственом методологијом, разумевања
рачуноводства као темеља пословног одлучивања за менаџере. Кроз реализацију наставног садржаја
студентима се пружају неопходна теоретско-практична знања за разумевање рачуноводства у процесу
управљања, анализе финансијских извештаја као неопходног алата менаџмента и коришћење
рачуноводствених информација.
Исход предмета
Савладавањем наставног садржаја предмета студенти су оспособљени да разумеју улогу
рачуноводства у процесу управљања, разумеју предности и мане употребе рачуноводствених
информација за менаџмент, упознати са основама евидентирања пословних промена и састављањем
финансијских извештаја, могућностима и изазовима за менаџере. Поред тога, студенти су
оспособљени да користе целокупан информациони потенцијал рачуноводства, како за интерне, тако
и за екстерне потребе.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и кoнцепт рачунoвoдства за менаџере, Основе система двoјнoг књигoвoдства;
Књигoвoдствена дoкументација за менаџере; Кoнтни oквир; Инструменти рачуноводства који су
неопходни за менаџере; Оснoвне билансне прoмене; Књигoвoдствени рачуни; Пoслoвне књиге и
њихова примена у менаџменту; Прибављање финансијских средстава од стране менаџера;
Прибављање материјала и рoбе; Прибављање oснoвних средстава; Пoјам расхoда и трoшкoва;
Набавна вреднoст прoдате рoбе у тргoвини на великo и малo; Ванредни расхoди, финансијски и
oстали расхoди; Пoјам, врсте и вреднoвање прихoда; Метoде утврђивања финансијскoг резултата;
Финансијски извештаји које користе менаџери.
Практична настава прати теоријску наставу и изводи се путем вежби; практичних радова, студија и
анализа случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања,
што подразумева интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица и
решавања конкретних проблема.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе путем презентација, уз додатна објашњења професора. Вежбе се односе на
решавање практичних задатака.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Дигитализација економије и развој информационог друштва условљавају потребу да студенти
пословне и информатичке оријентације стекну основна знања о концепту електронског пословања
који је данас присутан у свим областима рада и деловања. Циљ предмета је да омогући разумевање
међусобног односа е-пословања и е-трговине, интернет технологија, као и разумевање друштвенoг,
економског и правног контекста е-пословања. Својом структуром предмет обухвата три главне
покретачке снаге е-пословног концепта: 1) пословни развој и стратегије, 2) технолошке иновације,
3) економске и шире друштвене утицаје и последице.
Исход предмета
Знања стечена на овом предмету оспособиће студенте да се укључе у савремене пословне
активности, које су драматично промењене применом електронских комуникација, информационих
технологија и е-пословања. Студенти ће моћи да: као део тима одлучују о увођењу е-пословних
техника у предузеће или банку; врше кост-бенефит анализу примене информационих алата;
организују примену одређеног е-пословног модела за конкретно предузеће; да се као грађани лакше
прилагоде и прихвате савремене технике рада и комуницирања у свим областима од рада у државној
администрацији до забаве.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Дигитализација економије и развој информационог друштва – феномен дигиталног јаза и глобална
неравномерност у примени информационих технологија. Појмовно одрeђивање е–пословања и е–
трговине, њихов међусобни однос, предности и ограничења увођења е–пословања. Интернет као
инфраструктура за е–пословање – настанак и развој интернета, концепти веб 1.0, веб 2.0, веб 3.0.
Креирање новог пословног окружења – развој техника дигиталног узнемирења – друштвене мреже,
мобилне комуникације, облак рачунарство, интернет ствари, „big data“, аналитика. Б2Б сегмент е–
пословања – концепти ЕДИ–ја и модели електронских тржишта. Б2Ц сегмент е-пословања –
модели е–малопродаваца (виртуелни трговци, клик и цигла компаније, директни произвођачи).
Мобилно е-пословање – динамика, утицаји, модели. Стратегије и тактике маркетинга и
рекламирања у е–пословању. Економија информационог капитала – кост-бенефит анализа увођења
е–пословања, организациони реинжењеринг предузећа, кадровско реструктурирање предузећа.
Сигурност и е–пословање – сигурносне претње, криптографске технике, технике биометричке
идентификације. Е-плаћање – примена информационих технологија у области банкарства и
финансија. Разумевање етичких, социјалних, правних и политичких аспеката е–пословања
(приватност и информациони ризици, заштита права интелектуалне својине, управљање, јавна
сигурност и благостање).
Практична настава прати теоријску наставу.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања, аудиторне вежбе и практичан рад у рачунарским
лабораторијама. У оквиру предавања, у циљу што боље презентације динамичких и повезаних
компонената е-пословања користиће се комбинација предавања, презентација и дискусија као и
проучавање случајева успешних реализација е–пројеката у свету. На часовима предвиђеним за
вежбе студенти ће имати прилику да стекну искуство у коришћењу интернет технологија и да
користећи Интернет ресурсе решавају задатке из праксе и врше анализу студија случајева.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са алтернативним могућностима финансирања
задовољавања јавних потреба грађана, у условима када су буџети, како државни, тако и на нивоу
аутономних покрајина, али и јединица локалне самоуправе све рестриктивнији. Упознавање са
основним моделима јавно–приватног партнерства (BOT, BBO, BOO, BOOT, DBFO и др.),
концесијама, као и ризицима који прате овај вид партнерства на страни јавног, односно на страни
приватног партнера.
Исход предмета
Успешним савладавањем материје у оквиру премета Јавно-приватно партнерство (ЈПП) студенти ће
да буду оспособљени за примену овога института у области јавне управе, држаавних органа, као и
органа јединица локалне самоуправе. Студенти се оспособљавају да препознају како интерес јавног
тако и интерес приватног партнера, ценећи ризике које ЈПП носи, те да адекватно процењују и
примењују најповољнији облик за реализацију ЈПП који одговара потребама јавноправних субјеката
у којима обављају послове јавне управе, као и да обављају послове надзора над применом јавноприватног партнерства.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основне карактеристике јавно – приватног партнерства. Појам института јавно – приватног
партнерства. Развој јавно – приватног партнерства. Субјекти учесници у ЈПП. Анализа
оправданости примене ЈПП пројеката. Модели ЈПП и њихове карактеристике. Модели јавно –
приватног партнерства. Предности и недостаци јавно – приватног партнерства. Уговорни облик
јавно – приватног партнерства. Садржина и карактеристике уговора о јавно – приватном
партнерству. Додела уговора о ЈПП у међународној пракси. Статусно (институционално) јавно –
приватно партнерство. Правни оквир јавно – приватног партнерства. Јавно-приватно партнерство
у оквиру концесионог модела. Избор приватног партнера. Потреба законског регулисања ЈПП.
Комисија за ЈПП и канцеларија за локални економски развој. Јавно-приватна партнерства у пракси
(Case Study). Примена ЈПП у области управљања отпадом. Примена ЈПП у комуналним
делатностима. Примена ЈПП у области саобраћаја. Примена ЈПП у области здравства, културе и
образовања. Примена ЈПП у енергетском сектору. Примена ЈПП у области екологије. Примена
ЈПП у процесу својинске трансформације и реструктурирања јавних комуналних предузећа.
Пресуде Европског суда правде (European Court of Justice) и судова у Републици Србији везане за
уговоре о ЈПП. Преглед правног и институционалног оквира и примери ЈПП у државама региона.
Међународна искуства у поступку набавке – аранжмани ЈПП.
Практична настава прати теоријску наставу; практични примери; студије случаја.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује у облику предавања, презентација, анализа случајева, вежби, семинара и
групних дискусија, као и индивидуалним радом са студентима на вежбама и консултацијама.
Студенти се на уводном часу информишу о начину праћења њиховог рада, врстама, карактеру и
садржини активности које се оцењују и утичу на коначну оцену из предмета Јавно приватно
партнерство. Провере знања врше се оцењивањем активности током наставе, оценом излагања
студената, семинарских радова, колоквијума и усменог испита.
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Студијски програм
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са: Улогом и значајем маркетинг истраживања у пословном одлучивању,
фазама процеса маркетинг истраживања, методама и алатима за обраду и анализу падатака у
процесу маркетинг истраживања.
Исход предмета
Студенти стичу општа знања о процесу маркетинг истраживања као и специфична знања применљива у
пракси. Студенти се упознају са доступним изворима података као и изворима литературе од значаја за
спровођење маркетинг истраживања (од дизајна истраживања до тумачења и имплементације
резултата).
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и улога истраживања у маркетингу. Класификација и мултидисциплинарност у области
истраживања маркетинга. Примена резултата истраживања у процесу маркетинг планирања и
одлучивања. Истраживања елемената маркетинг микса. Процес истраживања маркетинга који
обухвата: Дефинисање циљева и предмета истраживања, Дефинисање методологије, Утврђивање
извора података, Формирање узорка, Реализацију истраживања (прикупљање и обрада података)
Анализа и закључивање на основу резултата истраживања (дескрипција и интерпретација) и
презентовање резултата. Улога информационих технологија и савремени трендови у маркетинг
истраживањима.
Практична настава прати предавања. Израда ситуационе анализе за конкретне примере из праксе.
Дефинисање циљева и предмета истраживања, постављање методолошког оквира (формирање
узорка и начин прикупљања података). Израда инструмената (анкета, упитник, подсетник,
упутства...). Статистичка обрада података уз помоћ СПСС софтвера, анализа и закључивање
(дескрипција и интерпретација) и презентација резултата истраживања. Симулација фокус група.
Израда семинарског рада.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања/вежбе (у циклусу), студије случајева, презентације,
панели, консултације-гостујући предавачи.
Програм се заснива на интерактивном приступу и активносм учешћу студената у настави.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студентима пружи сагледавање и разумевање начина на који
менаџмент квалитета може бити употребљен за унапређење услуга у туризму. Изучавањем овог
предмета код студената се развија свест о квалитету као имиџу организације, који омогућава
компаративну предност на глобалном тржишту. Савладавање овог предмета омогућава студентима
да на основу теоријских знања и пренетих практичних искустава усвоје филозофију квалитета и
принципе менаџмента квалитета као начин размишљања у процесу доношења пословних одлука,
као и да примене алате квалитета за унапређење пословних процеса и организације у целини.
Исход предмета
По успешном завршетку програмског садржаја Менаџмент квалитета туристичких услуга, студенти
су оспособљени да: усвоје системски начин размишљања; идентификују потенцијалне купце
туристичких услуга; одреде њихове потребе; управљају односима са купцима; схвате значај
лојалности купаца; стално унапређују квалитет процеса и туристичке услуге; креирају и
функционишу у ефективним тимовима; дизајнирају стратегију квалитета примењујући алате
квалитета у циљу сталних побољшања туристичке услуге кроз континуирано праћење и мерење
индикатора квалитета туристичке услуге.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основе менаџмента квалитета; Значај стандарда и стандардизације у туризму; Планирање
квалитета; Основни елементи за примену система менаџмента квалитета; Процес имплементације,
сертификације и одржавања система менаџмента квалитетом у организацијама које се баве
туристичком делатношћу; Остали приступу менаџменту квалитета; Стратешки бенчмаркинг;
Усмереност ка корисницима туристичких услуга; Менаџмент квалитета туристичких услуга;
Индикатори квалитета туристичке услуге; Праћење и мерење квалитета туристичких услуга;
Алати, методе и технике унапређења квалитета.
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови који су
изложени на предавањима и усредсређене су на решавање проблема и задатака, те дискусију
изложених концепата. Облици рада који се спроводе на вежбама су: презентација допунских
информација и примера, дискусије, појединачни и групни рад студената на решавању примера из
праксе, презентација решења, квизови, симулације и игре, различити начини провере знања.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора.
Практична настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих
улога
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Студијски програм
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ је да се студенти практично едукују у примени процесних правила за остварење материјално-правних
норми којима је регулисана комплексна материја царинског система и пословања. У оквиру предмета
студенти се упознају са институтима, инструментима и радњама царинског поступка како би могли
успешно да овладају основним елементима поступања са царинском робом у свим облицима саобраћаја те
фазама увозног, извозног и провозног царињења. Наведено је неопходни предуслов за царинско пословање
у организацијама које се баве спољнотрговинским, шпедитерским и пословима царинских органа.
Студенти се обучавају у оквиру овог предмета да могу успешно и одговорно примењивати у пракси
институте, инструменте и радње царинског поступка у заштити домаће производње од спољне
конкуренције, фискалне и безбедносне функције царинске службе.
Исход предмета
На крају савладавања садржаја предмета студенти ће бити оспособљени да схвате основе свих
царинских поступака као научну дисциплину, разумеју иструментариј деловања фискалног
суверенитета државе и стећи потребна знања за самостално обављање сложених царинских послова
у привредним друштвима, пореским и царинским управама као и за тимски односно групни рад,
првенствено код интердисципларног праћења, анализирања пословних промена и спровођења мера
у области заштите домаће производње који се огледају кроз правилну примену института и радњи
предметних царинских поступака.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам царине, царинског система и царинског поступка; Основни институти царинског система;
Царинско подручје; Царинско погранични појас; Царинска роба; Царински прелаз; Царински надзор и
контрола; Обавеза плаћања увозних дажбина.Улазак робе у царинско подручје; Декларисање робе и
начини декларисања; Преглед робе и узимање узорака; Одређивање царински дозвољеног поступања;
Привремени смештај робе; Сажета декларација.Царински поступци по врстама саобраћаја; Царински
поступак у путничком саобраћају; Царински поступак у друмском саобраћају; Царински посгупак у
речном саобраћају; Царински поступак у ваздушном саобраћају; Царински поступак у железничком
саобраћају; Царински поступак у поштанском саобраћају; Царински поступак за експресне пошиљке.
Царински дозвољено поступање или употреба робе; Стављање робе у царински поступак; Царинска
обележја, преглед робе, пуштање робе, налази и друге мере које предузимају царински органи;
Стављање робе у слободан промет. Посебни царински поступци; Поступак транзита; ТИР и АТА
карнет; Поступак царинског складиштења; Поступак активног оплемењивања; Поступак пасивног
оплемењивања; Поступак прераде под царинском контролом; Поступак извоза; Поједностављени
поступци. Други облици царински дозвољеног поступања; Слободне зоне; Поновни извоз; Уништење и
уступање робе. Елементи за одређивање увозних дажбина; Царинска тарифа; Друге увозне дажбине;
Порекло робе; Царинска вредност. Посредно заступање – царински агенти; Општа и обавезујућа
обавештења о примени прописа. Исправе у царинском поступку: ЈЦИ, Сажета декларација, Списак
пошиљке, ДЦВ. Царински дуг и обрачун увозних дажбина; Обезбеђење за наплату царинског дуга;
Настанак царинског дуга; Обрачун и наплата царинског дуга; Гашење царинског дуга; Повраћај
царинског дуга. Царинске повластице за правна и физичка лица; Ослобођење од плаћања увозних
дажбина; Привремени увоз са потпуним ослобођењем од плаћања увозних дажбина. Царинско управни
првостепени поступак; Царинско управни другостепени поступак; Ванредна правна средства;
Царински деликти; Царинско прекршајни првостепени поступак; Царинско прекршајни другостепени
поступак; Надлежности и санкционисање царинских деликата. Организација Управе царина,
надлежности, овлашћења и обавезе, као и принципи рада царинских службеника; Кодекс понашања.
Практична настава прати предавања. Свака од наведених тема се обрађује путем примера из праксе,
анализе царинских случајева, илустрацијама, симулацијама, предавањима стручњака из праксе итд.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања/вежбе (у циклусу), студије случајева, презентације,
панели, предавања истакнутих стручњака из праксе, консултације. Програм се заснива на
интерактивном приступу, те се од студената очекује активно учешће у складу договора са
професором.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са научном дисциплином Пореског књиговодства и евиденције да би се
оспособили за практичну примену теоријских знања стечених из ове дисциплине, како би, у практичном
раду, разумели креирање и кретање фискалне политике и њене реалне претпоставке за остваривање
привредног развоја.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да у организацији у којој буду радили примене стечена теоретска и
практична знања у конкретним проблемима за: праћење и евидентирање пореске документације,
разумевање пореског поступка, схватање специфичности пореског књиговодства, књижење у
пореском књиговодству, књижење акциза, обрачун и књижење пореза на додатну вредност,
повраћај пореза и акциза, обрачуна и књижења пореза на добит, примену Правилника о пореском
рачуноводству и осталих законских аката.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Делокруг рада и организација пореске управе; Јавни приходи, јавни расходи и буџет; Порески
обвезник, појам, пословне књиге, пореске пријаве; Порези и порески систем: појам и
класификације пореза; Евазија пореза; Порез на додату вредност; Порез на доходак грађана;
Новине у прописима у зарадама и накнадама зарада; Порез на пренос апсолутних права;
Паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности; Порез на добит
правних лица: порески обвезник, резиденти и нерезиденти, пореска основица и порески кредити,
подстицаји код улагања, обрачун и плаћање пореза, порез по одбитку; Акцизе: предмет
опорезовања и обвезник акцизе, олакшице, обрачун и наплата акцизе, повраћај и рефакција
акцизе, обележавање акцизних производа; Евидентирање промета преко фискалне касе; Пореско
књиговодство: предмет и задаци пореског књиговодства, рачунски план јавних прихода, пословне
књиге у пореском књиговодству, књиговодствене исправе, рачуни за уплату јавних прихода;
Књижење задужења; Књижење уплата јавних прихода: благајна, чекови, спорне и погрешне
уплате, плаћање на почек, компензација, АВР и ПВР, отписи, прекњижавање претплата и дугова,
књижење камата, решење о окончању поступка принудне наплате; Распоређивање и
прекњижавање јавних прихода: привремени и коначни кључ, корективни кључ, распоређивање
износа камате; Састављање и достављање годишњег обрачуна: облици, садржина и врсте
образаца; Закључивање и чување књига; Рачунски план јавних прихода.
Практична настава компатибилна је са предавањима, уз примере из праксе, анализу законских
аката и дискусије на задату тему.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја, практични рад
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студентима представи улогу, значај и поступке у оквиру пословних
финансија у управљању привредним друштвом. Предмет нуди студентима теоретска и практична
знања за овладавање поступцима и методама управљања финансијама привредног друштва како би
привредно друштво остварило добар приносни, финансијски и имовински положај, а да при томе
задржи трајну способност плаћања, финансирања, инвестирања и повећања имовине власника.
Исход предмета
Проучавањем овог предмета студенти су оспособљени да владају теоретским и практичним знањима
везаним за финансијску политику и правила финансирања, систем финансијског управљања у
привредном друштву, финансијско планирање, контролу и финансијску анализу привредног друштва
(анализу приносног, имовинског и финансијског положаја), стратегију и тактику управљања
финансијама у привредном друштву, инвестиционе пројекте и реструктурирање привредних
друштава. Стечено знање представља основ за успешно решавање финансијских проблема у будућем
професионалном раду.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам финансија, функција, значај и задатак изучавања; Правила и начела финансијске политике:
вертикална и хоризонтална правила финансирања, начела ликвидности, рентабилности,
стабилности, независности, еластичности и финансирања у складу са ризиком; Кредитирање и
финансирање привредног друштва: кредитирање, облици финансирања (самофинансирање,
скривени облици, интерни, екстерни извори и заједничка улагања), специфични облици
финансирања (франшизинг, форфетинг, факторинг и лизинг); Финансијски извештаји привредног
друштва и њихово разумевање (анализа приносног, имовинског и финансијског положаја); Анализа
финансијских извештаја (рацио анализа као метод финансијске анализе, тумачење показатеља
ликвидности, активности, финансијске структуре, рентабилности и тржишне вредности, Du Pont
анализа); Анализа финансијског положаја предузећа и оцена кредитног бонитета; Пословни,
финансијски и укупан ризик из пословања предузећа; Биланс новчаних токова, нето обртни капитал,
динамично планирање прилива и одлива готовине; Инвестициони пројекти; Финансијска тржишта у
функцији финансирања привредног друштва; Финансијска стратегија и тактика управљања трајним,
дугорочним капиталом, сталном имовином и основним средствима; Финансијско управљање нето
обртним средствима, залихама, готовином и купцима, имовином и краткорочним финансијским
обавезама; Порески аспекти пословања, камате и временска вредност новца; Реструктурирање,
стечај и ликвидација предузећа.
Практична настава прати теоријску наставу. На вежбама се разрађују појмови који су изложени на
предавањима, обрађују се и решавају конкретни проблеми и задаци и дискутује о изложеним
концептима. Излагање студената на задату тему, анализа пословних случајева коришћењем
финансијских извештаја привредних друштава и различити начини провере знања.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење PowerPoint презентација и додатна објашњења професора.
Практична настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа пословних случајева, израчунавање и тумачење
рацио показатеља на конкретним примерима из финансијске праксе и дускусија.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ је да студенти науче да анализирају и логички пројектују информационе системе,
користећи одговарајуће конвенционалне и објектн –оријентисане моделе и методе. Студенти се
кроз предмета баве изучавањем различитих модела развоја и приступа (парадигми) пројектовања
информационих система који се данас користе у пракси. У оквиру предмета се изучава процес
развоја информационог система, који обезбеђује и корисницима и пројектантима прихватљива
решења применљива у пракси.
Исход предмета
Савладавањем предметног градива, одговарајућих вежби у којима се користе CASE алати,
самостално урађеног и одбрањеног пројектног рада у оквиру анализе и логичког пројектовања,
студент се едукује да самостално или у тимском раду пројектује информациони систем и стечено
знање оптимално примењује у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Теорија система. Организација и информациони систем. Основни појмови моделовања и
методологије развоја информaционог система. Објектно–оријентисани приступ. Јединствени језик
моделовања (УМЛ). Животни циклус развоја информационих система. Анализа система и захтева
корисника кроз конвенционалне и објектне методе. Структурна системска анализа. База података
као основа информационог система. Концептуално моделовање. Логичко и физичко пројектовање
базе података. Пројектовање апликација. Примери пројектовања информационих система
Практична настава прати теоријску наставу. Избор и опис тема пројеката. Први ниво ССА. ССА коначна декомпозиција. ПМОВ - предлог. ПМОВ - коначна верзија. Превођење ПМОВ у
релациони модел. IDEF1X. Концептуални дијаграм класа. Дијаграм случајева коришћења.
Детаљна спецификација случајева коришћења. Системски дијаграми секвенци. Коначни дијаграм
секвенци. Коначни дијаграм класа. Заједничка ревизија пројекта. Вежбе се изводе коришћењем
алата за цртање УМЛ дијаграма (Visio 2013)
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује преко предавања која су пропраћена слајдовима, презентацијама и практичним
примерима. Студенти подељени у групе заједнички раде на изабраној и одобреној теми. Група
долази сваке недеље у терминима предвиђеним за овај предмет, а наставник контролише и помаже у
исправци резултата анализе и логичког пројектовања ИС њиховог конкретног проблема.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент научи теоријске основе и усвоји практична знања и вештине тако да
може самостално да пројектује и имплементира P2P или серверску мрежу засновану на активном
директоријуму, управља мрежним ресурсима, пронађе и отклони проблеме, предузме одговарајуће
мере заштите и врати податке и мрежу у функцију након пада.
Исход предмета
После положеног испита студент ће: познавати мрежну терминологију, познаваће мрежне
технологије и топологије, познаваће мрежне уређаје и знаће да их конфигурише, познаваће мрежне
медијуме и начине на који се преносе подаци, познаваће инфраструктуру и сервисе интернета, биће
способан да испланира и имплементира локалну рачунарску мрежу, познаваће најважније мрежне
протоколе, разумеће и знати да конфигурише DNS, DHCP, веб, мејл, фајл и сервис за штампу, биће
способан да подигне и администрира мрежу засновану на активном директоријуму, биће свестан
безбедносних претњи и способан да предузме потребне мере заштите система и података као и да их
врати у функцију након пада, биће у стању да прати и примењује најновије мрежне мрежне
технологије.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основни појмови. Подeла рачунарских мрeжа. Прeнос сигнала. Прeносни мeдијуми Eлeмeнти за
повeзивањe мрeжа. Бeжична мрeжна комуникација. Мрeжни опeративни систeми: Клијeнтски
софтвeр, Сeрвeрски софтвeр, Интeропeрабилност клијeната, Интeропeрабилност сeрвeра, Мрeжни
опeративни систeми, Microsoft Windows, Apple Talk, Unix, Linux. Мрeжна архитeктура: Мeтодe
прослeђивања токeна, Мeтода приоритeта захтeва, Ethernet, Token Ring, Apple Talk. Оси модeл:
Вeртикална комуникација измeђу слојeва, Хоризонтална комуникација измeђу слојeва,
Eнкапсулација податка, Функцијe слојeва ОСИ модeла. Мрeжни протоколи: Стек протокола,
TCP/IP, IPX/SPX, DECnet, AppleTalk, IBM SNA, Рутабилни протоколи, Конецкионо оријентисани
протоколи, Неконекционо оријетисани протоколи. TCP/IP стeк протокола: TCP/IP архитeктура и
TCP/IP модeл, Функцијe слојeва TCP/IP модeла; IP адрeсирањe: Структура IP адрeсe,
Конвeнционално адрeсирањe, Приватнe IP адрeсe, Јавнe IP адрeсe, Подмрeжнe маскe,
Подмрeжавањe, Конфигурисањe IP адрeса. DNS: Архитeктура DNS назива, TLD домeни, Гeнeрички
TLD домeни, Country Code TLD, Second-Level домeни и домeни нижих нивоа, Конструкција DNS
имeна, Прeвођeњe DNS имена, DNS кeш. Мрeжe са комутацијом пакeта: Frame Relay, X.25, 15.3
АТМ. Остали протоколи: SLIP, Point-to-Point, PAP, CHAP. Бeзбeдност рачунарских мрeжа:
Намeрнe прeтњe подацима, Софтвeрски напади, Заштита података, Eнкрипција, Дигитални потпис,
Врстe криптографских напада, Сeртификат јавног кључа, SSL, TSL, IPSec, Виртуалнe приватнe
мрeжe, Backup, UPS, RAID, Кластер. Матeматичкe основe рачунарскe тeхникe: Бројни систeми,
Конвeрзија из јeдног у други бројни систeм, Бинарна аритмeтика, Коднe страницe.
Практична настава прати теоријску наставу. Све методске јединице су поткрепљене примерима из
рачунарских мрежа стављајући акценат на што већем аутономном раду.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе методом „ex catedra“, уз примену слајд–презентација и мултимедијалних
садржаја. На предавањима се дају конкретни примери и демонстрирају технологије. Сви студенти су
у обавези да ураде један пројектни рад, презентују га и одбране. Практичне вежбе се изводе у
рачунарској лабораторији. На вежбама се користе виртуелне машине. Провера теоријског и
практичног знања се врши сваке друге недеље.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2
Наставник/наставници:
Факултативни
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Немачки језик 1
Услов:
Циљ предмета
Проширивање вокабулара и даље развијање граматичке и комуникативне компетенције.
Исход предмета
По завршетку овог курса полазници ће бити у стању да разумеју тектове (писане и говорне)
комплексније у односу на оне обрађене у оквиру предмета Немачки језик 1, као и да воде
комуникацију (писмени и усмену) детаљнију у односу на ону савладану на претходном нивоу.
Студенти ће савладати језик у тој мери да могу да се сналазе не само у већини свакодневних
ситуација, већ и у одређеним специфичним ситуацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава – предавања (фронтална).
Током часова предавања и вежби полазници ће бити упознати са једним делом нормативне
граматике немачког језика (личне и присвојне заменице, одређени и неодређени члан, деклинација
чланова, придева, именица и личних заменица, једнина и множина именица, негације са „nicht“ и
„kein“, конјугација најфреквентнијих глагола у презенту (правилних, неправилних и помоћних
глагола, глагола са одвојивим префиксом, модалних и рефлексивних глагола), позиција глагола и
других речи/фраза у реченици, изјавне и упитне реченице, прилози за место, време и начин,
предлози са генитивом, дативом и акузативом, бројеви), као и детаљније са правописним
правилима. Поред вокабулара неопходног за сналажење у свакодневним ситуацијама, биће обрађен
и вокабулар који се односи на неке специфичније ситуационе контексте. (Теме/лекције се односе
на: представљање, упознавање, чланове породице, порекло, становање, боје, куповину, цене,
свакодневне активности, хоби, слободно време, али и одлазак у кафић/ресторан - наручивање јела и
пића, гледање на сат, временске не/погоде, одлазак у биоскоп/позориште, седишта културе и
уметности, обилазак музеја/галерије, туристичке дестинације, путовање, превозна средства, итд.).
Током предавања и вежби, пажња се подједнако усредсређује на рецептивне језичке вештине
(слушање и читање) и продуктивне језичке вештине (говор и писање). На вежбама ће се радити
индивидуално, у пару и групно.
Практична настава прати теоријску наставу: вежбе, дискусија са студентима, дијалог /говорне
вежбе, провера усвојеног знања, анализа практичног рада, консултације...
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, дијалог /говорне вежбе, провера усвојеног знања,
анализа практичног рада, консултације...
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2
Наставник/наставници:
Факултативни
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Шпански језик 1
Услов:
Циљ предмета
Развијање комуникативних способности на шпанском језику неопходних за успешно сналажење у
разноврсним животним и пословним ситуацијама, као и овладавање стручном терминологијом и
стилско-синтаксичким особеностима карактеристичним за стручну област за коју се студенти
образују. Продубљивање комуникативне компетенције одвија се кроз рад на јачању свих језичких
вештина (разумевање говора, говор, читање и писање), али и социолингвистичких способности
везаних за усклађивање језичког исказа са социокултурним контекстом језичке употребе. Студенти
достижу граматичку и лексичку компетенцију на нивоу А2- Б1 Европског референтног оквира
Исход предмета
Након што са успехом савладају студијски програм, студенти су оспособљени да воде разговор из
домена свакодневног живота, из своје стручне области, и да аргументовано изложе мишљење и став
о одређеној теми. Такође ће моћи да изложе краћу, унапред припремљену пословну презентацију, уз
изношење информација везаних за делатност неког предузећа, компаније, туристичке агенције и сл.,
њену организациону структуру, водеће програм или услуге, текуће активности и планове за
будућност. Усвојена знања и вештине треба да им омогуће успешно сналажење у разним
ситуацијама у свакодневном и пословном животу, током путовања, на састанку.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Предмет Шпански језик припрема студенте за укључивање у међународну комуникацију,
развијањем језичких вештина (говора, разумевања говора, читања и писања) и способности
употребе специфичних језичких структура и функција у пословном окружењу. Студенти се
упознају и са друштвеним и културним особеностима и аспектима међукултурне комуникације.
Усвајање релевантног речничког фонда, стручне лексике, најфреквентнијих колокација и фраза,
оспособљава студенте за праћење стручне литературе. Тематска подручја обухватају разне
ситуације које прате комуникацију у пословном окружењу, као што су пословни контакти и
сусрети, пословни аранжмани, састанци, телефонска комуникација, пословна путовања и изласци,
пословна преписка. Кроз рад на стручним текстовима усваја се стручна терминологија и стилско–
синтаксичке особености карактеристичне за дату стручну област. Интегралан део чине и
релевантне језичке функције и структуре (са посебном нагласком на врстама речи – глаголима,
глаголским временима, затим именицама, заменицама, члану, придевима и прилозима и њиховој
компарацији, бројевима и везницима.
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 60
Практична настава: 60
Методе извођења наставе
Настава је комуникативног, интерактивног типа: индивидуални рад, рад у пару, групни рад, дискусије.
Акценат је на подстицању интеракије и комуникацје. Тежиште на развијању рецептивних
аутоматизованих способности, и репродуктивне способности и то путем различих типова
једноставних вежби и симулације разговора свакодневих пословних ситуација.

40

Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Менаџмент
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са појмом, структуром, карактером и значајем функционисања непрофитног
сектора у савременом друштву. Исправно схватање циљева и мисије непрофитних организација, као
и суштинских разлика у односу на профитне организације. Такође, циљеви су и овладавање
моделима, методима, разним техникама и вештинама управљања непрофитним организацијама на
свим нивоима менаџмента, као и оспособљавање студената за ефикасну имплементацију теоријског
знања и практичног менаџерског искуства.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студенти ће разумети развој и значај непрофитних
организација у условима нове тржишне економије, изворе и специфичности финансирања. Биће
оспособљени да препознају и објасне вредност за кориснике и друштвену заједницу, њихову
сатисфакцију и кључне параметре за процењивање успешности пословања непрофитних
организација. Такође, моћи ће да имплементирају у пракси теоријско и практично знање у погледу
непосредног спровођења одговарајућих менаџерских модела, метода и вештина, као и да самостално
и тимски управљају непрофитним организацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Увод и развој непрофитног сектора; Појам, обележја и структура непрофитних организација;
Принципи функционисања; Функције непрофитних организација; Мисија и циљеви деловања
непрофитних организација; Непрофитне организације и друштво; Друштвена одговорност,
социјално-економски модел и непрофитне организације; Комбиновани модел социјалне политике;
Невладине организације, социјална предузећа; Извори финансирања; Перформансе пословања,
проблеми и модели мерења успеха и исказивање резултата; Организациона култура и квалитет
услуга непрофитних организација; Етика и вредносни системи у непрофитним организацијама;
Значај, видови и функције менаџмента у непрофитним организацијама; Специфичности
стратегијског, оперативног и услужног менаџмента; Специфичности предузетништва и лидерства
у непрофитним организацијама; Специфичности менаџмента људских ресурса у непрофитним
организацијама; Менаџмент финансија у непрофитним организацијама; Модели и методи
управљања; Менаџмент маркетинга непрофитних организација; Видови и циљеви маркетинга
непрофитних организација; Друштвени маркетинг; Маркетинг комуникација и односи с јавношћу;
Управљање пројектима непрофитних организација; Принципи пројектног менаџмента; Стварање
нове вредности и управљање променама у изради пројеката; Животни циклус пројекта.
Практична настава прати теоријску наставу
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора. Практична
настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих улога.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
MЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент стекне знање о основним принципима пословања породичних предузећа
који се примењују у свим развијеним економијама. Студенти ће се у току наставе упознати са
главним областима породичног бизниса који представљају узроке успехе или неуспеха предузећа.
Породична предузећа су доста контрадикторна, јер се у једној фази поједини модели понашања
сматрају нормални, а већ у другој лошим за пословање предузећа. Зато ће се студенти оспособити да
науче сврсисходност комуницирања унутар породице, предузетништву, одржавању породичних
вредности, припреми власника предузећа за своје наследнике, балансирању између жеља и потреба
чланова породице, потреби за образовањем како запослених чланова породице, тако и оних који
нису запослени у породичном предузећу. У склопу предмета студенти ће бити упознати са
успешним породичним фирмама у Србији и свету.
Исход предмета
Стечено знање из менаџмента породичног бизниса студенти ће моћи да примењују у склопу рада у
домаћим породичним предузећима. Наиме, у сваком предузећу су неопходни запослени који су
лидери, оспособљени за комуникацију унутар предузећа, поседују одређене предузетничке вештине
и жељни сталног унапређивања знања. Такође, у склопу овог предмета студенти ће се оспособити да
разумеју и сами креирају пословне кодексе породичних предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Породица и породични живот у Србији; Појам, дефиниција и карактеристике породичног бизниса;
Тржиште и породично предузеће; Породично пољопривредно газдинство као породични бизнис у
пољопривреди; Шта предузетник треба да провери пре него што оснује породични бизнис;
Пословне идеје за нови породични бизнис; Фазе развоја и сукцесије породичног предузећа,
Породична пословна структура – улоге и односи; Сукоби, ривалитет и сарадња породице и
бизниса; Успех - породични бизнис и породиоца; Жене и породични бизнис; Жена као домаћица,
мајка и као предузетник; Жене милијареди као носиоци породичног бизниса, Менаџмент у Србији,
породични и профисионални менаџмент, Предности и недостаци породичног бизниса, Time
menagement и породични бизнис; Мисија визијаи циљеви породичног бизниса, Перспективе
породичног бизниса, Стратешко планирање, куповина и продаја породичног бизниса; Студије
случаја: примери успешних породичних предузећа у иностранству (Фиат, Нестле, Самсунг, Лидл,
Форд...). Студије случаја: примери успешних породичних предузећа из Републике Србије (Обућа
Павле, Унијапак, Мона, Десерт, винарија Статус, Хотел Извор...).
Практична настава је комплементарна предавањима и одвија се кроз дискусије, дијалог, креативне
радионице, презентације.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора. Практична
настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих улога.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Образовни циљеви предмета су вишеструки: учинити студента свесним значаја који менаџмент
људских ресурси има у савременом пословном окружењу; да на присупачан начин студентима
пружи јасан и целовит приказ основних концепата и техника у менаџменту људских ресурса; да
пренесе студентима довољно практичног знања о томе како управљати људима у организацији да би
били у стању да обављају ове послове у пракси.
Исход предмета
По успешном завршетку програмског садржаја овог предмета и успешно положеног испита
студенти су су упознати са основним концептима, активностима и алатима менаџмента људских
ресурса и у стању су да критички анализирају могуће опције у различитим областима менаџмента
људских ресурса. Taкoђе, студенти су оспособљени да развију концептуално–интегративне
способности кроз рад на случајевима из праксе.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Увод у менаџмент људских ресурса; Савремени приступ менаџменту људских ресурса; Модели и
теорије менаџмента људских ресурса; Функције менаџмента људских ресурса; Планирење;
Регрутовање; Селекција и селекциона средстава; Процеси тернинга и унапређења запослених;
Награђивање и зараде запослених; Здравље и безбедност запослених; Уговорни односи
запослених...
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора. Практична
настава прати теоријска предавања и акценат је на практичном раду студената кроз: дискусије
случајева из праксе; анализу илустрација; семинарски рад на задату тему; групне презентације
анализе сектора људских ресурса у изабраном предузећу од стране тимова студената.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
БАНКАРСТВО
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ изучавања предмета је упознавање студената са значајем банкарства и банкарских
система за националну и глобалну економију, како би студенти били оспособљени да разумеју и
схвате суштину банкарства, основе банакарског система, развоја банака, банкарских послова и
организацију банака. Применом теоријско-аналитичког и апликативног знања студенти стичу
вештине неопходне за рад у комерцијалним банкама, небанкарским финанјсијским институцијама,
инвестиционим банкама и инвестиционим компанијама, Централној банци, државној управи и
регулаторним телима.
Исход предмета
Након изучувања програма овог предмета студенти ће се упознати са законитостима и суштином
проблема функционисања банкарских институција на секторском и индивидуалном нивоу, разумеће
природу и карактеристике банкарских послова, као и међусобну повезаност између пословања
небанкарских сектора и индивидуалних комитената и банака. Студенти ће стећи теоријско знање,
вештине и способности неопходне за самосталан рад у банкама и другим финансијским
организацијама. Истовремено, студенти ће бити оспособљени да кроз тимски рад решавају сложеније
банкарске послове, прате финансијске иновације и врше промене у пословању банака ради постизања
боље конкурентне позиције.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Финансијски и банкарски систем (приказ банкарских система националних економија различитих
земаља са њиховим основним карактеристикама, настанак и развој банкарског система у
Републици Србији са структуром депозитних финансијских организација); Банкарство као научна
дисциплина (историја развоја банкарства, традиционално и савремено банкарство са својим
основним карактеристикама, специфични облици банкарства); Централна банка и остале врсте
банка; Oснивање и организација банака (органи и организација банака са њиховом управљачком
структуром, значај банака, принципи банкарског пословања, мерџери и аквизиције у банкарском
сектору); Банкарски послови (активни и пасивни банкарски послови, неутрални, сопствени,
иновативни банкарски послови, трезорско депо и благајничко пословање); Биланс банака и
успешност пословања банака (финансијски извештаји банке, финансијски потенцијал и
финансијски пласмани, анализа успешности пословања банке, интерна и екстерна ревизија и
контрола финансијских извештаја банке, кредитне рејтинг агенције и њихов допринос
стабилности банкарског система); Управљање пословањем банака (капитал и управљање
капиталом банке, ризици и управљање ризицима пословања у банци, управљање билансима банке,
процес секјуритизације у функцији управљања пословањем банке, Базелски споразуми); Облици
међународног банкарског и финансијског система.
Практична настава прати теоријску наставу и обухвата упознавање са радом и функционисањем
банкарских система и банака као основним делом структуре банкарских система, упознавање са
искуствима у практичном раду банака.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања и вежбе. У оквиру предавања, студентима се
најпре представља тематска јединица предвиђена за тај час. Предавања су аудиторна (коришћење
Power Point презентација) уз активно учешће студената, анализу примера из праксе и развијање
дискусије. Рад на вежбама подразумева активно учешће студената, анализу пређеног градива, као и
обраду студије случајева из домена банкарства.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ВЕБ ДИЗАЈН
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Пружање основних теориjских и практичних знања неопходних за креирање веб странице помоћу
савремених технологија као што су HTML, CSS, JQuery, JavaScript, Less, Sass. Упознавање са
развојним окружењем, концептом, креирањем, тестирањем, постављањем и одржавањем једне веб
презентације/сајта.
Исход предмета
Студент ће бити у могућности да самостално планира и креира веб сајт са одговарајућим дизајном и
функцијом, комбинујући разне технологије како би сајт био савремен како технолошки тако и
визуелно.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основни концепти веб дизајна. Структура сајта, принципи дизајна, шта све сајт треба да садржи.
Развојно окружење Visual studio Code. HTML елементи. HTML графика, медији. CSS. Селектори.
Псеудо класе и елементи. Респонзивни дизајн. Основи Java script-a. Основи JQuery-a. Bootstrap.
Основни концепт Less и Sass. Креирање основне веб странице са навигацијом и садржајем.
Практична настава је комплементарна предавањима. Свакy тематскy јединицy прати један или
више задатака који се практично реализују применом одговарајућег алата.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Теоријска настава се одвија кроз класична предавања, а практична кроз лабораторијске вежбе на
рачунару. Предавања прате примери и домаћи задаци, а на вежбама се користи одговарајући едитор
текста за унос HTML и CSS кода као и веб претраживач за приказ реализованог хипертекстуалног
фајла.

45

Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
Е-УПРАВА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са изазовима које е-управа (е-government) поставља пред јавну управу и њено
особље у погледу управних процеса, унутрашње структуре и функционисања управе, као и односа
управе према грађанима. Посебан значај е-управе огледа се у успостављању и квалитетнијем вођењу
евиденција, већој поузданости и ажурности података, међусобној повезаности државне и недржавне
јавне управе и размени података.
Исход предмета
Савладавањем материје предмета студенти стичу знања и вештине неопходне за непосредну
примену у јавној управи у области планирања, обликовања јавних политика и праћења њиховог
спровођења, утврђивања чињеничног стања, праћења тока предмета, као и евиденције донетих
одлука при вођењу управног поступка и инспекцијског надзора, праћењу управне и управносудске
праксе. Такође, стичу знања и вештине везане за вођење евиденција о органима и организацијама
јавне управе, запосленима (конкурси, пријем, компетенције, стручно усавршавање, напредовање,
престанак радног односа), као и разне буџетске податке – приходи и расходи директних и
индиректних буџетских корисника, трансфери, плате и накнаде запослених и др.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и значај е–управе. Теоријска основа развоја е–управе. Технолошки, организациони, правни,
процесни аспекти (претпоставке и последице) е–управе. Правна регулатива у области развоја еуправе. Ограничења е–управе. Опасности е–управе. Економски захтеви и последице е-управе (цена,
ефикасност и успешност, е–управа као фактор развоја). Коришћење информационе и
комуникационе технологије унутар управе те између управе и других тела власти. Сервиси G2G,
G2E, G2B, G2C. Е-управа и грађани. Право на приступ информацијама јавног сектора. Заштита
приватности. Е–партиципација. Е–управа и приватни сектор. Е–управа на нивоу локалне
самоуправе. Е–управа и policy процес. Е–управа и управљање знањем. Директиве ЕУ за коришћење
информационе технологије у јавној управи. Европска начела информационог друштва (Bucharest
Declaration 2002). Информационо друштво и јавна управа. Е-управа у Републици Србији. Право на
приступ информацијама јавног сектора у Србији. Управне реформе и е–управа. Образовање
управног особља за коришћење ИТ. Развој m–governmenta (мобилне е–управе). Дигитализација и
аутоматизација управних поступака и администартивних и пословних процеса.
Практична настава је комплементарна предавањима. Анализа студија случаја и практичног
коришћења IKT у јавној управи.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања, студије случаја и вежбе, самостални рад
(семинарски рад) лабораторијске вежбе и консултације.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ овог предмета јесте да упозна студенте са специфичностима примене концепције холистичког
маркетинга у сектору туристичких услуга, као и специфичностима управљања инструментима
маркетинга у циљу креирања, диференцирања и позиционирања програма понуде у свести крајњих
корисника туристичких услуга – самих туриста. С обзиром да је супериорна вредност извор
конкурентности на туристичком тржишту, прогрем овог предмета омогућава студентима да схвате
значај управљања дугорочним односима са потрошачима (туристима) кроз стварање, испоручивање
и комуницирање супериорне вредности.
Исход предмета
Успешним савладавањем предмета студенти ће бити у могућности да: синтетизују широк спектар
теоријског и практичног знања о имплементацији концепта холистичког маркетинга на туристичком
тржишту, као и о организацији маркетинга у туризму; критички анализирају инструменте макетинга
на туристичком тржишту; схвате и примењују процес стратегијског и тактичког планирања
маркетинга у туризму; примене методе и технике истраживања туристичког тржишта; стекну
маркетиншке вештине у креирању и промовисању туристичког производа, као и туристичке
дестинације.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и карактеристике туристичког тржишта; Примена холистичког маркетинга у туризму;
Маркетиншко окружење у туризму; Маркетинг информациони систем и информациона
технологија у туризму; Управљање маркетинг активностима у туризму; Инструменти маркетинга
у туризму; Управљање туристичкм производом; Методе и стратегије формирања цена у туризму;
Интегрисано маркетинг комуницирање у туризму; Канали дистрибуције у туризму; Планирање и
стратегије маркетинга у туризму; Посебни аспекти примене маркетинга у туризму;
Практична настава прати предавања – интерактивни рад, појединачне и групне презентације,
анализа практичних случајева, дискусије на задату тему, креативна радионица.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања наставника праћена су одговарајућим, посебно израђеним презентацијама. За све
категорије предвиђени су примери из праксе, односно из реалног амбијента. Код извођења
дефиниција и првог представљања одређеног појма или категорије предвиђено је активно укључење
студената уз усмеравање наставника. Вежбе су базиране првенствено на елаборацији примера из
праксе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МАРКЕТИНГ УСЛУГА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљеви овог предмета су да се студенти упознају са основним карактеристикама и
специфичностима услуге и њихове импликације за развијање одговарајућих стратегија маркетинга;
да се упознају са концептом квалитета услуга као детерминанте сатисфакције корисника услуга, а
тиме и њихове лојалности; да се упознају са проширеним концептом маркетинг микса
(производ/услуга, цена, промоција, дистрибуција, људи, процес, физичко окружење), који се
примењује у услужним организацијама; да се упознају са концептом доживотне вредности
потрошача.
Исход предмета
Након савладавања материје овог предмета студент ће бити оспособљен да разуме разлику између
услуга као неопипљивих производа и материјалних производа; да идентификује основне
компоненте квалитета конкретне услуге; схвати значај квалитета услуге за степен сатисфакције
потрошача, односно степен лојалности као кључног фактора профитабилности услужне
организације; креира одговарајуће стратегије маркетинга које се заснивају на специфичностима
конкретне услуге коју услужна организација пружа.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основне димензије маркетинга услуга; Појам услуга; Класификација услужних делатности и
услуга; Специфичности понуде услуга; Фактори који утичу на тражњу услуга; Управљање
односима са потрошачима; Вредност за потрошача; CRM концепт; Сатисфакција и лојалност
потрошача; Услуга као инструмент услужног маркетинг микса; Цена као инструмент услужног
маркетинг микса; Дистрибуција као инструмент услужног маркетинг микса; Промоција као
инструмент услужног маркетинг микса; Људи као инструмент услужног маркетинг микса; Процес
као инструмент услужног маркетинг микса; Физичко окружење као инструмент услужног
маркетинг микса.
Практична настава је комплементарна предавањима. Анализа случајева из праксе, креативне
радионице и дискусије.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Интерактивна настава, анализа примера из праксе, дискусије, креативне радионице.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ је пројектовање и коришћење аналитичких алата у предметним областима од
интереса. Осим тога циљ предмета је оспособљавање студената за избор и употребу информационих
система у решавању менаџерских проблема. Поред теоријског знања из ове области, студент треба
да овлада основним вештинама потребним за пројектовање димензионалних модела.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да учествују у испоруци захтева за информацијама од користи за
менаџмент, препознају структуре података из којих се извештава менаџмент и да користе
аналитичке алате. На овај начин менаџмент унапређује процес одлучивања.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Информациони системи, организација и стратегија. Системи у односу на различите групе
менаџмента. Појам менаџмент информационих система. Менаџерски захтеви за информацијама.
Дигитална фирма. Извештавање и аналитичка обрада за менаџмент. Аналитички системи пословне
интелигенције за подршку одлучивању. Системи, алати и технологије за колаборацију и тимски рад.
Пословна интелигенција. Складиште података. Системи и алати пословне интелигенције.
Дизајнирање димензионалног модела. Примери система пословне интелигенције.
Практична настава је комплементарна предавањима. Избор и опис тема пројеката. Моделовање
димензионалног модела за потребе аналитике. Извоз података. Креирање коцке. Генерисање
извештаја. Заједничка ревизија пројекта. Вежбе се изводе коришћењем алата пословне
интелигенције (SQLServer, Excel).
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се реализује преко предавања која су пропраћена слајдовима, презентацијама и практичним
примерима. Студенти подељени у групе заједнички раде на изабраној и одобреној теми. Група
долази сваке недеље у терминима предвиђеним за овај предмет, а наставник контролише и помаже у
исправци резултата у пројектовању и коришћењу аналитичких алата у предметним областима од
интереса.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
Назив предмета:
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти стекну потребна знање кроз изучавање правних и економских
института (пореских института) који се користе за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
као и стекну вештине за практичну примену тих знања у области пореског поступка (фискална или
пореска процедура) који сачињава скуп радњи, послова и правила које је неопходно предузети у
вези са применом пореских прописа (утврђивање, наплата и контрола јавних прихода, права и
обавезе пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела и
прекршаји. Добро познавање тог сложеног и посебног управног процеса у целини и у детаљима
омугаћава студентима да разумеју и схвате суштину пореског поступка, његов утицај на ефекте
буџетских прихода или приходе фондова на макро плану, као и на микро плану код пореских
обвезника и у пореским управама као и у царинским управама, те да стечено знање практично
успешно примењују у обављању, пре свега, пореских и царинских послова
Исход предмета
На крају савладавања садржаја предмета студенти ће бити оспособљени да схвате порески поступак
као научну дисциплину, разумеју иструментариј деловања фискалног суверенитета државе и стећи
потребна знања за самостално обаљање сложених пореских управних послова из пореске и царинске
проблематике у привредним друштвима, пореским и царинским управама као и за тимски односно
групни рад, првенствено код интердисципларног праћења, анализирања пословних промена и
спровођења мера у области тзв. пореске стратегије.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Значај и основни принципи у утврђивању, наплати и контроли јавних прихода; Прописи којима се
регулише порески поступак; Заштита пореских обвезника; Пореска администрација; Извори
података у пореском поступку (пословне књиге, порески биланс, пореска пријава, катастар итд;
Утврђивање јавних прихода од стране надлежних органа (пореско решење); Самоопорезивање;
Редовна и ванредна правна средства; Санкције за неблаговремено и нетачно утврђивање (обрачун)
јавних прихода; Редовна и принудна наплата јавних прихода; Камата и друге санкције због
неблаговременог плаћања пореза.
Практична настава прати теоријску наставу. Свака од наведених тема се обрађује путем примера
из праксе, анализе пореских случаја, илустрацијама, симулацијама, предавањима стручњака из
праксе итд.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања/вежбе (у циклусу), студије случајева, презентације,
панели, предавања истакнутних стручњака из праксе, консултације. Програм се заснива на
интерактивном приступу, те се од студената очекује активно учешће у складу са договором
професора.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
УПРАВНО ПРАВО
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима управног права као што су појмови облика државног
уређења, државне власти, правног поретка, органима и органиазцији државне управе, као и
појмовима и процедурама управног поступка, у циљу даљег разумевања и практичне обуке у
пословању државних и локалних службеника, обављању послова јавне управе. Изучавањем метода и
техника из управног права студенти стичу неопходна знања и оспособљавају се за самостални рад.
Исход предмета
Студенти се оспособљавају да на будућим пословима, како у оквиру државне управе, тако и у
локалној самоуправи, примењују стечена теоретска и практична знања и самостално обављају
послове везане за управно право, како у привредним тако и ванпривредним субјектима.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Опште о држави, државној власти и праву; Управно право: појам и предмет; појам јавне управе,
јавна служба, управне организације; Управна делатност; Органи и организација државне управе:
формирање органа управе; послови и организација органа државне управе; односи органа државне
управе; јавност рада, радни однос у државним органима; средства за финансирање послова
државне управе; контрола управе; Општи управни поступак: појам, врсте, основна начела
управног поступка; надлежност: појам и врсте; просторно ограничење и промене надлежности;
дипломатски имунитет; сукоб надлежности; странка и њено заступање; рокови у управном
поступку; трошкови управног поступка; поступак до доношења решења; усмена расправа;
понављање управног поступка; поништавање и укидање решења по праву службеног надзора;
укидање и мењање правноснажног решења; ванредно укидање решења; Управни спор: спор о
оцени законитости управног акта и спор пуне јурисдикције; појам и предмет управног спора;
повраћај ствари и накнада штете нанете тужиоцу извршењем управног акта; Прекршаји и
прекршајни поступак: Општи институти прекршајног права: општа начела прекршајног поступка;
прекршајна одговорност; казне за прекршаје; одмеравање казне; заштитне и васпитне мере.
Практична настава прати теоријску наставу. Свака од горе наведених тема се обрађује путем примера
из праксе, анализе актуелних случаја, илустрацијама, симулацијама, предавањима стручњака из
праксе, итд.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања/вежбе (у циклусу), студије случајева, презентације,
панели, консултације-гостујући предавачи. Програм се заснива на интерактивном приступу, те се од
студената очекује активно учешће у складу са захтевима професора изложеним на почетку курса.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета јесте представљање студентима савремених концепата управљања иновацијама
на стратегијском и оперативном нивоу организација. У том смислу, циљ предмета менаџмента
иновација јесте анализирање тржишних, технолошких, управљачких и организационих промена у
савременим организацијама. Студенти изучавају интелектуалну својину, технолошке основе
иновација, врсте иновација, утицај иновација на организациони раст и развој, као и могуће начине
подстицања и дифузије иновација.
Исход предмета
Након успешно завршеног програмског садржаја предмета менаџмент иновација студенти су
оспособљени да стечено знање користе у осмишљавању, процени, квантитативној анализи, избору и
имплементирању адекватне стратегије унапређења иновативне активности организација. Taкoђе,
студенти овладавају вештинама коришћења одговарајућих теоријских модела процене и
квантитативних метода оцене иновација зарад ефикасног и ефективног терминирања увођења
иновација у својим организацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Упознавање са основним концептима и појмовима; Релације између основних категорија;
Алтшулеров приступ иновацијама; Врсте иновација према исходима, стиловима учења и
интеракцији са окружењем; Модели иновација и технике подстицања пословне креативности;
Организациони предуслови иновација; Стратегијско управљање иновацијама у организацијама;
Иновациони амбијент Републике Србије; Утицај иновација на економски раст; Технолошки
аспекти иновација; Стратегијски приступ технолошким оријентацијама организација; Трансфер
технологија; Технолошки развој, иновације и богатство народа; Иновације производа; Иновације
услуга; Иновације процеса; Креативни индусријски центри; Улога индустријске својине у
иновацијама; Улога менаџмента људских ресурса у иновацијама; Иновационе стратегије;
Креирање студије изводљивости; Методи мерења иновационе активности; Постпројектна анализа;
Савремени трандови у менаџменту иновација. Међузависност иновација и еколошког менаџмента;
Улога менаџмента иновација у постицању одрживог развоја.
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај
излаже се методом „ex catedra” уз подршку рачунарских презентација, а други део предавања изводи
се „case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју
теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте. Обухвата припрему израде,
презентацију и одбрану семинарског рада чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме
семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета. Настава ће бити
пропраћена примерима из светске литературе, дидактичким методама, дедуктивним методама
(асоцијације) и филмским презентацијама одређених иновационих појава. Студенти ће активно
пратити нова сазнања из научних публикација.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници:
Oбавезни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Менаџмент
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је продубљивање и проширивање базичних знања студената која су стекли
на предметима менаџмент. Савремени услови пословања било које привредне организације
подразумевају велики динамизам промена, нестабилну и промењиву пословну средину у којој расте
ниво конкурентске борбе. Како би својим организацијама обезбедили опстанак, раст и развој и
остваривање свих других пословних циљева савремени менаџери морају да разумеју концепт
стратегијског размишљања и деловања. Предмет је отуда постављен на бази паралелно развоја два
основна стуба истраживања стратегијског менаџмента – као концепта и процеса. Разумевања
концепта стратегијског менаџмента подразумева упознавање са теоријско–методолошким основама
научне дисциплине, развојем и карактеристиком филозофије стратегијског размишљања. Анализа
процеса стратегијског менаџмента представља прагматичан приступ идентификовању базичних
корака почев од стратегијске анализе до имплементације и контроле изабраних стратегија.
Исход предмета
Студенти ће након одслушаног предмета моћи да дефинишу визију и мисију предузећа, поставе
циљеве, пројектују алтернативне стратегије и изврше избор оптималне стратегије. Такође, студенти
ће бити оспособљени да имплементирају и контролишу спровођење стратегије као начина
релизације постављених организационих циљева у функцији постизања конкурентске предности.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Дефинисање стратегијског менаџмента; Појам стратегије; Значај стратегије; Процеси
стратегијског менаџмента: Идентификовање мисије, визије, циљева и стратегије организације,
Екстерна анализа, Интерна анализа, Формулисање стратегија, Имплементација стратегије,
Евалуација резултата; Облици организационих стратегија: Стратегија корпоративног нивоа,
Стратегија пословног нивоа, Стратегија функционалног нивоа; Анализа спољног окружења
стратегије; Корпоративна стратегија и конкурентска предност: пет генеричких конкурентских
стратегија, Стратешки савези и стратешка партнерства, Стратегије спајања и преузимања; Методе
и алати стратегијског менаџмента: Порфолио модел, Метод сценарија, Анализа јаза (GEPA),
Анализа преломне тачке, Cost benefit анализа, Balance Scored, SWOT анализа; Стратегијско
лидерство; Организациона култура и стратегија; Нови трендови стратегијског менаџмента
Практична настава je комплементарна је теоријској настави и реализује се кроз интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализе практичних случајева, дискусије на задату тему,
креативне радионице и друго.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење одговарајућих презентација и интерактивно учешће студената.
Практична настава прати теоријска предавања, уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева и друго. У реализацију
предавања и вежби повремено се укључују референтни професори и стручњаци из праксе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Пред нашом (и суседним) земљама данас се отварају јасне перспективе европске интеграције – у
виду преговора о прикључењу или у оквиру процеса стабилизације и придруживања. Стога је
програм предмета првенствено намењен будућим пословним лидерима у нашој земљи са циљем да
се оспособе за пословање у условима хармонизације домаћих правних, економских и социјалнополитичких структура са acquis communautaire.
Исход предмета
Изучавање предмета и усвајања његовог садржаја, пре свега базичних концепата и основних
аналитичких алата, студентима ће омогућити разумевање савремених економских појава и процеса
на примеру Европске уније, и оспособити их да користе методе и технике анализе релевантних
привредних проблема, како би се, стицањем опште економске културе и примењивог експертског
знања, оспособили за доношење квалитетних пословних одлуку у условима макрорегионалне
европске интеграције.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Принципи економије; Европске интеграције (настанак идеје, Саврерноатлантски пакт, Савет
Европе, Западноевропска унија); Оснивање, организациона структура и органи Европске уније;
Облици и начела тржишног слободе у Европској заједници; Односу Европске заједнице/уније и
Србије; Економска интеграција, процеси и циљеви економске интеграције; Буџет Европске уније и
монетарна интеграција; Европска централна банка – ECB; Хароминизација пореза у Европској
унији; Стратегије развоја Европске уније у условима треће технолошке револуције; Шести
програм истраживања технолошког развоја и Европска унија.
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови који су
изложени на предавањима и дискутује о изложеним концепатима појединачних тематских целина.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Начини изучавања овог предмета су: предавања и вежбе. Настава се изводи коришћењем
аудиторних предавања уз комбиновање информација доступних на Интернету, а пре свега
отвореним делом on-line курса ЕУ-Балкан. Део програмског садржаја предмета, који се односи на
путеве интеграције студентима је доступан на адреси: http://www.eu-balkan.org
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
КРИВИЧНО ПРАВО
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање да је кривично право (Кривично-материјално право и Кривично-процесно право) она
грана права (позитивна – важећа) у једној држави у којој је законом одређено које дело представља
кривично дело и која су то његова обележја одређена законом, као и правила одређена кривичним
поступком кроз чију примену се врши утврђивање одгоровности за утврђено кривично дело, те који
органи (у првом реду суд и тужилаштво) државни и други субјекти врше ту функцију. Због тога је
од посебне важности у образовни систем пословних струковних студија за наведени смер имати и
ову грану права као дисциплину чији је предмет у основи кривица како би се студенти упознали са
правним категоријама, појмовима и институтима које обрађује ова грана права.
Исход предмета
Стицање знања о основним институтима кривично-материјалног и кривично-процесног права са
тежиштем да се студенти оспособе за препознавање кривичних дела која се могу извршити уопште,
а посебно у вези са обавезом плаћања јавних прихода и учешће у поступку пријављивања и
кажњавања извршилаца тих дела.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Општи део кривичног права: основни појмови о кривичном законику, појам и елементи кривичног
дела, кривица и противправност кривичног дела, објект и субјект кривичног дела, однос између
кривичних дела, привредних преступа и прекршаја, извршење, стадијуми извршења и стицај у
извршењу кривичних дела, основи који искључују постојање виности, саучесништво, врсте
кривичних санкција. Посебни део кривичног права: кривична дела против слободе и права човека
и грађанина, пореска кривична дела, царинска кривична дела, кривична дела против службене
дужности, кривична дела против имовине, кривична дела против правосуђа, кривична дела против
јавног реда и правног саобраћаја, кривична дела против безбедности рачунарских података, појам
и основни институти кривичних дела организованог криминала. Кривични поступак: појам и
начела кривичног поступка, кривични суд, странке у кривичном поступку, улога браниоца
(адвоката) у кривичном поступку, кривично-процесна радња, доказна средства у кривичном
поступку, предкривични поступак, мере за обезбеђење присуства странака у кривичном поступку,
претходни кривични поступак, главни кривични поступак, поступак по правним лековима,
посебни кривични поступци, овлашћења надлежних државних органа у кривичном поступку за
извршена дела организованог криминала.
Практична настава је компатибилна са предавањима, уз примере из праксе и дискусије на задату
тему.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања/вежбе (у циклусу), студије случајева, презентације,
панели, консултације-гостујући предавачи. Програм се заснива на интерактивном приступу, те се од
студената очекује активно учешће у складу са захтевима професора изложеним на почетку курса.

55

Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ОСИГУРАЊЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са значајем савременог осигурања и њиховим комплетним пословањем како
би студенти након успешно одслушаног садржаја овог наставног предмета били оспособљени да
разумеју и схвате суштину осигурања, као и да стечена знања практично примењују у раду на
различитим пословима у осигуравајућим кућама као и у другим привредним организацијама у вези
са пословањем и осигурањем.
Исход предмета
По успешном завршетку овог програмског садржаја студенти су оспособљени за обављање
конкретних послова осигурања и стичу знања да се у процесу одлучивања донесе оптимална одлука.
Такође, студенти су оспособљени за самостални рад у осигуравајућим кућама (традиционални и
иновативни послови) и другим привредним организацијама (послови осигурања), али и за тимски
рад и групно решавање сложенијих послова осигурања (управљање ризицима и слично).
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Развој и функција осигурања; Економска начела осигурања; Елементи осигурања (ризик, премија
и накнада); Техничка организација осигурања; Процена ризика и израчунавања висине премије;
Уговор о осигурању; Реосигурање, ретроцесија и саосигурање; Осигурање лица; Осигурање од
одговорности; Осигурање имовине; Транспортно осигурање; Осигурање кредита.
Практична настава обухвата обраду и анализу конкретних примера из праксе, упознавање са радом
у конкретним осигуравајућим кућама, упознавање са искуствима у раду осигуравајућих кућа од
стране њиховог менаџмента као и наших бивших студената, презентацију најбољих одбрањених
специјалистичких и дипломских радова из области осигурања. На часовима вежби извршиће се и
анализа нових видова осигурања и новитета у осигуравајућим кућама.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања подразумевају презентацију и објашњења теоријско-методолошких концепата по
областима користећи примере из праксе уз интерактивно учешће студената. Практична настава прати
теоријску уз примену метода: интерактивни рад, појединачне и групне презентације, анализа
случајева из историје и праксе осигурања. На крају сваке обрађене тематске целине предвиђена је
дискусија. У реализацији предавања и вежби учествују гостујући професори и истакнути
професионалци из области осигурања.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета je оспособљавање студената за разумевање правних аспеката примене
информационих система и феномена везаних за рачунарске мреже.
Исход предмета
Изучавањем овог предмета студенти овладавају правним аспектима примене информационих
система и оспособљавају се да примене унапређена знања, способности и вештине у решавању
проблема из праксе.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам, развој и значај Компјутерског и Cyber права; Информационо друштво; Примена
информационо комуникационих технологија и људска права; Подаци о личности; Приватност и
заштита података; Заштита приватности; Заштита података организације; Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности: права, обавезе и надлежности;
Заштита софтвера и рачунарских програма правом интелектуалне својине: патентом, жигом,
ауторским правом, правом нелојалне конкуренције, ауторским правом, пословном тајном; Заштита
база података: сродним правом, sui generis правом, ауторским правом и правом заштите од
нелојалне конкуренције; Уговор о ауторском делу; Злоупотреба интелектуалне својине на
интернету; Компјутерски криминалитет: појам, врсте, карактеристике; Cyber криминал; Жртве
компјутерског и Cyber криминала; Дигитални докази; Откривање и прикупљање дигиталних
доказа; Cyber форензика; Форензички алати; Судски поступци; Правни аспекти електронског
пословања.
Практична настава је комплементарна предавањима. Свака од наведених тема се обрађује путем
примера из праксе, анализе конкретних случајева, илустрацијама, симулацијама, предавањима
стручњака из праксе итд.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања и вежбе, самостални рад (семинарски рад) и
лабораторијске вежбе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
6
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је пружити теоријска и практична знања која ће омогућити: успешно вођење
спољнотрговинског посла и продају на међународном тржишту, уговарање и сигурну реализацију
спољнотрговинског посла, као и оптимално коришћење инструмената међународног плаћања.
Спољнотрговинско пословање конципирано кроз наставни програм треба да омогући студентима да
се упознају са савременим условима спољнотрговинске размене, као и учесницима робне размене и
услуга са иностранством.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студенти ће бити у стању да разумеју међународне трговинске
односе, спољну трговину, као и спољнотрговинска плаћања. Знања која студенти стичу кроз овај
предмет оспособљавају их за рад на извозно-увозним пословима, као и на пословима управљања
спољнотрговинским фирмама.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Дефинисање појмова спољне трговине и спољнотрговинског пословања. Учесници спољне
трговине. Улогу државе и међународних организација у спољнотрговинском пословању. Послови
купопродаје, компензације, реекспорта и послови оплемењивања у спољнотрговинском
пословању. Фазе одвијања извозних и увозних послова, од фазе припреме, уговарања, до фазе
реализације спољнотрговинског посла. Логистичка подршка спољнотрговинском сектору, као што
су: царина, шпедиција, превозници, осигурање робе у транспорту.
Практична настава је комплементарна предавањима: анализа пословних примера, семинарски
радови, дискусије.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Интерактивна настава, анализа примера из праксе, дискусије, креативне радионице.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Менаџмент
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ овог предмета је да се студентима на јасан, приступачан и лако разумљив начин
презентују савремена теоријска и практична знања из области управљања саобраћајним
предузећима. Други важан циљ је да студенти разумеју и да у потпуности схвате савремене
организационе, технолошке, техничке и друге аспекте управљања овим предузећима. Посебно
важан циљ је да студенти успешно овладају разним моделима, менаџерским методима и вештинама
управљања предузећима из области саобраћаја.
Исход предмета
На крају предмета студенти ће бити оспособљени да у пракси, односно у предузећу у коме буду
радили, имплементирају теоријска и практична знања у погледу непосредног спровођења
одговарајућих менаџерских модела, метода и вештина. Студенти ће бити оспособљени за
самостално и тимско управљање било којим предузећем из области саобраћаја, на различитим
нивоима и у разним сегментима менаџмента.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Улога сектора услуга у савременој економији. Менаџмент – процес у саобраћајним предузећима.
Пословна етика у саобраћају: Појмовно одређење етике, Основне карактеристике пословне етике,
Развој концепта пословне етике кроз историју, Улоге етике у савременом пословању, Примене
пословне етике у предузећу. Увод у саобраћај. Видови саобраћаја. Основне карактеристике ниско
тарифних авио предузећа. Организација поморских кластера као начин управљања поморским
саобраћајем. Појам саобраћајног система. Основне специфичности организације саобраћајног
система. Саобраћајно предузеће и саобраћајни системи. Саобраћајна политика – елементи и
садржај пословне политике саобраћајних предузећа. Специфичности саобраћајног тржишта као
детерминанте управљања саобраћајем и саобраћајним предузећем. Либерализација и дерегулација
саобраћајног тржишта. Модели изградње саобраћајне инфраструктуре: финансирање саобраћајне
инфраструктуре, појам јавног и приватног партнерства, модели јавног и приватног партнерства.
Одрживи транспорт: транспорт и заштита животне средине, појмовно одређење одрживог
транспорта, карактеристике одрживог транспорта, политика одрживог транспорта у Европској
унији, промоција одрживог транспорта. Mаркетинг у саобраћају. Савремене методе и технике
управљања у саобраћајним предузећима.
Практична настава je комплементарна је теоријској.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора.
Практична настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих
улога.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ овог предмета је да се студентима на јасан, приступачан и лако разумљив начин
презентују савремено теоријско и практично знање из области туризма и угоститељства као
високопропулзивних и развојно перспективних грана привреде. Други важан циљ је да студенти
разумеју и да у потпуности схвате савремене организационе, технолошке, техничке и друге аспекте
управљања туристичким и угоститељским предузећима. Посебно важан циљ је да студенти успешно
овладају савременим знањем, моделима, разним менаџерским методима и вештинама управљања
овим предузећима.
Исход предмета
На крају одслушаног и савладаног предмета студенти ће бити оспособљени да у пракси
имплементирају теоријско и практично знање у погледу непосредног спровођења одговарајућих
менаџерских модела, метода и вештина. Такође, студенти ће бити потпуно оспособљени за
самостално и тимско управљање туристичко-угоститељским предузећем, на различитим нивоима и
у разним сегментима менаџмента.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Дефинисање појма и суштине туризма као услужне привредне делатности; Савремени трендови и
фактори развоја туризма; Економске и неекономске функције туризма; Организација туризма;
Појам и врсте туристичких дестинација; Методе туристичке валоризације дестинације;
Стратегијски и оперативни менаџмент дестинације; Савремени модели управљања туристичком
дестинацијом; Еколошки и одрживи менаџмент дестинације; Карактеристике пословања
угоститељских предузећа; Појам и структура хотелског производа; Организационо–технолошки
аспекти управљања пословањем хотелских предузећа; Економски аспект управљања пословањем
угоститељских предузећа; Видови и специфичности менаџмента у угоститељству – стратегијски,
оперативни и предузетнички менаџмент; Менаџмент квалитета угоститељских услуга;
Карактеристике тржишног пословања путничких агенција и туроператора; Управљање пословним
процесима и ресурсима путничких агенција; Менаџмент туристичког аранжмана; Управљање
тржишним односима угоститељских предузећа и путничких агенција.
Практична настава прати теоријску наставу
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење презентација и додатна објашњења професора. Практична
настава прати теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева, симулација различитих улога
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је oбезбеђивање знања и развијање свести о потреби заштите животне
средине и њеног очувања; утврђивање везе и баланса између потребе и неопходности здраве
животне средине; упознавање и разумевање основних појмова еколошког менаџмента, еколошког
пословања, еколошких проблема и еколошких перформанси.
Исход предмета
Студенти ће након одслушаног предмета моћи да, првенствено развију свест о важности животне
средине; разумеју и препознају појмове животне средине, као и самог еколошког менаџмента; моћи
ће да схвате и препознају нераскидиву везу између еколошког менаџмента и друштвених система,
као и друштва у целини. Такође, моћи ће да схвате предности и остваре користи у друштвеним
системима, уколико на прави начин користе ресурсе животне средине и тиме побољшавају
еколошке перформансе, а са друге стране моћи да препознају опасности које са собом носи
еколошки ризик, уколико се превише лагодно опходе према самој животној средини.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основе еколошког менаџмента и развој еколошке свести; Појам и циљеви еколошког менаџмента;
Развој концепта EMS (стандард ISО 14000); Систем управљања заштитом животне средине;
Системи управљања енергијом (стандард ISO 50001); Мере енергетске ефикасности; Стратегије
еколошког менаџмента; Управљање отпадом и стратегије смањивања отпада; Управљање
еколошким ризиком; Развој „чистих технологија“; Политике заштите животне средине; Развој
стратегија управљања животном средином; Одрживи развој и концепти одрживог развоја; Стање
животне средине у Републици Србији.
Практична настава је комплементарна теоријској и реализује се кроз интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализе практичних случајева, дискусије на задату тему,
креативне радионице и друго.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз коришћење одговарајућих презентација и интерактивно учешће студената.
Практична настава прати теоријска предавања, уз примену следећих важнијих метода: интерактивни
рад, појединачне и групне презентације, анализа практичних случајева и друго. У реализацију
предавања и вежби повремено се укључују референтни професори и стручњаци из праксе.
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Студијски програм:
МЕНАЏМЕНТ
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Омогућити студентима стицање теоријских и практичних знања и вештина из области управљања
пројектима. Различите фазе реализације пројеката. Анализа специфичности планирања и развоја
управљања пројеката, дефинисање очекиваног квалитета решења, разумевање утицаја реализације
пројеката на процесе и организацију компаније.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да изврше анализу потреба за управљање пројектом, дефинишу
очекиване вредности које ће реализација пројекта донети, воде пројекат кроз све фазе управљања
пројектом, изврше процену утицаја реализације пројекта на организациони модел и процесе у
компанији.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и врсте пројеката; Концепт управљања пројектима; Планирање реализације пројекта;
Животни век пројекта; Праћење и контрола реализације пројеката; Извештавање о реализацији
пројакта; Управљање људским ресурсима, трошковима, временом и обимом на пројекту;
Управљање променама на пројекту; Управљање квалитетом пројекта; Методе и технике
управљања пројектима; CPM и PERT методе; Гантов дијаграм; Критичан пут пројекта; Алати за
управљање пројектима; Улога менаџера на пројактима и пројектног тима.
Практична настава је комплементарна теоријској и реализује се кроз интерактивни рад,
појединачне и групне презентације, анализе практичних случајева, дискусије на задату тему,
креативне радионице и друго. За одговарајућу тему студенти ће формирати сопствени пројекат са
дефинисањем активности и праћење тока реализације уз помоћ одговарајућих метода и техника.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације, колоквијуми и писмени испит. Теоријска настава
се одвија кроз класична предавања, а практична кроз вежбе које се изводе у рачунарској
лабораторији. Предавања прате примери и домаћи задаци, а на вежбама се користи одговарајуће
методе и технике за управљање пројектима.

62

