
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књига предмета 

Управљање пословањем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Методологија истраживачког рада 

Наставник: др Љиљана Арсић, др Тања Вујовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 12 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студената да овладају истраживачким техникама при избору 

одговарајућег истраживачког поступка, узорковања, прикупљања података, анализе и 

презентовања резултата истраживања, као и примену статистичких техника уз помоћ 

SPSS/Excel. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- дефинише основне методе истраживања; 
- објасни фазе истраживачког процеса; 
- формулише предмет и проблем истраживања; 
- дефинише циљ истраживања и формулише истраживачке хипотезе; 
- идентификује и примени прикладне методе истраживања; 
- изабере и спроводи статистичке анализе и технике; 
- анализира и презентује резултате истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у методологију: квалитативно и квантитативно истраживање; Основне и посебне методе; 
Увод у истраживање: проблем и предмет истраживања, циљеви истраживања, хипотезе у 
истраживању, план и временски оквир истраживања; Теоријски оквир истраживања; Начин 

истраживања; План истраживања; Припрема истраживања; Прикупљање података; 
Анализирање података: избор поступка анализе, статистичка анализа; Презентовање резултата 
истраживања. 
Практична настава  

Пример структуре истраживачког пројекта (проблем и предмет истраживања,циљеви 

истраживања, истраживачке хипотезе); Прелиминарне анализе; Избор прикладних 
статистичких техника; Статистичке технике за истраживање веза између променљивих 

(корелација и регресија); Статистичке технике за поређење група (непараметријске технике, t-
test, ANOVA).  

Литература  

Тодоровић,З.,Тодоровић, И. (2015). Методологија научног истраживања у 

економији. Економски факултет Бања Лука. 
Pallant, J. (2017). SPSS: priručnik za preživljavanje – postupni vodič kroz analizu podataka pomoću 

programa IMB SPSS. Mikro knjiga.  

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 ПИР: 2 

Методе извођења наставе: Предавања, презентације истраживачких радова, групне дискусије 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

семинарски рад 20 усмени испт 30 

Примењени-истраживачки 

рад 
40   

 

 

 

 

 



Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Менаџерско и стратешко одлучивање 

Наставник: др Кристина Цветковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да разликује главне моделе одлучивања који се 
користе у организацијама и процењује њихову ефикасност у неизвесним и сложеним 

пословним окружењима и у складу са тим препоручује стратегије за побољшање 
делотворности и ефикасности одлучивања.  
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
− разуме елементе и процесе доношења одлука; 
− примењује моделе одлучивања у различитим околностима (извесност, ризик и 

неизвесност); 
− разуме секвенцијално одлучивање и одлучивање у групи;  

− разуме снаге и слабости примењених стилова у процесу одлучивања;  
− разуме и артикулишу ризике од лоше осмишљених процеса одлучивања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Одлука, процес доношења одлука и решавање проблема; Процесни модел доношења одлука; 
Вредности и менаџерско одлучивање; Психологија у процесу доношења одлука; Групно 
одлучивање; Пословна етика, морални избор и одговорност; Стратегијско одлучивање и 

имплементација стратегијских одлука.  
Практична настава 

Индивидуално одлучивање на радном месту; Етичка и правна питања повезана са доношењем 

одлука; Балансирање групне динамике; Улога креативности у процесу доношења одлука.  
Литература  

Ђуричин, Д., Каличанин, Ђ., Јаношевић, С., Менаџмент и стратегија, Економски факултет 
Универзитета у Београду, 2011. 

Bazerman, M. Judment in Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, Inc. 2006. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Вежбе: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Корпоративни менаџмент 

Наставник: др Соња Доганџић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов:нема 
Циљ предмета 

Циљ предемта је оспособљавање студента да овлада стратегијским управљањем које одређује 
дугорочно пословање корпорације, као и да примењује различите моделе и принципе 
корпоративног управљања усвојене од стране међународних признатих пракси.  

Исход предмета  

По завршетку процеса учења у оквиру предмета, студент ће бити у стању да: 
- примењује различите моделе корпоративног управљања; 
- примењује у пракси принципе корпоративног управљања, водеће националне стандарде, 
као и конкретне примере међународно признатих пракси доброг корпоративног 
управљања; 

- дефинише улогу одбора директора у обликовању стратегије корпоративног предузећа у 
заштити интереса акционара;  

- објасни улогу тржишта капитала у усклађивању интереса менаџера са акционарима 
друштва. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у менаџмент; Функције менаџмента; Менаџери и њихово окружење; Мисија, визија и 

вредности компаније; Стратегијски менаџмент; Процес и врсте организационих стратегија; 
Појам и врсте корпорација; Kарактеристике корпорација; Увод у корпоративно 
управљање;Интерни и екстерни механизми корпоративног управљања; Mодели корпоративног 
управљањ; Кључни учесници корпоративног управљања: акционари, повериоци, запослени, 

директори, менаџмент компаније, основна структура управљања;Принципи и кодекс 
корпоративног управљања;Утицај корпоративног управљања на пословнеперформансе; 
Стратегијска парадигма корпоративног управљања; Корпоративно управљање у Србији. 

Практична настава 

Функције менаџмента; Анализа интерног и екстерног окружења; Општа структура управљања 
акционарског друштва; Општа акта друштва; Одбор друштва; Извршни органи; Секретар 

друштва; Права акционара; Скупштина акционара; Дивиденде; Објављивање информација. 
Обрада пословних случајева и примера из праксе за сваку тематску област. 
Литература  

Ранђић, Д., & Лекић, С. (2010). Менаџмент. Београдска пословна школа. 
Раденковић-Јоцић, Д., & Секулић, В. (2013). Корпоративно управљање. Економски факултет 
Ниш 

Међународна финансијска корпорација. (2011). Корпоративно управљање приручник. 

Међународна финансијска корпорација (IFC). 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе: Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, 
анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања и 

вежби 
10 писмени испит  

колоквијум 20 усмени  испит 30 

семинарски рад 40   

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Организационо понашање и лидерство  

Наставник: др Снежана Михајлов, др Ненад Михајлов 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да идентификујте принципе и изазове који се односе 
на организационо понашање на нивоу појединца, тима и организације и примењује основне 
концепте и теорије организационог и лидерског понашања у пракси.  

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
− опише моделе организационог понашања, социјалних система и организационе културе; 
− процени међусобне конфликте и стилове решавања конфликата; 
− опише ставове запослених и њихове ефекте; 
− примењује лидерске вештине;  
− објасни стратегије задржавања запослених; 

− примењује технике за смањење стреса. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Запослени: Перформансе посла и понашање у раду; Организационa приврженост и повлачење; 
Задовољство послом и карактеристике посла; Стрес; Поверење и организациона праведност; 
Тимски рад: Врсте, састав и разноликост тима; Личност, стилови понашања и културне 
вредности; Кохезија тима, норме и фазе развоја; Тимски процеси и комуникација; Активно 
слушање и управљање конфликтима; Лидерство: Моћ, утицај и преговарање; Особине и 

карактеристикео и трансформационо руковођење; Постављање циљева и доношење одлука; 
Промовисање етичке климе и расуђивање; Управљање променама; Обликовање организационе 
културе. 
Практична настава 

Анализа Студије случаја; Избор најефикаснијих стратегија и алата за формалну комуникацију 
између вишег менаџмента и запослених; Анализа различитих стилова лидерства и њихова 
примена у специфичним пословним ситуацијама; Идентификација и примена одговарајућих 
мотивационих теорија; Истраживање динамике групе и тима. 
Литература  

Јанићијевић, Н. Организационо понашање, Data Status, Београд, 2008. 

Петковић, М. Организационо понашање са менаџментом људских ресурса. Центар за издавачку 

делатност Економског факултета у Београду, 2011. 

Михајлов, С. Пословне комуникације, Висока пословна школа струковних студија, Блаце, 2012. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Вежбе: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Менаџмент маркетинга 

Наставник: др Марко Гашић, др Тања Вујовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да овлада маркетинг техникама истраживања на 
тржишту и разуме значај нових информационо-комуникационих технологија и њихово 
имплеметирање у организацији. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- разликује специфичности маркетинг менаџмента на домаћем и међународном тржишту; 

- прeпозна и анализира промене и трендове у окружењу; 

- примењује нове технологије у пословање предузећа као подршку у процесу одлучивања; 
- креира елементе маркетинг микса у производним и услужним предузећима; 
- користи маркетинг технике за комуникацију преко интернета; 
- анализира различите алтернативе у доношењу одлука од значаја за пословање предузећа; 
- разликује успешну од неуспешне комуникације са клијентима унутар и изван предузећа.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе савременог маркетинг менаџмента; тржиште као полазиште за примену маркетинг 
концепције; Систем интеракције окружења и предузећа; Маркетинг информациони систем и 

одлучивање; Маркетинг микс; планирање, организовање и контрола маркетинга; Стварање и 

испорука супериорне вредности за купца; Концепт квалитета у маркетингу; Изградња јаких 

брендова; Маркетиншке комуникације; Међународни маркетинг; Интернет маркетинг; 
Маркетиншка одговорност за дугорочан успех.  
Практична настава  

Студије случаја; симулација доношења маркетинг одлука; радионице; индивидуално и групно 

одлучивање; анализа успешних примера из праксе.  
Литература 

Васиљевић, С., Цветковић, Љ., Канцир, Р., Пантелић, Д. (2007). Маркетинг менаџмент. 

Економски факултет у Суботици. 

Филиповић, В., Костић, М. (2009). Маркетинг менаџмент. ФОН, Београд 

Kotler, F., Keler, K.L. (2017). Marketing menadžment, Data Status, Beograd 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, решавање примера из праксе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 20 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 30   

 



 
Студијски програм: Пословно управљање 

Назив предмета: Менаџерске финансије 

Наставник: др Небојша Митић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да овлада финансијским планирањем, методама и 

техникама финансијске анализе, као и да ефикасно управља обртним средствима предузећа и 

детерминише дивидендну политику.  
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- препозна значај финансијског планирања као инструмента управљања финансијама; 
- анализира финансијске извештаје предузећа у циљу доношења финансијских одлука; 
- утврди и израчуна финансијске показатеље предузећа; 
- процењује инвестиционе пројекте; 
- процењује потребна обртна средства у предузећу; 
- утврди структуру капитала и донесе оптималну одлуку о дивидендама.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Финансије као управљачки концепт у предузећу; Финансијска функција као подсистем 

пословног система; Финансијски аспект пословних трансакција; Структура система управљања 
финансијама; Организација финансијске функције; Елементи финансијске анализе: показатељи 

ликвидности, активности, финансијске структуре, рентабилности и тржишне вредности; 

Политика инвестирања: финансијски циљеви и инвестиције, инвестициони пројекти, методе 
процене, ризик при инвестирању; Политика финансирања: правила финансирања, оптимална 
структура капитала предузећа, краткорочно финансирање и задуживање; Управљање обртним 

средствима: обртна средства, управљање залихама, управљање потраживањима, управљање 
готовином; Политика дивиденди: облици дивиденди, фактори политике дивиденти, менаџери и 

одлуке о дивидендама. 
Практична настава  

Анализа случајева из праксе; Финансијска анализа, Анализа краткорочних и дугорочних 

извора финансирања; Оцена инвестиционих пројеката; Анализа управљања обртним 

средствима; Анализа политика дивиденди.   

Литература  

Тодоровић, М., Иванишевић, М. (2018). Пословне финансије. Центар за издавачку делатност 
Економског факултета у Београду  
Жаркић-Јоксимовић, Н. (2010). Управљање финансијама. Факултет организационих наука 
Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Економија рада 

Наставник: др Слађана Мушикић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да разуме начин функционисања тржишта рада у 
разним контекстима и начин на који организације одлучују о броју запослених укључујући 

утицај владиних политика, прописа и синдикалних активности.  

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
− објасни одлуке запослених и послодаваца које представљају основу за оквир понуде и 

потражње за радном снагом; 

− предвиди исход запослења на конкурентном тржишту рада; 
− протумачи податке о тржишту рада укључујући месечне извештаје о незапослености;  

− дефинише актуелна питања у политици тржишта рада путем теоријских и емпиријских 

приступа. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појединачна и укупна понуда радне снаге и потражња за радном снагом, учешће радне снаге; 
Одређивање зарада, структура зарада и разлике у зарадама; Зараде и продуктивност; 
Мобилност и миграција радне снаге; Дискриминација на тржишту рада; Синдикати и 

колективно преговарање; Запосленост и незапосленост; Релативни доходак: мерење, узроци, 

трендови. 

 

Практична настава 

Анализи трендова и општих узрока структурне незапослености; Компарација понуде и 

потражње за радном снагом у Србији; Дефинисање и процена незапослености; Ефекти 

синдиката на структуру зарада; Анализа дискриминације на тржишту рада. 
Литература  

Arandarenko, M. (2011). Tržište rada u Srbiji - trendovi, institucije, politike.  Centar za izdavačku 

delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.  

Borhas, Dž. (2019). Ekonomija rada. Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.  

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 

 

 

 

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Систем управљања квалитетом 

Наставник: др Драган Турањанин 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да разуме значај управљања квалитетом и ISO 9001 

међународног стандарда који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној 
организацији уз овладавање принципима, техникама и алатима за управљање квалитетом.  

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- наброји, објасни и примени принципе управљања квалитетом; 

- објасни и примени захтеве међународног стандарда за систем управљања квалитетом; 

- разликује специфичности система квалитета у различитим делатностима; 
- креира основне типове докумената за систем управљања квалитетом; 

- анализира кључне теме друштвено одговорног пословања; 
- опише, разликује и користи технике и алате за управљање квалитетом;  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој филозофије квалитета; Дефиниција квалитета; Политика квалитета; Стандардизација: 
циљеви, предмет и ниво стандардизације; Квалитет производа, процеса и организација; 
Принципи управљања квалитетом; Планирање квалитета; Контрола квалитета; Обезбеђење 
квалитета; Побољшавање квалитета; Трошкови квалитета; Алати и технике управљања 
квалитетом; Међународни стандард ISO 9001 – захтеви за систем управљања квалитетом; 

Управљање укупним квалитетом (ТQМ); Квалитет, животна средина и душтвено одговорно 
пословање.  
Практична настава  

Анализа имплементације система квалитета; Анализа међународног стандарда ISO 

9001;Цртање дијаграма узрока и последица; Цртање дијаграма тока; Цртање контролних карти; 

Студија случаја – Kaizen (Тојота); Израда документације система управљања квалитетом.  

Литература  

Ушћумлић, Д., Бабић, Ј. (2019). Квалитет и менаџмент квалитетом. Центар за издавачку 
делатност Економског факултета у Београду. 
Филиповић, Ј., Ђурић, М., Русо, Ј. (2018). Систем менаџмента квалитета. Факултет 
организационих наука Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 

 

 



 
Студијски програм : Управљање пословањем 

Назив предмета: Финансије јавног сектора 

Наставник: др Оливера Ђурић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је оспособљавање студента да разуме управљање јавним финансијама и спозна 
основне технике управљања буџетским ресурсима државе, као и принципима функционисања 
буџетског система.  
Исход предмета:  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
− објасни основне принципе прихода и расхода јавног сектора; 
− процени главне показатеље рачуноводства и извештавања који се користе у управљању 

државним и општинским финансијама; 
− опише основну терминологију сектора јавних финансија; 
− опише фазе и карактеристике буџетског процеса. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Финансије јавног сектора у структури финансијског система; Буџетски систем - садржај и 

кључни појмови; Приходи и расходи буџета; Суфицит и дефицит у буџету; Државни дуг; 
Облици међубуџетских трансфера обезбеђени из савезног буџета; Процес доношења буџета; 
Припрема, преглед и одобравање буџетских пројеката у средњорочном планирању буџета; 
Основе извршења буџета; Буџетска обавеза; Усвајање и прилагођавање граница буџетских 

обавеза; Промена буџетских издвајања; Финансијска контрола: појам, врсте, принципи; Опште 
карактеристике финансијске контроле у јавном сектору. 
Практична настава 

Садржај, структура и нивои јавних и општинских финансија; Овлашћења савезних органа 
законодавне и извршне власти на формирање буџетских прихода; Контрола у употреби 

буџетских средстава; Јавне финансије у Републици Србији. 

Литература:  

К. Ристић, Ж. Ристић, Фисклана економија и менаџмент јавног сектора, Етно Стил д.о.о. – 

Београд, 2014. 

Радичић Марко, Раичевић Божидар, Јавне финансије-теорија и пракса, DATA STATUS, 

Београд, суиздавач Економски факултет Суботица, 2008. 

Ристић Жарко, Тешић Ђорђе, Каравидић Славко, Менаџмент јавног сектора, ВПШ Чачак, 

2007. година 
Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе  

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Дигитална економија 

Наставник: др Владимир Младеновић, др Данило Обрадовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да разуме савремене информационе системе и 

дигитализацију пословних процеса, као и да овлада алатима електронског пословања у области 

трговине, банкарства и маркетинга. 
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- дефинише релевантне појмове везане за дигиталну економију и савремене информационе 
технологије; 

- објасни њихово место и примену у пословним информационим системима; 
- организује пословне процесе у дигиталном окружењу; 
- развије приступ клијентима широм света путем мобилних и веб апликација; 
- анализира потенцијале интернет тржишта и пословања у условима дигитализације; 
- препозна и примени савремене информационе технологије у циљу успешног 
остваривања стратешких циљева организације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање основних појмова и карактеристика дигиталне економије; Развој и организација 
интернета и развој информационог друштва; Дигитална и традиционална економија: сличности 

и разлике; Дигитализација пословних процеса и концепт електронског пословања; 
Специфичности електронског тржишта и заштита у електронском пословању; Адаптивна 
вредност дигиталне економије; Информационе и комуникационе технологије и креирање 
конкурентске предности; Примена софтвера за симулацију реултата пословања; Електронска 
трговина; Електронско банкарство; Електронски маркетинг; Конкурентске стратегије у 
дигиталној економији; Израда бинис плана у условима дигиталне економије; Креирање 
виртуелног пословног система; Трендови и перспективе дигиталне економије. 
Практична настава  

Виртуелизација пословања; Модели развоја виртуелних пословних система; Елементи мрежног 
пословања; Утицај информационих технологија на пословање организација: успешни примери 

из праксе; Тржишни утицаји и дигитална економија; Креативне радионице; Вежбе уз употребу 
интернета и одговарајуће софтвере. 
Литература  

Закић, М., Закић, А., Младеновић, В., Делетић, М., Обрадовић, Д. (2015) Електронско 
пословање. Висока пословна школа струковних студија Блаце. 
Милићевић, В. (2002) Интернет економија. Факултет организационих наука Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испит 30 

семинарски рад 40   

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Финансијске институције 

Наставник: др Данијела Максимовић, др Марина Јововић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да разуме функције финансијских институција 
(банака, осигуравајућа друштва, инвестиционих и пензионих фондова) у привреди, анализира 
пословање на примарном и секундарном тржишту хартија од вредности и процењује ризик у 
финансијским институцијама. 
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
− класификује финансијске институције; 
− разликује кредитне од других депозитних институција; 
− опише улогу инвестиционих и пензионих фондова; 
− процени ризик у финансијском посредовању; 
− објасни начине управљања ризицима у финансијским институцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и карактеристике финансијских институција; Функције и значај финансијских 
институција; Класификација финансијских институција; Банке и друге банкарске организације; 
Инвестициони фондови; Значај, циљеви и врсте инвестиционих фондова; Значај, циљеви и 

врсте заједничких фондова; Остале финансијске институције; Значај, функција и врсте 
осигуравајућих компанија; Пензијски фондови; Значај, фунција и врсте пензијских фондова, 
Остале финансијске институције; Специјализоване институције за преузимање, пласман и 

продају хартија од вредности; Берзе хартија од вредности; Технологија рада финансијских 

институција; Пословање на примарном тржишту хартија од вредности; Пословање на 
секундарном тржишту хартија од вредности; Ризици у финансијском посредовању; Управљање 
ризицима у финансијским институцијама. 
Практична настава 

Примери пословања банкарских институција, заједничких фондова, осигуравајућих компанија, 
пензионих фондова, брокерскодилерска друштва; Практични примери рада на примарном и 

секундарном тржишту хартија од вредности.  

Литература  

Барјактаровић Ракочевић С.: Финансијске институције, ФОН, 2010. 

Saunders A., Cornett M. M., Financial Institutions Management - A Risk Management Approach, 

McGraw-Hill, Boston, 2008 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе: Интерактивни, дебатни приступ након припремљених 

презентација студената 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 

 



 

 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Банкарски менаџмент 

Наставник: др Јелена Величковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да развије знања о суштини банкарског пословања и 

развије менаџерске вештине у циљу суочавања са комплексним банкарским проблемима, као и 

да овлада савременим методама управљања у банкама и сродним финансијским институцијама, 
односно техникама управљања ризицима и заштите од ризика.   
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- анализира различите аспекте пословања банака; 
- користи информациону основу за одлучивање у банкама и сродним финансијским 

организацијама; 
- разликује специфичне кредитне и тржишне ризике у савременом пословању; 

- користи технике и алате за доношење стратегијских одлука везаних за тржишну позицију 

банака; 
- анализира и доноси стратегије и политике у вези ликвидности финансијских 

организација. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Принципи банкарског менаџмента; Методолошки аспекти банкарског менаџмента; Банкарски 

послови; Банкарски биланси и агрегати; Управљање изворима средстава; Депозитни и 

недепозитни потенцијал банке; Кредитни потенцијал банке; Управљање средствима банке; 
Финансијски извештаји; Технике управљања ризицима и заштите од ризика у банкарству; 
Кредитирање предузећа и потрошача; Међународно банкарство; Управљање будућношћу на 
глобалном банкарском тржишту.  

Практична настава  

Израчунавање профитабилности, ликвидности и солвентности хипотетичке банке; Анализа 
биланса стања и биланса успеха хипотетичке банке; Израчунавање кредитног потенцијала; 
Мерење и оцена успешности банака и њених главних конкурената; студије случаја; анализа 
кредитне понуде становништва (групне дискусије). 
Литература  

Крстић, Б., Маринковић, С. (2017). Банкарски менаџмент. Економски факултет, Ниш. 

Џелетовић, М., Живковић, А., Бојовић, П. (2008). Банкарски менаџмент. Чигоја штампа.  
Rouz, P.S., Hadžins, S.K. (2005). Bankarski menadžment i finansijske usluge. Data status. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, рачунске вежбе, студије 
случаја 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

семинарски рад 40   

 

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Национална култура и глобализација 

Наставник: др Александра Јевтовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да тумачи културолошке кодове различитих земаља 
у циљу лакшег успостављања интеркултурног дијалога, разуме значај очувања традиционалне 
културе у глобалном контексту и стекне критички став према истој. 
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- препозна и анализира кључне елементе српске културе; 
- организује и планира послове из домена културног туризма, као и послове који 

подразумевају културну медијацију и интекултурни дијалог; 
- планира и генерише туристичке стратегије у циљу јачања локалног идентитета и 

брендирања културног наслеђа, као и туристичке туре са акцентом на локалном 

културном наслеђу; 
- анализира процес глобализације, његов утицај на савремену културу и међуодносе са 
туризмом и савременим пословањем. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање основних појмова: култура, друштво и савремени свет; Појам, димензије, фактори 

и узроци глобализације; Социјализација, друштвене улоге и национални идентитет; 
Материјални и нематеријални аспекти културе; Национални симболи и национална 
митологија; Поткултура, акултурација, етноцентризам и културни релативизам; Масовна 
култура, масовни медији и савремени свет; Историја српске културе и уметности; Културни 

идентитет Србије; Утицај глобализације на свакодневни живот; Културна разноврсност као 

глобални тренд; Туризам и глобализација; Туризам и национални идентитет; Националне 
стратегије у области културе и глобални трендови. 

Практична настава  

Анализирање и студије случаја из праксе (примери одређених елемената културе из 
различитих земаља и поређење са Србијом); Хофстедов модел националних димензија кулуре, 
групне дискусије на задату тему;  самостални истраживачки рад. 

Литература  

Ападурај, А. (2011) Култура и глобализација. Библиотека XX век Београд;  

Reisinger, Y. (2009) International Tourism: Cultures and Behaviour. Butterworth–Heinemann 

Oxford;  

Hofstede, G. (2001)Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and 

Organizations Across Nations. SAGE;  

Gerc, K. (1998) Tumačenje kultura 1-2. Čigoja štampa Beograd. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испит 30 

семинарски рад 40   

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Креативне индустрије 

Наставник: др Александра Јевтовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је оспособљавање студента да овлада знањима о секторским оквирима 
креативних индустрија, утицају савремених токова на креативне индустрије, као и да разликује 
креативну конкурентност у националном и глобалном контексту. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да:  
- дефинише и разликује специфичности појединачних сектора креативних индустрија; 
- разликује креативне процесе у различитим секторима креативних индустрија; 
- формира и организује креативни тим у одређеном сектору креативних индустрија; 
- планира и генерише креативне туристичке стратегије у циљу јачања локалног 
идентитета; 

- анализира процесе „креативизације“ глобалних културних пракси; 

- анализира креативно тржиште ради ефикаснијег пословања у датом окружењу. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање основних појмова и секторских оквира креативних индустрија; Знање, култура и 

креативност као друштвене вредности; Иновативност као економски ресурс; Значај креативних 

индустрија у постиндустријском друштву; Комерцијализација креaтивних индустрија у 

глобалном контексту; Карактеристике учесника и упосленика у креативном процесу и 

организациона култура у креативним индустријама; Интелектуална својина и њена заштита; 
Креативне активности неиндустријског типа; Креативне активности индустријског типа; 
Креативне пословне активности; Урбана рециклажа градова, адаптивна пренамена споменика 
културе и креативно брендирање историје; Културни туризам у савременом добу, креативна 
конкурентност у националном и глобалном контексту; Манифестациони туризам и 

креативност; Изазови нових медија; Националне и регионалне перспективе и политике 
подршке креативним индустријама у Србији. 

Практична настава  

Анализирање и студије случаја из праксе – креативни градови и архитектура (креирање 
контекста); брендирање историје у области угоститељства (Кафетерија у Београду, галерија 
Блазнавац); стари занати (Manual музеј); организација догађаја (фестивали EXIT, Гуча, D9vet, 

Кустендорф); медијска култура, пропаганда и рекламе (креирање потреба, поуке и поруке); 
филмска и музичка уметност у улози креативних амбасадора националне (или 

интернационалне) културе; креативне иницијативе: успешни примери из праксе; самостални 

истраживачки рад. 

Литература  

Jovičić, S. & Mikić, H. (2006) Kreativne industrije u Srbiji: Preporuke za razvoj kreativnih industrija 

u Srbiji. British Council Beograd;  

Hartli, Dž. (2007) Kreativne industrije. Clio Beograd. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе: 

Предавања, презентације семинарских радова, групне дискусије, анализа случајева из праксе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испит 30 

семинарски рад 40   



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Стручна пракса 1 

Наставник/наставници: Горан Перић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ стручне праксе је: 
- да се студенти упознају са специфичним знањима из области управљања предузећем; 

- стручно оспособљавање за практичну примену стечених знања. 
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
- примењује методе, прописе и процедуре из области управљања предузећем; 

- анализира потребне и конкретне податке; 
- саставља и презентује извештаје; 
- практично примени сва стечена знања у конкретним ситуацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава  

- Обављање стручне праксе у организацијама у трајању од 90 сати 

- Израда дневника стручне праксе као својеврсног документа о обављеној стручној пракси 

- Презентација дневника стручне праксе 
Литература  

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Учествовање студената у свакодневним активностима предузећа где обављају стручну праксу. 
Стручна пракса обавља се у последњој недељи семестра.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  писмени испит  

  
Презентација дневника 
стручне праксе 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Стручна пракса 2 

Наставник/наставници: Горан Перић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ стручне праксе је: 
- да се студенти упознају са специфичним знањима из области управљања предузећем; 

- стручно оспособљавање за практичну примену стечених знања. 
Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 
- примењује методе, прописе и процедуре из области управљања предузећем; 

- анализира потребне и конкретне податке; 
- саставља и презентује извештаје; 
- практично примени сва стечена знања у конкретним ситуацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава  

- Обављање стручне праксе у организацијама у трајању од 90 сати 

- Израда дневника стручне праксе као својеврсног документа о обављеној стручној пракси 

- Презентација дневника стручне праксе 
Литература  

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Учествовање студената у свакодневним активностима предузећа где обављају стручну праксу. 
Стручна пракса обавља се у последњој недељи семестра.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  писмени испит  

  
Презентација дневника 
стручне праксе 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм: Управљање пословањем 

Назив предмета: Примењени-истраживачки рад 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета 

- оспособљавање студената за активну примену знања и вештина неопходних за 
утврђивање проблема и предмета истраживања, планирање истраживања, метода и 

технике истраживања,  припремање радне библиографије, израду нацрта примењено-

истраживачког рада и саопштавање резултата истраживања; 
- оспособљавање студената за самостални истраживачки рад и израду завршног рада. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да: 
- самостално уоче проблем истраживања, користе литературу и примењују истраживачке 
методе и технике у циљу формулисања предлога за решавање конкретног проблема. 

Садржај предмета 

− Дефинисање теме, односно проблема и предмета истраживања и у складу с тим избор 
одговарајућих метода и техника истраживања 

− Дефинисање структуре примењено-истраживачког рада 
− Састављање радне библиографије и израда плана истраживања 
− Прикупљање и анализирање релевантне грађе и литературе  
− Израда примењено-истраживачког рада 

Литература  

− Доступне релевантне референце 
− Релевантне интернет адресе 
− Интерна документација пореске управе  

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:  Практична настава:  СТИР: 3 

Методе извођења наставе 

Индивидуални рад са ментором.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Примењено-истраживачки 

рад 
70 Усмени испит 30 

 


