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др Ружица Станковић
Директор
Драги будући студенти,
У шесту деценију постојања ушли смо као српски Кембриџ, и једна од
престижних и акредитованих установа у Србији са модерним,
атрактивним занимањима у области бизниса, менаџмента и
информатике. Вама, који се налазите на животној прекретници
несебично можемо да помогнемо да на прави начин одаберете свој
животни позив.
Уколико се одлучите да студирате код нас, Ви ћете бити део европског
система Високог образовања. Ми имамо успешну сарадњу са сличним
Универзитетима, факултетима и Високим школама из Немачке,
Бугарске, Русије, Грчке и Енглеске. Најуспешнији студенти наше Школе
имају прилику да своје знање усаврше на Високим школама у Немачкој
са којима годинама сарађујемо.
Одлука је Ваша.
Добродошли!!!
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1. О ШКОЛИ
Висока пословна школа струковних студија из Блаца основана је давне
1958. године у Приштини као Виша педагошка школа, која је била прва
високошколска установа на Косову и Метохији и претеча већине
факултета Универзитета у Приштини.
Након 40 година, наставнички кадар Више педагошке школе у
Приштини, пратећи савремене токове и брзи економски, технолошки и
друштвени развој, донео је одлуку о прерастању у Вишу пословну
школу са седиштем у Косову Пољу, чији је наставни програм био
базиран на најновијим достигнућима савремене теоријске мисли и
пословног искуства у области економије и информатике.

Зграда Високе пословне школе струковних
студија у Блацу
Због добро познатих разлога, Школа је септембра 1999. године
привремено дислоцирана у Блаце, а крајем 2003. године добија своје
трајно седиште.
Након извршених темељних реформи према актуелној Болоњској
декларацији и у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76, од 02.09.2005.), Виша пословна школа добија
акредитацију и прераста у Високу пословну школу струковних
студија.
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Мисија Високе пословне школе струковних студија у Блацу је
образовање високостручних кадрова из области економије,
менаџмента, информатике и туризма који би својим знањем помогли
привредни и друштвени развој и модернизацију Србије, преношењем
савремених знања, метода и научних техника, које се примењују у
развијеним струковним и универзитетским центрима европских земаља,
али и преузимањем добрих тековина система високог образовања у
земљи.
С обзиром да је наша школа успоставила сарадњу са многим
престижним високошколским установама у развијеним земљама
(Немачка, Италија, Грчка, Велика Британија...), студентима је на тај
начин омогућена размена стеченог знања и искуства као и упознавање
различитих култура. Током семестра, студентима са добрим
познавањем енглеског језика омогућена је размена са високошколским
установама из поменутих земаља. Слушајући предавања еминентних
стручњака, студентима се пружа могућност и за усавршавање знања из
енглеског језика.
Поред широког образовања и стручне праксе дипломирани студенти
Високе пословне школе струковних студија имаће висок ниво знања и
вештина како би без додатног усавршавања могли да се укључе у
савремене токове пословања, што би им омогућило да буду
конкурентни на тржишту рада.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
Радом Школе руководи директор. Функцију директора обавља
др Ружица Станковић, професор Високе пословне школе струковних
студија у Блацу.
Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сектор наставе
Сектор стручне праксе и образовања на даљину
Сектор за развој и праћење квалитета
Сектор за опште и правне послове
Сектор финансијско-рачуноводствених послова
Центар за информационе технологије

Сектор наставе - обавља делатност образовања, који у свом саставу
има одељење за друштвено-хуманистичко поље и одељење за
техничко-технолошко поље.
Основне унутрашње организационе јединице одељења су одсеци.
Одсеци остварују студијски програм, из најмање једне научне области,
у оквиру кога се могу организовати изборне опције из ужих научних
области. У оквиру одсека обавља се образовна, истраживачка и
предузетничка активност ужих научних области коју покрива одсек, као
и трансфер знања у привреду и друге услуге трећим лицима. Одсеци
као своје организационе делове имају лабораторије, радионице и друге
организационе јединице.
Радом сектора руководи заменик директора др Ненад Јовановић, а
одељењима руководи помоћник директора мр Гордана Прлинчевић.
Радом одсека руководи шеф одсека, кога именује директор Школе на
предлог одсека.
Сектор стручне праксе и образовања на даљину обавља послове
везане за организацију стручне праксе студената, сарадње са
привредним субјектима, као и пословне везане за организацију рада
студијских програма на даљину.
Сектор за развој и праћење квалитета обавља послове везане за:
израду пројеката, иновацију знања, стручно образовање и
усавршавање, трансфер технологије, унапређење и равоје квалитета
наставног процеса, студијских програма и услова рада и обавља друге
послове везане за развој, самовредновање и праћење квалитета.
Сектор за развој и праћење квалитета чине стручни тимови који
учествују у одређеној активности. Радом сектора руководи председник
Комисије за самовредновање и праћење квалитета.
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Сектор за опште и правне послове – у коме се обављају стручни
правни, управно-правни и административни. Радом сектора за опште и
правне послове руководи секретар Школе Љубиша Михајловић,
дипломирани правник.
У оквиру сектора за опште и правне послове делатности обављају:
1. Секретаријат - који обавља правне и управно-правне
послове, кадровске, административне и опште послове.
2. Служба за студентска питања - у којој се обављају
стручни и административни послови у вези уписа и исписивања
студената, вођења досијеа студената, пријаве испита и друге
послове у вези студената. Све потребне информације везане
за студирање студенти могу добити на шалтеру за свој одсек.
То је јасно обележено изнад сваког шалтера.
Радно време студентске службе је од 9 до 13 часова. Све информације
се могу добити на тел: 027/371 - 377, локали 103 и 106. Шеф службе за
студентска питања је Љиљана Дашић. Референти су: Валентина
Ивковић, Мирјана Коларић, Катарина Марјановић, Сергеј Нелепа, Петар
Ивић и Јелена Стефановић.
У студентској служби врши се:







пријављивање испита
овера семестра
уписи и обнове године
упис и испис студената
подижу се уверења о дипломирању и дипломе
подносе се разни захтеви за различита уверења, потврде и сл.

Студенти могу полагати испите из наставних предмета када испуне
предиспитне обавезе, односно овере семестар.
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Испит је јаван и полаже се пред предметним наставником, усмено,
писмено или усмено и писмено у зависности од тога како је прописано
Наставним планом и програмом. Распоред полагања испита се
објављује на огласној табли као и на сајту Школе, најкасније 5 дана пре
почетка испитног рока.
Огласна табла и сајт Школе су најважнија средства информисања у
Школи, која дају обавештења везана за:
 распоред часова
 распоред испита
 резултати са полагања испита
 извештаји са писмених делова испита
 ценовник за школску годину
 распоред консултација и остала разна
неопходна студентима
 све информације неопходне за студирање.

обавештења

Огласне табле се налазе у холу Школе.

Напомена: У скриптарници, која се налази у холу Школе, студенти
могу наћи све што им је потребно за студирање - уџбенике, скрипте,
обрасце, индексе, испитне пријаве и осталу документацију за
полагање испита, оверу семестра, упис и обнову године. Радно време
скриптарнице је од 7 до 19 часова. Информације о расположивој
литератури могу се добити на тел. 027/ 371 - 377.
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3. Библиотека – обавља послове вођења каталога књига и периодике,
издавања књига студентима и наставном особљу Школе и други
послови везани за библиотечко пословање. Библиотека садржи
публикације из области које се изучавају у школи и располаже са
књижним фондом од преко 4000 наслова. У библиотеци се, такође,
налазе и умрежени рачунари, који стоје на располагању студентима са
on-line Интернетом и базом са значајним бројем књига, уџбеника и
издања у електронском формату.
Радно време библиотеке је од 8 до 16 часова.

Сектор финансијско - рачуноводствених послова – обавља стручне
послове у вези материјалног и финансијског пословања Школе.
Радом сектора за финансијско - рачуноводствене послове руководи
шеф финансијско-рачуноводствених послова мр Небојша Митић.
Студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије
могу добити студентски кредит или стипендију за време док траје
њихово редовно школовање. Обрасци за конкурисање за кредит
предају се финансијско рачуноводственој служби Школе, где се и
подижу. Обрасци за конкурисање предају се најкасније до краја октобра
сваке школске године.
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Центар за информационе технологије у оквиру свог делокруга
обавља следеће послове:
 организује и обезбеђује функционисање јединственог
информационог система у Школи
 пројектује и одржава корисничке апликативне софтвере и
електронске базе података и интернет презентацију
 унапређује и ажурира интернет презентацију Школе
 пројектује и одржава локалне мреже Школе и њено
повезивање са другим мрежама
 пружа информатичку подршку наставним, истраживачким и
другим активностима Школе
 организује и води програме сталног усавршавања у области
информатике
 одржава рачунарску, мрежну и комуникациону опрему
Школе
 обавља и друге послове из области информатике за
потребе Школе
Шеф информационог система је др Иван Станковић.
Шеф центра за информационе технологије је Александар Закић.
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2.1. Високошколске јединице ван седишта установе
Потреба за оснивањем високошколске јединице у Димитровграду је
друштвено оправдана и целисходна због лоше материјалне ситуације
студената који имају пребивалиште у овом пограничном делу Србије.
Због чињенице да већина
уписаних
студената,
на
студијском програму Порези и
царина не живи у седишту
Установе повећава се број
захтева
студената
за
стварање услова за оснивање
овог студијског програма ван
седишта установе оснивача
без својства правног лица.
Контакт: 035 / 547 - 554
Од почетка реализације студијског програма Финансије и
рачуноводство на Високој пословној школи у Блацу, радило се на
развоју и припреми савремених окружења и начина извођења наставе,
тако да су временом створени услови да се предложи извођење овог
студијског програма ван седишта установе оснивача без својства
правног лица.
Потреба за оснивањем ове
јединице
у
Јагодини
је
друштвено
оправдана
и
целисходна
због
убрзаног
развоја малих и средњих
предузећа, као и развоја
индустрије у овом делу Србије
Контакт: 010 / 360 - 990
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3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Висока пословна школа струковних студија сарађује са многим
универзитетима и високим стручним школама у иностранству, пре свега
са Аристотеловим Универзитетом и Сити Колеџом у Солуну,
Технолошким образованим институцијама у Синдосу у Грчкој, са
неколико високих стручних школа у Немачкој - Универзитетом
кооперативних студија и Високим струковних школама, извесним бројем
универзитета у Болоњи, Фиренци, Падови и Венецији, Новим Бугарским
Универзитетом у Софији, као и Трент Универзитетом и Њу Колеџом у
Нотингему у Енглеској.
Међународна сарадња подразумева, поред осталог, размену
наставника и студената што се остварује са Универзитетом
кооперативних студија из Штутгарта са којом је наша Школа потписала
Протокол о сарадњи и размени.
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Као резултат остварених контаката проф. др Јоаким Вебер, ректор
Универзитета кооперативних студија из Штутгарта је у више наврата
посетио нашу школу и том приликом је за студенте наше школе одржао
више предавања са актуелним темама из области менаџмента. Те
активности смо започели априла 2004. године, када је прва група наших
студената и професора имала прилику да стекне своја прва искуства на
Универзитету кооперативних студија у Штутгарту. Ова традиција се
наставља тако што се двапут годишње студентима из Блаца пружа
могућност да стечена знања размењују са својим колегама у Немачкој и
да за своје активности током боравка на Универзитету кооперативних
студија добију сертификате.
12 генерација студената је до сада слушало наставу на Универзитету
примењених наука у Штутгарту. Први пут студенти из Штутгарта су у
2011.години слушали наставу у нашој школи, са нашим студентима, код
проф. Михаела Нагела и проф. др Игора Новаковића.
Група професора и студената са студијског програма Рачунарство и
информатика су активно учествовали у радно-наставној посети, током
јуна 2012.године, која се обавља по протоколу о сарадњи који је
потписан са Универзитетом примењених студија Баден-Винтерберг у
Штутгарту.
Предавања из уже стручних области у нашој школи држали су и Крис
Гибсон, директор Британског савета у Београду, Џон Леополд, декан
Бизнис школе Трент Универзитета у Нотингему, Џеки Стивенс,
предавач на Одсеку за менаџмент људских ресурса Трент
Универзитета у Нотингему, Грахам Холинсхед са Универзитета у
Бристолу, и многи други.
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3.1. ТЕМПУС
Након
потписивања
Болоњске
декларације,
на
министарској
конференцији у Берлину септембра
2003., Србија се и званично придружила
осталим
европским
земљама
у
иницијативи за формирање Европског
простора високог образовања до 2010.
године. Тиме се обавезала, заједно са
другим потписницама, да направи
конкретан напредак у успостављању
троцикличне
структуре
студија,
стављања студената у центар пажње у
наставном процесу, развијању система
осигурања квалитета и унапређења
признавања диплома.
Велики број земаља чланица Европске уније развио је своје
националне програме за имплементацију Болоњског процеса. У неким
земљам прављене су измене закона о високом образовању како би се
остварио одговарајући правни оквир за новине. Правни оквир у Србији
захтевао је значајно прилагођавање у том смислу те се приступило
изради новог Закона о високом образовању који је усвојен 2005. године.
Њиме је створена основа за систематски приступ реформама у високом
образовању у свим аспектима.
Учешће
универзитета
у
Темпус
пројектима
допринело
је
имплементацији прихваћених “болоњских” обавеза. Пројекти су
пружали оптималан оквир за размену искустава са ЕУ академског
заједницом и праћење модерних трендова.
Пројекти су омогућили значајну мобилност професора и извесног броја
студената на институције ЕУ, куповину опреме и модернизацију
постојећих и формирање нових студијских програма.
Програм помаже да образовни системи партнерских земаља остваре
ненаметнуто прихватање трендова развоја високог образовања ЕУ који
проистичу из Лисабонске агенде и Болоњског процеса.
Програм финансира пројекте у којима учествују институције високог
образовања из ЕУ и 26 партнерских земаља.
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3.2. SPACE Network
Од како је SPACE Network
основана у Лилу (Француска)
1989.године, мрежа је успела да
постигне чланство од око 90
Високо образовних институција у 30 земаља из оба света - "старе" и
нове Европе. Мрежа се променила тако да природа наше сарадње има
већи нагласак на пословање (у многим облицима), Језике и
интеркултурне комуникације, Угоститељство и туризам. Даље ћемо се
концентрисати на пост дипломско и мастер образовање као основ за
наше чланство. Иако је надлежност наше мреже проширено за развој
Европске и глобалне сарадње у наведеним областима, наш мото остаје
исти: Учење кроз дељење. Развијање духа за квалитет у настави и
посвећеност истраживању су постали главни циљеви.
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4. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
У циљу остваривања заједничких интереса студената као партнера у
процесу високог образовања у нашој школи егзистира Студентски
парламент чији је основни задатак заштита студентског стандарда,
осносно интереси и права студената. Поред тога, Студентски
парламент има значајно место у истраживачко – развојном, културном,
спортском, информативном и забавном животу студената наше школе.
Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента
имају сви студенти Школе уписани на студије у школској години у којој
се бира парламент.
Студентски парламент у оквиру својих надлежности остваривања права
и интереса студената:
 бира и разрешава своје представнике у Савет Школе и
Наставно веће,
 бира представнике студената у раду органа Школе када се
одлучује о питањима која се односе на оцену квалитета
наставног процеса, реформи студијских програма, ефикасности
студија, утврђивање ЕСПБ бодова, заштиту права студената и
унапређење студентског стандарда студената Школе,
 учествује у поступцима самовредновања Школе,
 заступајући интересе студената може
иницијативу за промене општих аката Школе,

да

покрене

 обавља и друге послове одређене законом и статутом.
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4.1 Студентски стандард
Студент чије је стално место пребивалишта изван Блаца има право на
смештај у Студентском дому „др Миленко Лековић“ под одређеним
условима.

Да би остварио та права, студент треба да приложи следећа документа:





пријаву за пријем у установу
уверење о приходима по члану домаћинства
потврду о упису прве године
фотокопија сведочанства завршног разреда.

Студентски дом „ др Миленко Лековић“ има 105 места. Дом је
категорисан у трећу категорију смештаја. Собе су двокреветне,
трокреветне и четворокреветне. У склопу студентског дома налази се и
теретана коју могу користити студенти Високе пословне школе .
Студенти могу за исхрану користити студентски ресторан без обзира да
ли су из буџета или самофинансирајући.
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5. ЛАБОРАТОРИЈЕ
Висока пословна школа струковних студија располаже са
3 сервера и укупно 154 PC рачунара - радних станица, од којих се за
наставне активности користи више од 130 рачунара. У оквиру Школе
тренутно постоји пет лабораторија, а у плану је да се оформи још једна
– шеста лабораторија за основну информатичку обуку. Основни задатак
лабораторија је да обезбеде квалитетно одржавање наставе из
предмета уско-специјализованих области које се обрађују на свим
студијским програмима, а везани су за примену најновијих
информационих технологија и метода. Поред тога, у лабораторијама се
одржава и основна информатичка обука намењена студентима Школе.
Оне су превасходно намењене извођењу стручне праксе, практичне
наставе и лабораторијских вежби у процесу реализације наставних
планова и програма Школе.
У границама расположивих капацитета и могућности, лабораторије
пружају пуну подршку у истраживачким, развојним и комерцијалним
активностима Школе. Ту се, пре свега, мисли на израду пословног и
наменског софтвера, хардверске и софтверске подршке у јавном Интернет информисању, презентовању Школе и њених активности, као
и у реализацији Пројекта "Образовање на даљину". Ресурси
лабораторија користе се, такође, за одржавање образовних курсева из
различитих области: почев од основног општег информатичког
образовања, преко напреднијих остручавања, па до стицања високо
професионалних спеcијалистичких знања и вештина.
Сви рачунари у лабораторијама, као и у целој Школи, су структурирано
умрежени што је, између осталог у протеклом периоду, резултат рада
лабораторијског тима за пројектовање и реализацију рачунарских
мрежа. Због специфичности захтева, при реализацији ове мреже
примењена су најновија технолошка достигнућа из ове области Wireless технологија рачунарског умрежавања.
У оквиру Школе постоје следеће лабораторије:
1. Лабораторија за Информационе системе и развојно истраживачки
рад.
2. Лабораторија за Оперативне системе и програмске језике
3. Лабораторија за Дистрибуиране системе, ООП и Моделовање
4. Лабораторија CNA (CISCO Networking Academy)
5. Лабораторија за менаџмент симулацију Topsim II
6. Лабораторија за основну информатичку обуку ECDL (European
Computer Driving Licence)
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5.1. Лабораторија за Информационе системе и развојно
истраживачки рад
Основна активност лабораторије
наставних програма за предмете:






јесте

подршка

у

реализацији

Информатика
Апликативни софтвер и Интернет
Системи за управљање базом података
Релационе базе података
Софтверски инжењеринг

Лабораторија за информационе системе омогућава студентима израду
вежби, пројеката, семинарских, домаћих и других радова и омогућава
студентима рад на рачунару у слободном времену.
Лабораторија за информационе системе, поред тога, своју активност
одвија и у области развојно истраживачког рада Школе. Такође, у овој
лабораторији се обезбеђује пружање подршке запосленима Школе у
употреби рачунара на њиховим радним местима у циљу општег
побољшања пословне ефикасности и експедитивности Школе.
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5.2. Лабораторија за оперативне системе и програмске
језике
Основна активност ове лабораторије јесте подршка у реализацији
наставних програма за предмете:






Оперативни системи
Програмски језици
Алгоритми и структуре података
Рачунарска графика и мултимедија
Вештачка интелигенција

Лабораторија пружа подршку и у следећем:
Развојним и комерцијалним пројектима Школе при:
Пројектовању, развоју и имплементацији информационог система,
почев од физичког - хардверског повезивања система, до пословног и
наменског софтвера у домену програмских језика, оперативних
система, мултимедијалних презентација и аутоматског управљања.
Пројектовању, развоју и одржавању интегралног информационог
система Школе у области програмирања и оперативних система.
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5.3. Лабораторија за дистрибуиране системе, објектноорјентисано програмирање и моделовање
Ова лабораторија чини наставну базу за предмете:







Објектно - орјентисано програмирање и моделовање
Рачунарске мреже
Дистрибуирани системи
Безбедност у рачунарским мрежама
Интернет технологије
Електронско пословање

Лабораторија пружа, такође, подршку и у:
Развоју комерцијалних
програмирања.

пројеката

из

области

дистрибуираног

Развоју и одржавању инфраструктуре за интегрални информациони
систем Школе.
Развоју и примени симулационих едукационих програма из области
дистрибуираних система.
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5.4. Лабораторија CNA (CISCO Networking Academy)
Основни задатак CNA (CISCO Networking
Academy) лабораторије је реализација
теоријске
наставе,
практичних
вежби,
лабораторијских вежби и свих активности
предвиђених Планом и програмом CNAP
(CISCO Networking Academy Program).
CNA лабораторија своју активност одвија у
области рачунарског умрежавања, пре свега, за све активности
предвиђене CNAP програмом, ослањајући се на специјално набављеној
опреми (рутери, свичеви, ...) према наведеном програму CISCO
Академије, али и рачунарског умрежавања наставних, пословних и
развојних потреба Школе ослањајући се на досадашња достигнућа
осталих лабораторија Школе.
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5.5. Лабораторија за менаџмент симулацију Topsim II

Менаџмент симулације су
један од најиновативнијих
метода
у
учењу
пословања. Идеја овог симулатора долази од симулатора летења у
тренингу пилота. Ради се о учењу пословања, пословањем на
симулатору и добијању практичног искуства без реалног ризика и
високих трошкова. Главна предност у поређењу са студијама случаја
јесте у динамици и тренутној повратној информацији.
Топсим је стратегијска симулација развијена у сарадњи са
HansLindner институтом и Универзитетом за примењене науке
(Fachohschule) у Немачкој. Сви модели симулације су фокусирани на
типичне фазе пословања а са освртом на пословне, социјалне,
техничке и економске изазове. Ова симулација је и игра, врло
динамичког карактера и води пословање у врло реалном правцу.
Циљне групе за симулацију су студенти:
 Менаџмента и економских одсека,
 Информационих одсека,
 Запослени у компанијама и другим организацијама.
Симулација:
 Вас учи како да размишљате и делујете у послу,
 Интерпретира тржишне услове и Ваше резултате на том
тржишту,
 Калкулише бенефиције Ваших купаца и Ваше конкурентне
предности,
 Поставља бизнис план на основу задатих почетних вредности,
 Идентификује факторе успеха Вашег предузећа и критичне
вредности за успех компаније,
 Подучава учеснике тимском раду и разумевању персоналних
могућности,
 Користи менаџмент методе и инструменте за доношење
одлука.
Сви делови Topsim симулације се цертификују дипломом.
Висока пословна школа струковних студија – Блаце је овлашћена за
обуку Topsim симулације и њени предавачи су цертификовани од
стране немачког партнера.
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5.6. ECDL – Тест центар (European Computer Driving Licence)
Висока пословна школа струковних студија у Блацу је ауторизорани
тест центар ECDL - European Computer Driving Licence.
ECDL сертификат је један од основних стандарда у Стратегији о развоју
информатичког друштва Србије коју је усвојила Влада Републике
Србије.
За готово свако радно место потребно је познавање рада на рачунару и
послодавци често траже доказ о томе. Са ECDL сертификатом,
кандидат будућем послодавцу доказује да je оспособљен за
коришћење рачунара. Стицањем ECDL сертификата, корисник стиче
знања да користи рачунар по европским, односно светским
стандардима.
За савладавање прогрaма нису потребна никаква предзнања из
области информационих технологија. Сва потребна знања за полагање
тестова кандидат може да добије путем наших курсева и литературе
припремљене по ECDL програму, на српском језику.

Студенти Високе пословне школе у Блацу у оквиру Практичне наставе
на првој години савладавају градиво које је предвиђено ECDL
програмом. На овај начин, сви студенти који желе да полажу испите за
стицање ECDL сертификата не морају да похађају посебну обуку, зато
што је она спроведена у току редовних студија. Уколико студент
положи права четири модула, стиче право на Старт ECDL сертификат.

27

5.7. MSDNAA – Microsoft Developer Network – Academic
Alliance

Microsoft
Developer
Network
–
Academic
Alliance:
Бесплатни
лиценцирани софтвер за студенте
Висока пословна школа струковних
студија – Блаце је претплатник МСДН АА
програма, преко којег сви активни
студенти (уписана или обновљена текућа
школска година), као и запослени у
школи, имају могућност да потпуно
бесплатно добију лиценцирани софтвер
компаније Microsoft, који могу користити
искључиво у научно-образовне сврхе.
Овај
софтвер обухвата
клијентске
оперативне системе, серверске платформе, развојне алате, као и
поједине делове Microsoft Office пакета (Visio, Access, Project, Groove,
OneNote…).
Да би студент добио могућност да постане корисник овог програма и да
бесплатно на свом рачунару користи Microsoft софтвер, неопходно је да
поседује индекс са уписаном или обновљеном текућом школском
годином.
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6. НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Висока пословна школа струковних студија у Блацу своју делатност
заснива на теоријском и практичном усавршавању студената, при чему се
посебна пажња поклања практичним аспектима и оспособљавању студената да
своја знања одмах након завршетка студија примене у пракси.
На Високој пословној школи струковних студија у Блацу
акредитовани су следећи студијски програми основних струковних студија:
1. Рачунарство и информатика - акредитован је Одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00099/2012-04 од 27.04.2012.
године.
2. Рачунарство и информатика - образовање на даљину - акредитован
је Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-0000788/2013-04 од 05.07.2013. године.
3. Финансије и рачуноводство – акредитован је Одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00099/2012-04 од 27.04.2012.
године.
4. Порези и царина - акредитован је Одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-00099/2012-04 од 27.04.2012. године.
5. Менаџмент и интернационална бизнис администрација акредитован је Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-00099/2012-04 од 27.04.2012. године.
6. Туризам - акрeдитован је Одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-00099/2012-04 од 27.04.2012. године.,
специјалистичких струковних студија:
1. Примењене информационе технологије – акредитован је Одлуком
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00622/2014-04 од
30.05.2014. године.
2. Корпоративно управљање - акредитован је Одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-994/2011-04 од 23.11.2012. године.
3. Фискална политика - акредитован је Одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-994/2011-04 од 23.11.2012. године.
4. Пословно управљање - акредитован је Одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00099/2012-04 од 27.04.2012.
године.
и високошколске јединице ван седишта установе без својства правног
лица:
1. Јагодина - акредитована је Одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-00624/2014-04, од 30.05.2014.године
2. Димитровград - акредитована је Одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-00623/2014-04, од 30.05.2014.године
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6.1. Студијски програм - Рачунарство и информатика
Циљеви студијског програма
Основни циљ студијског програма Рачунарство и информатика је да
припреми студенте за успешне и продуктивне носиоце струке
информационих и рачунарских технологија у индустрији, јавним
предузећима,
државним органима, здравству и образовним
институцијама, способне за задовољење потребе друштва. Сврха
процеса наставе и учења у оквиру предложеног плана је
оспособљавање студената да одржавају, пројектују и развијају
рачунарске програме применом савремених програмских језика,
пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске мреже и пројектују,
реализују и одржавају информационе системе.
Циљ извођења програма студија на студијском програму Рачунарство и
информатика јесте оспособљавање кадрова за професионално
бављење пословима везаних за примену рачунара у различитим
областима професионалног ангажовања. Tо укључује:





Пројектовање,
инсталацију,
администрацију
и
безбедност рачунарских мрежа,
Пројектовање и имплементацију софтвера и вештине
примене комерцијалних софтверских пакета,
Примену Интернет и веб технологија,
Развој мултимедијалних ресурса.

Студијски програм производи стручњаке који поседују одговарајућу
комбинацију знања и практичног искуства, тако да могу бити задужени
за креирање и одржавање ИТ инфраструктуре организације. Стручњаци
рачунарства и информатике имају одговорност за избор хардверских и
софтверских производа према потребама организације, интегришу ове
производе у складу са њеним потребама и са њеном инфраструктуром
и инсталирају, прилагођавају и одржавају апликације (тј. програмске
системе) које употребљавају запослени у организацији.

Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и
предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног
обављања стручне делатности.
Свршени студенти студијског програма Рачунарство и информатика
оспособљени су за следеће послове: систем аналитичар, програмер,
администратор базе података, администратор рачунарских мрежа, веб
дизајнер и активни учесник развоја модула електронског пословања.
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

РИ1101

Математика

2+2

6

2.

РИ1102

Физика

2+2

6

3.

РИ0102

Енглески језик I

2+1

4

4.

РИ1103

Основи рачунарске технике

2+2

6

5.

РИ2101

Практична настава

2+2

4

6.

РИ0101

Основи интернет технологија

2+2

6

7.

РИ1204

Увод у програмирање

2+2

6

8.

РИ1205

Основи електротехнике и
електронике

2+2

6

9.

РИ1206

Дискретна математика

2+2

6

10.

РИ2102

Практична настава

2+2

4

Изборни предмети (један од два)
1.

РИ0207

Педагогија

2+2

6

2.

РИ0206

Социологија

2+2

6

Укупно

31

22+21

60

II година
III

IV

ЕСПБ

1.

РИ1308

Архитектура и организација
рачунара

2+2

6

2.

РИ1309

Релационе базе података

2+2

6

3.

РИ2304

Рачунарске мреже

2+2

6

4.

РИ2303

Практична настава

2+2

3

5.

РИ1410

Објектно оријентисано прог. и
моделовање

2+2

6

6.

РИ1307

Алгоритми и структуре
података

2+2

6

7.

РИ2417

Програмирање графичких
апликација

2+2

6

8.

РИ0303

Енглески језик II

2+1

4

9.

РИ1411

Оперативни системи

2+2

6

10.

РИ2405

Стручна пракса

3

Изборни предмети (два од четири)
III

IV

ЕСПБ

1.

РИ2411

Администрирање рачунарских
мрежа

2+2

4

2.

РИ2416

Мобилно рачунарство

2+2

4

3.

РИ2418

WEB дизајн

2+2

4

4.

РИ2506

Електронско пословање

2+2

4

Укупно

32

22+21

60

III година
V

VI

ЕСПБ

1.

РИ2412

Рачунарска графика и
мултимедија

2+2

5

2.

РИ2509

Практична настава

2+2

3

3.

РИ0505

Пословне комуникације

2+1

4

4.

РИ2624

Пројектовање
информационих система

2+2

5

5.

РИ2510

Енглески језик III

2+1

4

6.

РИ2508

Вештачка интелигенција

2+2

5

7.

РИ2510

XML технологије и веб
сервиси

2+2

5

8.

РИ2507

Пројекат

2+2

4

9.

РИ2405

Стручна пракса

3

10.

РИ2611

Завршни испит

12

Изборни предмети (два од четири)
V

VI

ЕСПБ

1.

РИ2621

WEB програмирање

3+2

5

2.

РИ2623

Безбедност у рачунарским
мрежама

3+2

5

3.

РИ2622

Дистрибуирани системи

3+2

5

4.

РИ2625

Рачунарска виртуелизација

3+2

5

Укупно

33

22+18

60

6.2. Специјалистичке струковне студије - Примењене
информационе технологије
Структура студијског програма
Примењене информационе технологије је студијски програм струковних
студија другог степена. Студијски програм специјалистичких струковних
студија Примењене информационе технологије траје два семестра.
Студијски програм треба да омогући инжењерима да знања која су
стекли на основним струковним студијама, на студијском програму
Рачунарство и информатика, као и на осталим сродним студијским
програмима унапреде у специјалистичкој дисциплини Примењених
информационих технологија.

Садржај студијског програма
Студијски програм садржи обавезне и изборне предмете. Сваки
предмет из студијског програма Примењене информационе технологије
исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром
ЕСПБ бодова, што износи 60 ЕСПБ бодова.

Сврха студијског програма
Специјалистичке струковне студије Примењене информационе
технологије дају потребна знања и вештине за савладавање
специфичних рачунарских технологија из области рачунарских мрежа и
она су одмах применљива у пракси.
Студијски програм спаја савремена знања из наведене области са
потребама у привреди. Потреба за специјалистима за Примењене
информационе технологије постоји свуда где се производи и одржава
рачунарска опрема, где се пројектују, реализују и одржавају
информациони системи и где се пројектују, инсталирају и одржавају
рачунарске мреже.

Наставни план
Обавезни предмети у првом семестру се вреднују са 7 ЕСПБ бодова,
што захтева веће ангажовање студената. Обавезни предмет у другом
семестру вреднује се са 7 ЕСПБ бодова, а изборни са по 7 ЕСПБ
бодова, јер је планирано да се студенти више ангажују на
специјалистичкој пракси, која је предвиђена да подржи предмете на
студијама и вреднује се са 6 ЕСПБ. Специјалистички рад се вреднује са
12 ЕСПБ.
Предмети који се изучавају кроз студијски програм специјалистичких
струковних студија су стручно-апликативни предмети.
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Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

РИС01

Бажично програмирање

4+3

7

2.

РИС02

Интернет архитектура

4+3

7

3.

РИС04

Веб системи и технологије

4+3

7

4.

РИС03

Управљање подацима

5.

РИС05

Специјалистичка пракса

6

6.

РИС06

Специјалистички рад

12

4+3

7

Изборни предмети (два од четири)
1.

РИСИ1

Администрација и
одржавање система

4+3

7

2.

РИСИ2

Платформске технологије

4+3

7

3.

РИСИ3

4+3

7

4.

РИСИ4

4+3

7

Безбедност и сигурност
података
Интегративно програмирање
и технологије
Укупно

35

24+18

60

6.3. Студијски програм - Рачунарство и информатика образовање на даљину
Циљеви студијског програма
Основни циљ студијског програма Рачунарство и информатика
- на даљину је да припреми студенте за успешне и продуктивне
носиоце струке информационих и рачунарских технологија у
индустрији, јавним предузећима, државним органима, здравству и
образовним институцијама, способне за задовољење потребе друштва.
Сврха процеса наставе и учења у оквиру предложеног плана је
оспособљавање студената да одржавају, пројектују и развијају
рачунарске програме применом савремених програмских језика,
пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске мреже и пројектују,
реализују и одржавају информационе системе.
У реализацији наставе у оквиру студијског програма Рачунарство и
информатика – на даљину, предвиђено је комбиновање различитих
метода: предавања преко Интернета уз наставне материјале и
смернице од наставника преко система LMS Moodle; вежбе преко
Интернета уз симулације и решавање проблема у препорученим
програмским окружењима и уз смернице од наставника преко система
LMS Moodle; повремена предавања у учионици школе; повремене
вежбе у лабораторији школе; интерактиван рад у оквиру дискусија о
градиву на електронским консултацијама преко форума система LMS
Moodle; интерактиван рад у оквиру дискусија о градиву на класичним
консултацијама; подстицање индивидуалног учења; сарадничко учење
уз смернице од наставника преко форума система LMS Moodle; домаћи
рад; истраживачки рад; сумирање градива; редовне самопровере и
провере знања и континуирано праћење успеха студената.

Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и
предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног
обављања стручне делатности.
Свршени студенти студијског програма Рачунарство и информатика на даљину оспособљени су за следеће послове: систем аналитичар,
програмер, администратор базе података, администратор рачунарских
мрежа, веб дизајнер и активни учесник развоја модула електронског
пословања.
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА - ОБРАЗОВАЊЕ НА
ДАЉИНУ

Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

11.

РИ1101

Математика

2+2

6

12.

РИ1102

Физика

2+2

6

13.

РИ0102

Енглески језик I

2+1

4

14.

РИ1103

Основи рачунарске технике

2+2

6

15.

РИ2101

Практична настава

2+2

4

16.

РИ0101

Основи интернет технологија

2+2

6

17.

РИ1204

Увод у програмирање

2+2

6

18.

РИ1205

Основи електротехнике и
електронике

2+2

6

19.

РИ1206

Дискретна математика

2+2

6

20.

РИ2102

Практична настава

2+2

4

Изборни предмети (један од два)
3.

РИ0207

Педагогија

2+2

6

4.

РИ0206

Социологија

2+2

6

Укупно
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22+21

60

II година
III

IV

ЕСПБ

11.

РИ1308

Архитектура и организација
рачунара

2+2

6

12.

РИ1309

Релационе базе података

2+2

6

13.

РИ2304

Рачунарске мреже

2+2

6

14.

РИ2303

Практична настава

2+2

3

15.

РИ1410

Објектно оријентисано прог. и
моделовање

2+2

6

16.

РИ1307

Алгоритми и структуре
података

2+2

6

17.

РИ2417

Програмирање графичких
апликација

2+2

6

18.

РИ0303

Енглески језик II

2+1

4

19.

РИ1411

Оперативни системи

2+2

6

20.

РИ2405

Стручна пракса

3

Изборни предмети (два од четири)
III

IV

ЕСПБ

5.

РИ2411

Администрирање рачунарских
мрежа

2+2

4

6.

РИ2416

Мобилно рачунарство

2+2

4

7.

РИ2418

WEB дизајн

2+2

4

8.

РИ2506

Електронско пословање

2+2

4

Укупно
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22+21

60

III година
V

VI

ЕСПБ

11.

РИ2412

Рачунарска графика и
мултимедија

2+2

5

12.

РИ2509

Практична настава

2+2

3

13.

РИ0505

Пословне комуникације

2+1

4

14.

РИ2624

Пројектовање
информационих система

2+2

5

15.

РИ2510

Енглески језик III

2+1

4

16.

РИ2508

Вештачка интелигенција

2+2

5

17.

РИ2510

XML технологије и веб
сервиси

2+2

5

18.

РИ2507

Пројекат

2+2

4

19.

РИ2405

Стручна пракса

3

20.

РИ2611

Завршни испит

12

Изборни предмети (два од четири)
V

VI

ЕСПБ

5.

РИ2621

WEB програмирање

3+2

5

6.

РИ2623

Безбедност у рачунарским
мрежама

3+2

5

7.

РИ2622

Дистрибуирани системи

3+2

5

8.

РИ2625

Рачунарска виртуелизација

3+2

5

Укупно
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22+18

60

6.4. Студијски програм - Финансије и рачуноводство
Циљеви студијског програма
Студијски програм Финансије и рачуноводство базиран на споју
теоријских и стручно-апликативних знања има за циљ да студенте
припреми и оспособи за самостално обављање послова из домена
финансија и рачуноводства што ће им омогућити лакше, брже и
успешније укључивање у реално пословно окружење.
Циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство усклађени су
са основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних
студија Блаце која своју делатност заснива на теоријском и практичном
усавршавању студената, при чему се посебна пажња поклања
практичним аспектима и оспособљавању студената да се одмах по
завршетку студија укључе у решавање практичних проблема.

Компетенције дипломираних студената
По завршетку студијског програма Финансије и рачуноводство очекује
се да ће студенти бити способни да:










Препознају могућности финансијског управљања;
Препознају функционисање банкарског система у монетраној
политици земље;
Дефинишу значај, организацију и улогу рачуноводственог
информационог система у домену доношења управљачких
одлука;
Изврше правну квалификацију, анализирају и евалуирају нова
законска решења, прихватају стандраде професионалне етике
у циљу преманентног професионалног усавршавања;
Саставе финансијске извештаје;
Управљају финансијским инструментима на финансијском
тржишту;
Примене регулативе, процедуре и технике банкарског и
осигуравајућег пословања;
Примене Међународне рачуноводствене стандарде приликом
састављања финансијских извештаја.
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ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

ФР0101

Математика

2+2

6

2.

ФР1209

Основи менаџмента

2+1

5

3.

ФР1102

Економија

3+1

6

4.

ФР2105

Информатика

2+2

6

5.

ФР1302

Основи права

2+1

4

6.

ФР2110

Практична настава

2+2

4

7.

ФР1104

Економика предузећа

3+1

6

8.

ФР0206

Статистика

3+1

5

9.

ФР1208

Рачуноводство

2+2

6

10.

ФР0103

Енглески језик I

2+1

4

11.

ФР2110

Практична настава

2+2

4

Изборни предмети (један од два)
1.

ФР0211

Социологија

2+1

4

2.

ФР0212

Педагогија

2+1

4

Укупно

27+17

41

60

II година
III

IV

ЕСПБ

1.

ФР0301

Енглески језик II

2+1

4

2.

ФР1406

Монетарне и јавне финансије

3+1

6

3.

ФР2502

Маркетинг

2+2

5

4.

ФР1405

Пословно право

2+1

4

5.

ФР2307

Практична настава

2+2

4

6.

ФР2603

Финансијске институције и
тржишта

2+2

6

7.

ФР2303

Анализа пословања
предузећа

2+2

5

8.

ФР1404

Контрола и ревизија

2+2

4

9.

ФР2408

Стручна пракса

4

Изборни предмети (три од шест)
III

IV

ЕСПБ

1.

ФР1312

Управљачко рачуноводство

2+2

6

2.

ФР2411

Рачуноводство трошкова

2+2

6

3.

ФР1414

Трговинско рачуноводство

2+2

6

4.

ФР2309

Банкарство

2+2

6

5.

ФР1410

Осигурање

2+2

6

6.

ФР1413

Основи предузетништва

2+2

6

Укупно

23+19

42

60

III година
V

VI

ЕСПБ

1.

ФР1207

Операциона истраживања

2+2

6

2.

ФР2505

Пословне комуникације

2+1

4

3.

ФР0604

Енглески језик III

2+1

4

4.

ФР2513

Практична настава

2+2

4

5.

ФР2606

Пројекат

2+2

4

6.

ФР2609

Информациони системи у
рачуноводству

2+2

6

7.

ФР2507

Електронско пословање

3+2

4

8.

ФР2610

Информациони системи у
банкарству

3+2

4

9.

ФР2607

Стручна пракса

4

10.

ФР2608

Завршни испит

12

Изборни предмети (два од четири)
V

VI

ЕСПБ

1.

ФР2614

Банкарско пословање и
платни промет

3+2

4

2.

ФР2501

Пословне финансије

3+2

4

3.

ФР2510

Ревизија финансијских
извештаја

3+2

4

4.

ФР2611

Финансирање локалне
самоуправе

3+2

4

Укупно

24+18

60

Напомена:
Да би стекао квалификације за обављање послова из области
Рачуноводства студент мора од предложених изборних предмета да
одабере следеће предмете: II година - Управљачко рачуноводство,
Рачуноводство трошкова, Трговинско рачуноводство III година - Ревизија
финансијских извештаја, Финансирање локалне самоуправе.
Да би стекао квалификације за обављање послова из области
Банкарствa и осигурањa студент мора од предложених изборних
предмета да одабере следеће предмете: II година - Банкарство,
Осигурање, Основи предузетништва, III година - Банкарско пословање и
платни промет, Пословне финансије.
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6.5. Специјалистичке струковне студије - Корпоративно
управљање
Циљеви студијског програма
Студијски програм Корпоративно управљање на специјалистичким
струковним студијама има за циљ да формира компетентне
висококвалификоване Струковне eкономисте – специјалисте, који ће
моћи самостално да раде у специфичним тржишним околностима на
високо сложеним управљачко – организационим пословима, који
захтевају струковно специјалистичко образовање, у корпорацијама,
малим и средњим предузећима, јавном сектору и осталим привредним
организацијама.

Компетенције дипломираних студената
Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског
програма Корпоративно управљање односе се на:








Фундаментални принципи пословања предузећа,
Разумевање суштине корпоративног управљања и
оспособљеност за примену ових савремених техника и метода
у пословању наших предузећа,
Управљање корпоративним финансијама и формулисање
финансијске стратегије,
Начина доношења пословних одлука уз информациону
подршку,
Управљање инвестиционим одлукама,
Фундаменти компанијског права.

Стицање предметно-специфичних компетенција студената односи се
на:






Коришћење алатки за ефикасно управљање финансијама,
Еваулација финансијских показатеља успешности,
Тумачење промена регулативних прописа,
Рад са инструментима на финансијском тржишту,
Анализа тржишта (садашњих и потенцијалних конкурената) и
дефинисање наступа предузећа на истом.
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Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

ФРС1

Корпоративно управљање

4+3

7

2.

ФРС2

Корпоративне финансије

4+3

7

3.

ФРС3

Информациона подршка
систему пословног
одлучивања

4+3

7

4.

ФРС4

Финансијска анализа

4+3

7

5.

ФРС5

Специјалистичка пракса

6

6.

ФРС6

Специјалистички рад

12

Изборни предмети (два од четри)
1.

ФРИ1

Управљање инвестицијама

4+3

7

2.

ФРИ2

Финансијско тржиште

4+3

7

3.

ФРИ3

Компанијско право

4+3

7

4.

ФРИ4

Маркетинг менаџмент

4+3

7

Укупно

21+21

45

60

6.6. Студијски програм - Порези и царина
Циљеви студијског програма
Студијски програм Порези и царина има за циљ да формира
компетентне висококвалификоване струковне eкономисте, који ће моћи
самостално да раде у специфичним тржишним околностима на
управљачко - организационим пословима, који захтевају струковно
образовање, у јавном сектору и осталим привредним, финансијским и
царинским организацијама. Студијски програм се базира на
савременим достигнућима изучавања материје из области јавних
финансија
Основни циљеви студијског програма Порези и царина су:






Пружање садржајног и квалитетног образовања, као и
оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и
решавање проблема на пољу јавних финансија, фискалне
економије и царинског пословања,
Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи
број изборних предмета,
Способност да се на изазове и задатке турбулентног пословног
окружења адекватно одговори,
Оспособљавање студената за доношење одлука на нивоу
пореског и царинског пословања који захтевају струковно
образовање.

Циљеви студијског програма Порези и царина усклађени су са
основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних
студија Блаце која своју делатност заснива на теоријском и практичном
усавршавању студената.

Компетенције дипломираних студената
По завршетку студијског програма студенти ће бити способни да:






Разумеју функционисање јавних финансија које су неопходне
за финансирање јавних потреба,
Самостално раде на пословима утврђивања и наплате јавних
прихода,
Професионално се баве пословима спровођења буџетске
политике,
Обављају послове редовне и принудне наплате пореза,
увозних и других дажбина,
Самостално раде у царинарницама, царинским испоставама,
шпедицијама, на граничним прелазима, и
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ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

ПЦ0101

Математика

2+2

6

2.

ПЦ1209

Основи менаџмента

2+1

5

3.

ПЦ1102

Економија

3+1

6

4.

ПЦ2105

Информатика

2+2

6

5.

ПЦ1303

Основи права

2+1

4

6.

ПЦ1010

Практична настава

2+2

4

7.

ПЦ1104

Економика предузећа

3+1

6

8.

ПЦ0206

Статистика

3+2

5

9.

ПЦ1208

Рачуноводство

2+2

6

10.

ПЦ0103

Енглески језик I

2+1

4

11.

ПЦ1010

Практична настава

2+2

4

Изборни предмети (један од два)
1.

ПЦ0211

Социологија

2+1

4

2.

ПЦ0212

Педагогија

2+1

4

Укупно

27+17

47

60

II година
III

IV

ЕСПБ

1.

ПЦ0301

Енглески језик II

2+1

4

2.

ПЦ1405

Монетарне и јавне
финансије

3+1

6

3.

ПЦ1502

Маркетинг

2+2

5

4.

ПЦ2404

Пословно право

2+1

4

5.

ПЦ2306

Практична настава

2+2

4

6.

ПЦ2413

2+2

6

7.

ПЦ2609

8.

ПЦ2511

Контрола и ревизија

9.

ПЦ2407

Стручна пракса

Информациони системи
јавне управе
Спољнотрговинско
пословање

2+2

5

2+2

4
4

Изборни предмети (три од шест)
III

IV

ЕСПБ

1.

ПЦ1312

Порески систем и политика

2+2

6

2.

ПЦ1408

Царински систем и политика

2+2

6

3.

ПЦ2411

2+2

6

4.

ПЦ2410

2+2

6

5.

ПЦ2612

2+2

6

6.

ПЦ13021

2+2

6

Утврђивање и наплата
јавних прихода
Међународни транспорт,
шпедиција и осигурање
Пореско књиговодство и
евиденција
Царинско познавање робе
Укупно

23+19

48

60

III година
V

VI

ЕСПБ

1.

ПЦ1207

Операциона истраживања

2+2

6

2.

ПЦ2603

Пословне комуникације

2+1

4

3.

ПЦ0601

Енглески језик III

2+1

4

4.

ПЦ2504

Практична настава

2+2

4

5.

ПЦ2506

Пројекат

2+2

4

6.

ПЦ2508

Царински управни поступак

2+2

6

7.

ПЦ2513

Електронско пословање

3+2

4

8.

ПЦ2603

Финансирање локалне
самоуправе

3+2

4

9.

ПЦ2605

Стручна пракса

4

10.

ПЦ2607

Завршни испит

12

Изборни предмети (два од четири)
V

VI

ЕСПБ

1.

ПЦ2510

Царинска тарифа

3+2

4

2.

ПЦ2501

Пословне финансије

3+2

4

3.

ПЦ2507

Управно право

3+2

4

ПЦ1309

Царинско и девизно
пословање

3+2

4

4.

Укупно

24+18

60

Напомена:
Да би стекао квалификације за обављање послова из области Царина,
студент мора од предложених изборних предмета, да одабере следећих
пет: Царински систем и политика, Међународни транспорт, шпедиција и
осигурање, Царинско познавање робе, Царинска тарифа и Царинско и
девизно пословање.
Да би стекао квалификације за обављање послова из области Пореза и
буџета студент мора од предложених изборних предмета, да одабере
следећих пет: Порески систем и политика, Утврђивање и наплата јавних
прихода, Пореско књиговодство и евиденција, Пословне финансије и
Управно право.
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6.7. Специјалистичке струковне студије - Фискална политика
Циљеви студијског програма
Циљ студијског програма специјалистичких струковних студија
Фискална политика јесте едукација и оспособљавање кадрова за
професионално бављење пословима из сфере економије примерене
потребама пореске политике, сектора који имају непосредан или
посредан утицај на трошкове пословања привреде, посматрану кроз
јавне финансије и њен фискални систем, који представља најважнији
део за правилно и несметано функционисање државног апарата сваке
земље.

Компетенције дипломираних студената
Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског
програма Корпоративно управљање односе се на:
 темељно познавање и разумевање фискалног апарата;
 решавања конкретних проблема уз употребу истраживачких
метода и поступака;
 повезивања основних знања из различитих области и њихове
примене;
 праћења и примене новина у струци, посебно у области
пореске и царинске политике;
 развоја вештина и спретности у употреби знања у
одговарајућем подручју;
 употребе информационо – комуникационих технологија у
овладавању знањима одговарајућег подручја и праћењу,
спровођењу и имплементацији закона и препорука надлежних
министарстава.
Стицање предметно-специфичних компетенција студената односи се
на:
 Управи јавних прихода и њиховим филијалама;
 Локалним управама за обрачунавање пореза, контролу
обрачуна пореза, наплату пореза итд.;
 У царинским управама, дирекцијама, царинарницама,
царинским испоставама, одсецима за контролу над царинском
робом;
 Спровођење царинског поступка, обрачун, наплату и принудну
наплату увозних и других дажбина;
 Праћењу и заштити ауторских и интелектуалних права својине;
 Откривање царинских деликата, вођење евиденције, вођење
статистичких података о промету, увозу, извозу итд.;
 Отварање и рад у шпедицијама.
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Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

ФПС1

Јавне финансије

4+3

7

2.

ФПС2

Порески поступак

4+3

7

3.

ФПС3

Царински поступак

4+3

7

4.

ФПС4

Пореска и буџетска
контрола и ревизија

4+3

7

5.

ФПС5

Специјалистичка пракса

6

6.

ФПС6

Специјалистички рад

12

Изборни предмети (два од четри)
1.

ФПИ1

Фискална економија и
менаџмент јавног сектора

4+3

7

2.

ФПИ2

Компанијско право

4+3

7

3.

ФПИ3

Финансијска анализа

4+3

7

ФПИ4

Информациона подршка
систему пословног
одлучивања

4+3

7

4.

Укупно

21+21

51

60

6.8. Студијски програм Менаџмент и интернационална
бизнис администрација
Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис
администрација су усмерени на стицање основних, теоријских и
практичних знања и вештина из области менаџмента и међународне
пословне администрације.
Циљеви студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис
администрација омогућују:
1) образовање студената којим се обезбеђује стицање компетенција за
обављање менаџерских активности у домаћим и међународним
привредним субјектима.
2) примену различитих техника и алата у планирању, организовању,
вођењу и контроли домаћих и међународних пословних процеса.
3) разумевање утицаја глобалних, правних, социокултурних, економских
и етичких утицаја домаћег и међународног окружења на пословање
предузећа.
4) развој когнитивних, комуникационих и креативних вештина за
обављање пословних активности.

Компетенције дипломираних студената
Студијски
програм
Менаџмент
и
интернационална
бизнис
администрација
омогућује
студентима
стицање
специфичних
компетенција за решавање проблема менаџмента и међународне
пословне администрације.
Компетенције се односе на: анализу економских показатеља пословних
активности, организацију послова у сектору људских ресурса, примену
одређених техника у управљању квалитетом, примену одговарајућих
модела набавке, транспорта и складиштења производа, анализу
интерног и екстерног окружења предузећа, разумевање међународних
пословних активности.
Захваљујући стеченим компетенцијама студенти се оспособљавају за
обављање различитих послова на домаћем и међународном тржишту:
истраживање тржишта, управљање производњом и услугама, канала
дистрибуције, управљање продајом, стратегије наступа на домаћем и
међународном тржишту, итд. Ови послови су најчешће заступљени у
предузећима, институцијама и организацијама, државној управи,
специјализованим агенцијама.
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МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

МБ0101

Математика

2+2

6

2.

МБ1206

Основи менаџмента

2+1

5

3.

МБ1101

Економија

3+1

6

4.

МБ1102

Информатика

2+2

6

5.

МБ1308

Основи права

2+1

4

6.

МБПН1

Практична настава

2+2

4

7.

МБ1103

Економика предузећа

3+1

6

8.

МБ1204

Статистика

3+1

5

9.

МБ1205

Рачуноводство

2+2

6

10.

МБ0103

Енглески језик I

2+1

4

11.

МБПН1

Практична настава

2+2

4

Изборни предмети (један од два)
1.

МБ0206

Социологија

2+1

4

2.

МБ0207

Педагогија

2+1

4

Укупно

27+17

53

60

II година
III

IV

ЕСПБ

1.

МБ0304

Енглески језик II

2+1

4

2.

МБ1410

Монетарне и јавне финансије

3+1

6

3.

МБ1514

Маркетинг

2+2

5

4.

МБ1409

Пословно право

2+1

4

5.

МВПН2

Практична настава

2+2

4

6.

МБ2302

Стратешки менаџмент

2+2

6

7.

МБ2403

Менаџмент информациони
системи

2+2

4

8.

МБ2510

Менаџмент људских ресурса

2+2

5

9.

МВСП1

Стручна пракса

4

Изборни предмети (три од шест)
III

IV

ЕСПБ

1.

МБ2419

Интернационална бизнис
администрација I

2+2

6

2.

МБ2305

Основи предузетништва

2+2

6

3.

МБ2666

Берзанско пословање

2+2

6

4.

МБ2310

2+2

6

5.

МБ2313

2+2

6

6.

МБ2614

2+2

6

Менаџмент малих и средњих
предузећа
Менаџмент међународне
набавке
Менаџмент услуга
Укупно

23+19

54

60

III година
V

VI

ЕСПБ

1.

МБ0202

Операциона истраживања

2+2

6

2.

МБ1615

Пословне комуникације

2+1

4

3.

MБ2516

Енглески језик III

2+1

4

4.

МБПН3

Практична настава

2+2

4

5.

МБПР1

Пројекат

2+2

4

6.

МБ1513

Менаџмент квалитета

2+2

6

7.

МБ1512

Електронско пословање

3+2

4

8.

МБ2614

Логистика

3+2

4

9.

МБСП2

Стручна пракса

4

10.

МБЗИ1

Завршни испит

12

Изборни предмети (два од четири)
V

VI

ЕСПБ

1.

МБ2609

Финансијски менаџмент

3+2

4

2.

МБ2620

Интернационална бизнис
администрација II

3+2

4

3.

МБ2404

Менаџмент производње

3+2

4

4.

МБ3002

Међународни маркетинг

3+2

4

Укупно

24+18

60

Напомена:
Студент стиче квалификације за обављање послова
Менаџмента производње и услуга полагањем испита
предмета: Основи предузетништва, Менаџмент малих
предузећа, Менаџмент услуга, Менаџмент производње и
менаџмент.

из области
из следећих
и средњих
Финансијски

Студент стиче квалификације за обављање послова из области
Интернационалне бизнис администрације полагањем испита из
следећих предмета: Интернационална бизнис администрација I и II,
Берзанско пословање, Менаџмент међународне набавке, Међународни
маркетинг.
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6.9. Специјалистичке струковне студије - Пословно
управљање
Циљеви студијског програма
Студијски програм
Пословно управљање
на специјалистичким
струковним студијама има за циљ стварање компетентних
висококвалификованих струковних менаџера - специјалиста, који ће
моћи самостално да раде на високо сложеним
управљачко организационим пословима који захтевају струковно специјалистичко
образовање било да је реч o малим и средњим предузећима, јавном
сектору и осталим привредним организацијама.

Компетенције дипломираних студената
Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског
програма Пословно управљање односе се на:





концепцијско техничке вештине: коришћење концепата, метода
и алата савременог бизниса и менаџмента;
интерперсоналне и комуникативне вештине: тимски рад,
комуникација,
решавање
конфликата,
мотивација,
преговарање, развој међуљудских односа, вредновање
резултата, лидерство;
аналитичко презентационе вештине: аналитичке и вештине
артикулације проблема и проналажења решења, оперативно
управљање, креирање пословних политика; рад са сложеним
пословним софтверима, као и презентационе и преговарачке
вештине.

Стицање предметно-специфичних компетенција студената односи се
на:










Дизајнирање макро и микро организационе структуре, анализу
и редизајн послова;
Израђивање систематизације, описа и спецификације радних
места;
Регрутовање и избор кандидата за упражњена радна места;
Изградњу и вођење тимова;
Формулисање стратегије и политике људских ресурса;
Вођење организационих промена коришћењем различитих
програма и модела;
Учествовање у колективном преговарању;
Формулисање и спровођење пословне стратегије;
Познавање и коришћење сложених пословних софтвера.
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Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

ПУС1

Организационо понашање

4+3

7

2.

ПУС2

Организациони дизајн

4+3

7

3.

ПУС3

Менаџерско и стратешко
одлучивање

4+3

7

4.

ПУС4

Тржиште рада

4+3

7

5.

ПУС5

Специјалистичка пракса

6

6.

ПУС6

Специјалистички рад

12

Изборни предмети (два од четри)
3.

ПУИ1

Лидерство

4+3

7

4.

ПУИ2

Радно право

4+3

7

5.

ПУИ3

6.

ПУИ4

Информациона подршка
систему пословног
управљања
Модели пословног
одлучивања
Укупно

4+3

7

4+3

7

21+21

57

60

6.10. Студијски програм - Туризам
Циљеви студијског програма
Студијски програм носи назив Туризам. Овај програм основних
струковних студија у складу је са реалним потребама нашег тржишта
рада, који као свој основи циљ подразумева стицање знања из области
економских наука, односно менаџмента и стицање посебних знања из
области туризма.
Студијски програм Туризам образује струковне економисте који ће бити
оспособљени за различите послове из домена туристичке привреде.
Студијски програм ће као крајњи исход пружити и омогућити студентима
стицање адекватних применљивих знања, вештина и способности и
оспособити их за самосталан рад у струци непосредно по
дипломирању.
Студенти који заврше студијски програм Туризам, стичу стручни назив –
Струковни економиста за туризам у складу са Законом о високом
образовању и листом стручних, академских и научних назива.
Завршетком ових студија студент остварује 180 ЕСПБ бодова, као и
право даљег усавршавања на специјалистичким струковним студијама.
Студијски програм Туризам одређује студенте да схвате проблематику
туристичког развоја,
користе знања и вештине за самостално
обављање специфичних послова из области туризма, и тиме се одреде
за примењивост теоретских и практичних знања у пракси.

Компетенције дипломираних студената
Након завршетка студијског програма Туризам студент је оспособљен
за обављање широког спектра пословних активности из домена
туризма и других комплементарних делатности.
Избором студиjског програма Туризам, изабраћете сигуран пут у
будућем образовном и професионалном усмеравању.

58

ТУРИЗАМ

Р.
бр.

Семестар
Шифра

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Бр. часова

ЕСПБ

I година
I

II

ЕСПБ

1.

ТУ 0101

Математика

2+2

6

2.

ТУ 0102

Основи менаџмента

2+1

5

3.

ТУ 0103

Информатика

2+1

6

4.

ТУ 0104

Пословни страни језик I

2+2

4

5.

ТУ 0105

Економија

3+1

6

6.

ТУ 0106

Практична настава

2+2

4

7.

ТУ 0201

Енглески језик I

2+1

4

8.

ТУ 0202

Економика предузећа

3+1

6

9.

ТУ 0203

Статистика

3+1

5

10.

ТУ 0204

Рачуноводство

2+2

6

11.

ТУ 0205

Практична настава

2+2

4

Изборни предмети (један од два)
1.

ТУ 0206

Социологија

2+1

4

2.

ТУ 0207

Педагогија

2+1

4

Укупно

22+23

59

60

II година
III

IV

ЕСПБ

1.

ТУ 0301

Маркетинг

2+2

5

2.

ТУ 0302

Енглески језик II

2+1

4

3.

ТУ 0303

Економика туризма

2+2

6

4.

ТУ 0304

Практична настава

2+2

4

5.

ТУ 0305

Монетарне и јавне финансије

3+1

6

6.

ТУ 0306

Пословно право

2+1

4

7.

ТУ 0401

Пословни страни језик II

2+2

4

8.

ТУ 0402

Менаџмент људских ресурса

2+2

5

9.

ТУ 0403

Стручна пракса

4

Изборни предмети (три од шест)
III
Туристичка географија

IV

ЕСПБ

2+2

6

2+2

6

2+2

6

2+2

6

1.

ТУ 0404

2.

ТУ 0405

3.

ТУ 0406

4.

ТУ 0407

5.

ТУ 0408

Менаџмент услуга

2+2

6

6.

ТУ 0409

Историја уметности

2+2

6

Туризам и заштита животне
средине
Пословање туристичких
агенција
Менаџмент туристиких
дестинација

Укупно

22+20

60

60

III година
V

VI

ЕСПБ

1.

ТУ 0501

Операциона истраживања

2+2

6

2.

ТУ 0502

Пословне комуникације

2+1

4

3.

ТУ 0503

Енглески језик III

2+1

4

4.

ТУ 0504

Управљање квалитетом
туристичког производа

2+2

6

5.

ТУ 0505

Пројекат

2+2

4

6.

ТУ 0506

Практична настава

2+2

4

7.

ТУ 0601

Електронско пословање

3+2

4

8.

ТУ 0602

Пословни страни језик III

2+3

4

9.

ТУ 0603

Стручна пракса

4

10.

ТУ 0608

Завршни рад

12

Изборни предмети (два од четири)
V

VI

ЕСПБ

1.

ТУ 0604

Менаџмент туризма и
угоститељства

3+2

4

2.

ТУ 0605

Селективни облици туризма

3+2

4

3.

ТУ 0606

Туристички информациони
системи

3+2

4

4.

ТУ 0607

Међународни маркетинг

3+2

4

Укупно

22+20

61

60
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7. КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
СТУДИЈА У ВИСОКУ ПОСЛОВНУ ШКОЛУ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ
Висока пословна школа струковних студија Блаце у прву годину студија
школске 2015/2016. године уписаће укупно 850 студената на следећим
студијским програмима основних студија:
Студијски програм

Из буџета
Републике
Србије

Самофинансирајући

Укупно

Рачунарство и информатика

45

75

120

Рачунарство и информатика
- на даљину

-

30

30

Финансије и рачуноводство

60

120

180

Порези и царина

80

120

200

Менаџмент и
интернационална бизнис
администрација

40

140

180

Туризам

25

15

40

Високошколске јединице ван седишта установе
Јагодина

10

40

50

Димитровград

5

45

50

265

585

850

Укупно

Специјалистичке струковне студије
Студијски програм

Самофинансирајући

Укупно

Примењене информационе
технологије

20

20

Корпоративно управљање

50

50

Фискална политика

50

50

Пословно управљање

25

25

У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати
који су завршили средње образовање.
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Класификациони испит се полаже избором два од шест понуђених
предмета:
1. Математика
2. Статистика
3. Информатика

4. Социологија
5. Економија
6. Економика предузећа

Кандидати који се определе за студијски програм Рачунарство и
информатика бирају два од прва четири понуђена предмета. Услови
за одређивање редоследа кандидата, уписни рокови и остали услови
биће усклађени са одредбама заједничког огласа. За изборне предмете
кандидат се опредељује приликом подношења докумената.
Класификациони испит обухвата програмске садржаје који су
изучавани у средњој школи.
Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према
резултату постигнутом на класификационом испиту и према општем
успеху постигнутом у средњој школи, а на основу РАНГ ЛИСТЕ која се
сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Под општим
успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих
предмета у свим разредима, помножен са два. По овом основу
кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Ако кандидат
има стечено средње образовање у трогодишњем трајању, општи успех
у трећем разреду рачуна се двоструко. Општи успех у средњој школи
рачуна се заокруживањем на две децимале. Резултат који кандидат
постигне на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
Висока пословна школа струковних студија утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ
РАНГ ЛИСТУ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЕБНО, за
кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају
школарину, односно сами финансирају своје студије. Место на
јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да
ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће
бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на
јединственој ранг листи за студијски програм до броја одобреног за
упис кандидата на терет буџета, који ће бити одређен Конкурсом за
Високу пословну школу струковних студија и има више од 51 бод.
Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на
јединственој ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног
за упис кандидата који се сами финансирају, који ће бити одређен
Конкурсом за Високу пословну школу струковних студија и има више од
30 бодова.
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Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном
року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према
редоследу на јединственој ранг листи. Кандидати су обавезни да на
полагање класификационог испита понесу са собом личну карту или
пасош.
Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг
листи за студијски програм није утврђен на начин предвиђен Конкурсом,
може поднети приговор директору Високе пословне школе струковних
студија у року од три дана од дана објављивања ранг листе.
Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од дана
подношења приговора. На решење директора може се уложити жалба
Савету Школе у року од 24 часа од дана достављања решења. Савет
решава по жалби у року од 24 часа од њеног достављања.
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7.1. УПИСНИ РОКОВИ
Први уписни рок траје од 23.06.2015. до 10.07.2015. године, и то:
1) Пријављивање кандидата
године од 08 до 16 часова;

23., 24., 25., 26., 27., и 28.06.2015.

2) Класификациони испит полаже се 02.07.2015.године у 11

00

часова.

3) ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се три
дана након полагања класификационог испита;
4) КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се три дана
након објављивања јединствене ранг листе;
5) Упис примљених кандидата вршиће се по објављивању коначне
ранг листе од 08 до 16 часова у просторијама Школе, од
06.07.2015.године до 10.07.2015.године.
Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и сајту Школе
www.vpskp.edu.rs.
За све додатне информације обратити се на телефон 027/371-377.
Уколико се у првом уписном року не упише одобрени број студената,
Школа ће организовати и ДРУГИ УПИСНИ РОК, који ће бити објављен
31.07.2015. године. Други уписни рок траје од 01.09.2015. године до
16.09.2015. године, и то:
1) Пријављивање кандидата 01., 02., 03., и 04.09.2015. године;
2) Класификациони испит полаже се 06.09.2015.године у 11

00

часова.

3) ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ другог уписног рока објављују се три
дана након полагања класификационог испита;
4) КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ другог уписног рока објављују се три дана
након објављивања јединствене ранг листе;
5) Упис примљених кандидата вршиће се по објављивању коначне
ранг листе од 08 до 16 часова у просторијама Школе, од
10.09.2015.године до 16.09.2015.године.
Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и сајту Школе
www.vpskp.edu.rs.
За све додатне информације обратити се на телефон 027/371-377.
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Кандидат приликом пријаве подноси на
ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подноси
докумената:
1)
2)
3)
4)

увид ОРИГИНАЛНА
фотокопију следећих

Извод из матичне књиге рођених,
Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита.

Накнаду за полагање класификационог испита у износу од 5.000,00
динара кандидати уплаћују на жиро - рачун Школе број:
840-1142666-13,
сврха
дознаке:
Накнада
за
полагање
класификационог испита.
Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу пословну школу
струковних студија подносе:
1)
2)
3)
4)
5)

Оригинална документа,
Два обрасца ШВ - 20,
Индекс,
Две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm ,
Доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се
купује у школи.
Износ школарине за самофинансирајуће студенте биће 60.000,00
динара са могућношћу плаћања у десет месечних рата. Студенти
домаћи држављани могу уплатити школарину у једнократном износу
приликом уписа у прву годину студија или у десет месечних рата.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не
враћају.
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7.2. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству,
конкуришу у другом конкурсном року за упис у прву годину студија, по
претходно
обављеној
нострификацији
њихових
школских
сведочанстава стечених у иностранству.
Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству на
основу јединствене ранг листе, под истим условима као и други
кандидати, могу се уписати преко броја одређеног овим конкурсом до
2% одређеног за упис на терет буџета, односно броја оних који плаћају
студије.

7.3. УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
На прву годину студија Висока пословна школа струковних студија
уписује неограничен број кандидата страних држављана.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс,
подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи.
Страни држављанин се може уписати на студијски програм под
условима истим као и домаћи држављанин.
Страни држављанин се може уписати на студијски програм ако познаје
српски језик и ако је здравствено осигуран.
Проверу знања српског језика обавља посебна Комисија коју именује
Наставно веће Школе или одговарајућа стручна институција са којом
Школа закључује уговор.
Провера знања састоји се из писменог дела и конверзације, на основу
чега Комисија даје мишљење о познавању језика кандидата, које се
доставља Комисији за упис и студентској служби Школе.

7.4. ПРЕЛАЗ СА ФАКУЛТЕТА ИЛИ ДРУГИХ ВИСОКИХ ШКОЛА
Прелаз са факултета или других виших школа биће омогућен оним
кандидатима који су стекли услов за упис у II годину студија на Високој
пословној школи струковних студија у Блацу. Прелаз се врши од
01.09.2015. до 12.11.2015. године.
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Кандидати уз остала документа подносе индекс и уверење матичног
факултета или школе о положеним испитима. За признавање испита
неопходно је поднети захтев и уверење о положеним испитима и
уколико је предмет близак наставном плану и програму Школе (о чему
одлучује предметни наставник) испит ће бити признат.

7.5 КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних
студија, на студијским програмима: Финансије и рачуноводство, Порези
и царина, Менаџмент и интернационална бизнис администрација, и
Туризам полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом
избору, од 6 (шест) понуђених:







математика,
статистика,
информатика,
социологија,
економија,
економика предузећа.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних
студија, на студијски програм Рачунарство и информатика, полажу
пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 4
(четири) понуђена:





математика,
информатика,
социологија
статистика.

Класификациони испит обухвата по 20 питања из предмета:
Социологија, Економија (Политичка економија), Статистика,
Економика предузећа (Пословна економија), и по 10 питања из
предмета Математика и Информатика. Тачан одговор за свако питање
вреднован је за првих четири предмета по 1,5 бод, а за друга два
предмета за сваки тачан одговор по 3 бода.
Питања у тесту су конструисана на два начина:
1. Затворена (са датим модалитетима одговора),
2. Отворена (дато је само питање, а остављен је простор за тачан
одговор).
У првом случају кандидати су дужни да пронађу тачан одговор на
понуђене модалитете и да га заокруже. Одговор се признаје уколико је
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само један модалитет заокружен хемијском оловком или налив пером. У
другом случају треба дати што прецизнији и што краћи одговор на
постављено питање (односно решење задатка из Математике).
Формулација треба да што више одговара ономе што је дато у
литератури која је препоручена за спремање испита.
Питања код којих су вршене исправке одговора и питања где се не
може видети јасан и недвосмислен одговор неће се узети у обзир.
Тест се попуњава искључиво ХЕМИЈСКОМ оловком или НАЛИВ
ПЕРОМ.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ БИЛО КАКВО
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕСТА. У ТОМ
СЛУЧАЈУ КАНДИДАТ СЕ УДАЉАВА
СА ТЕСТА ИЛИ СЕ ПРИ ПРЕГЛЕДУ
ДИСКВАЛИФИКУЈЕ.
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8. ПРАВИЛА СТУДИЈА
ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ШКОЛЕ
Члан 134.
Студент је обавезан да похађа наставу и извршава друге предиспитне
обавезе утврђене студијским програмима Школе.
Изузетно, уколико студент из оправданих разлога не испуни
предиспитне обавезе из одређеног наставног предмета може да
поднесе образложени захтев за надокнаду тих обавеза.
О захтеву из става 2. овог члана одлућује директор, по прибављеном
мишљењу предметног наставника.
Члан 135.
Предметни наставник потписом у индексу потврђује да је студент у току
семестра испунио своје обавезе из одређеног предмета студијског
програма.
Овлашћено лице Школе потписом и печатом оверава семестар под
условом да студент има потпис наставника из одговарајућих наставних
предмета.
Студент може пријавити испит ако је извршио све предиспитне обавезе
и стекао право да изађе на испит и ако је оверио семестар.
Овером семестра студент стиче право да настави са извршењем
прописаних обавеза у наредном семестру.
У начелу, студент уписује студије и оверава њихову успешност по
семестрима и годинама студија.
Члан 136.
Приликом уписа сваке школске године студент се опредељује за
предмете из студијског програма, у којем је прописано који су предмети
обавезни за одређену годину студија, а сам може изабрати изборне
предмете.
Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико
предмета колико је потребно да оствари најмање 60 ЕСПБ бодова.
Самофинансирајући студент опредељује се за онолико предмета
колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, а највише 60.
За сваки положени испит студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у
складу са студијским програмом.
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Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка
наредне школске године поново уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти
или се определити за други изборни предмет.
Студијским програмом може се условити опредељивање студента за
одређени предмет претходно положеним испитима из једног или више
предмета утврђених студијским програмом.
Изузетно студент се може определити и за слушање наставних
предмета како би могао остварити и више од 60 ЕСПБ бодова, ако
Школа обезбеди техничке могућности за праћење додатне наставе.
Члан 137.
Студијским програмом основних и специјалистичких студија предвиђен
је завршни рад.
Студент се одлучује за тему завршног рада из стручних и стручно
апликативних предмета који се реализују на студијском програму.
Члан 138.
Израдом и одбраном завршног рада високих струковних студија студент
показује задовољавајућа теоријска и практична знања из датог
подручја, способност за самостално решавање стручних проблема и
примену стечених знања у пракси.
Изради завршног рада студент може приступити ако је положио све
испите предвиђене студијским програмом.
Члан 139.
Одсек одређује студенту ментора за израду завршног рада.
За ментора може бити изабран наставник у радном односу у школи,
изабран у звање за ужу научну област којој припада и тема завршног
рада.
Члан 140.
Право да брани звршни рад студент основних струковних студија стиче
ако је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио
стручну праксу и урадио пројектни рад (који је позитивно оцењен), а
завршни рад позитивно оцењен од стране ментора.
Завршни рад студија првог степена брани се пред комисијом чији
састав одређује одсек и која се састоји од три члана од којих су сви
наставници Школе.

72

Право да брани завршни рад студент специјалистичких студија стиче
ако је положио све испите предвиђене студијским програмом, обавио
специјалистичку праксу и ако је завршни рад позитивно оцењен од
стране ментора.
Завршни рад студија другог степена брани се пред комисијом чији
састав одређује одсек и која се састоји од три члана од којих су сви
наставници Школе.
Члан 141.
Коначна оцена завршног рада формира се на основу оцене писменог
дела завршног рада и оцене усмене одбране.
Ако комисија не оцени позитивн рад или студент не одбрани завршни
рад, мора поново пријавити израду рада.
Тема новог завршног рада се, по правилу, даје из друге стручне
области.
Комисија за оцену и одбрану завршног рада студија другог степена је
дужна да писмени извештај поднесе у року од 15 дана од дана одбране.
Члан 142.
До издавања дипломе студенту се издаје уверење о стеченом стручном
звању у складу са овим Статутом.
Члан 143.
За постигнуте резултате у студирању студенти могу добити признања у
виду писмене похвале и награде.
Одлуку о додели признања доноси Наставно веће Школе на предлог
директор Школе.
Признања и награде се додељују:
 најбољем студенту Школе у претходној школској години,
 студенту који је у претходној школској години завршио
студије за постигнути општи успех у току студија,
 студенту за постигнут успех у претходној години студија,
 студенту за урађен стручни рад и
 студенту за постигнут врхунски успех у спортским и другим
активностима Школе.
Уколико се награда додељује у новцу о висини награде одлучује Савет
Школе.
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Члан 144.
На захтев студента Школа издаје јавну истраву о савладаном делу
студијског програма, који садржи податке о нивоу, природи и садржају
студија као и постигнуте резултате.
Члан 145.
Успешност студената у савлађивању појединог предмета континуирано
се прати током наставе и изражава се поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може
остварити највише 100 поена.
Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту
утврђује се студијским програмом, при чему предиспитне обавезе
учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до
10 (одличан).
Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено или усмено и
писмено.

74

9. ПРОГРАМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
КЛАСИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА
9.1. МАТЕМАТИКА
Процентни рачун. Прост каматни рачун.
Дефинисаност функције од једне реалне променљиве.
Трансформације целих и рационалних алгебарских израза.
Степеновање и кореновање.
Линеарне функције, једначина и неједначина.
Квадратна функција и квадратна једначина.
Квадратна неједначина.
Ирационалне једначине и неједначине.
Експоненцијална функција, једначина и неједначина.
Логаритамска функција, једначина и неједначина.
Тригонометријске функције, основне идентичности, једначине
неједначине.
Аналитичка геометрија, тачка и права.
Аритметички и геометријски низ.

и

Литература: Збирка решених задатака из математике за средње школе
I, II, III, IV.
Аутор: мр Богосав Вене.
9.2. СТАТИСТИКА
Појам, предмет, значај, задатак статистике.
Карактеристике статистичког метода.
Подела статистике.
Статистичко посматрање: циљ, предмет, обележја, методи посматрања, извори и начини прикупљања података, упитник, организација
истраживања, снимање података и контрола.
Сређивање и груписање података: појам, фазе, статистичке серије,
техника сређивања и обраде података.
Приказивање статистичких података: табеле, графичко приказивање.
Анализа података: средње вредности, мере дисперзије, релативни
бројеви, корелација.
Пословна статистика: појам, предмет, значај, извори података,
организација статистичке службе у предузећу. Статистичко обухватање:
производње и промета, основних средстава, запослених радника,
продуктивности рада и личних доходака.
Литература: М. Жижић, М. Видић: "Статистика" за III и IV разред
(за економско-комерцијалну и угоститељско-туристичку школу), Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд.
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9.3. ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА (ПОСЛОВНА
ЕКОНОМИЈА)
I
Увод у пословну економију. Носиоци привређивања. Предузеће.
Функције предузећа. Средства и извори средстава предузећа. Трошкови пословања предузећа. Токови вредности у предузећу. Резу-лтати
пословања предузећа. Принципи и оцене пословања предузећа.
Литература: Пословна економија за I разред економске школе.
Аутори: Б. Ставрић, Б. Пауновић, П. Бојовић.
II
Области: Дефинисање појма функције. Диференцирање функција у
предузећу. Функција истраживања и развоја. Функција планирања.
Производна функција. Набавна функција. Продајна функција.
Складишна функција. Транспортна функција. Финансијска функција.
Функција информисања. Кадровска функција. Функција контроле. Општи
послови у предузећу.
Литература: Пословна економија за II разред економске школе.
Аутори: А. Јовановић, С. Кисић, В. Божић.
III
Области: Дефинисање управљања. Теорије и концепти управљања.
Активности управљања. Планирање пословања и развоја предузећа.
Организовање
предузећа. Вођење предузећа. Организационо
понашање и култура предузећа. Контролисање пословања предузећа.
Носиоци активности управљања.
Литература: Пословна економија за III разред економске школе.
Аутори: Б. Ставрић, Б. Пауновић.
IV
Области: Подручја управљања. Управљање производњом. Управљање
маркетингом. Управљање финансијама. Трговински менаџмент.
Управљање пројектима. Управљање људским ресурсима. Управљање
информационим системима.
Литература: Пословна економија за IV разред економске школе.
Аутори: Б. Ставрић, Б. Пауновић, Г. Петковић.
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9.4. ИНФОРМАТИКА
1. Рачунарски систем
2. Оперативни систем
3. Рачунарски програми
4. Процес израде програма
5. Типови података
6. Структуре података
7. Рачунарска графика
8. Датотеке
9. Потпрограми
10. Примене рачунара
11. Рачунарске мреже и Интернет
Литература: др Недељко Парезановић, Рачунарство и информатика за I
разред гимназије (заједнички уџбеник за све средње школе).
9.5. СОЦИОЛОГИЈА
Наставна подручја:
1. Појам, предмет и метод изучавања социологије
2. Настанак, развој и задаци социологије као опште научне дисциплине
3. Друштво, човек и природа
 Друштвена производња
 Природна и друштвена средства
4. Структура друштва и њени материјални и организациони елементи
5. Друштвене скупине - институције, установе, организације, заје-днице,
друштвене групе итд.
6. Друштвена динамика и њене промене
7. Друштвена свест и њени облици: култура, религија, уметност, наука,
филозофија, морал итд.
Литература: Милован Митровић, Сретен Петровић, Социологија,
уџбеник за средње школе и гимназије, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2001.
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9.6. ЕКОНОМИЈА (ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА)
Наставна подручја:
1. Основни чиниоци производње
2. Друштвени производ и национални доходак
 дефиниција
 начин изражавања
 расподела
3. Фазе процеса производње:
 производња
 размена
 расподела
 потрошња
4. Облици производње:
 натурална производња
 основне карактеристике робне производње
5. Појам друштвене репродукције и акумулације
6. Појам тржишта
 елементи
 карактеристике
 облици
7. Основне монетарне категорије
 новац, функције новца и хартије од вредности
 појам инфлације, врсте и узроци
8. Друштвено - економске формације и њихове карактеристике
9. Друштвена подела рада
10. Фактори привредног развоја
Литература: Основи политичке економије за III разред економске школе.
Аутори: др Драгољуб Драгишић, др Богдан Илић, др Бранко Медојевић,
др Милован Павловић.
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10. ИСПИТНА ПИТАЊА
10.1. С О Ц И О Л О Г И Ј А
1. Социологија је:
а) дисциплина филозофије
б) научни поглед на друштво
в) основна наука о друштву
г) наука друштвене кризе
2. Социологија је:
а) примењена, практична наука о друштву
б) наука о друштвеним законима
в) општа, теоријска наука о друштву
г) наука о друштвеном понашању
3. Предмет социологије је:
а) проучавање природних и друштвених појава
б) проучавање социјалног понашања људи
в) проучавање међусобно повезаних друштвених појава
4. Задатак социологије је:
а) да проучава историјски развој друштва
б) да научно утврђује и објашњава друштвене чињенице и
појаве
в) да утврђује обрасце културног понашања људи
г) да мења ставове и уверења људи
5. Социологија је:
а) теоријска наука
б) историјска наука
в) хумани пројекат
г) пројекат за друштвену акцију
6. Социологија је:
а) примењена наука
б) фундаментална наука
в) практична наука
7. Оснивач социологије је:
а) Рајт Милс
б) Жан Боден
в) Огист Конт
г) Аристотел
8. Социологија се као засебна наука појављује:
а) почетком 19. века
б) средином 19. века
в) крајем 19. века
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9. Детерминизам је појам који означава:
а) однос једнакости међу појавама
б) однос независност међу појавама
в) однос условљеност међу појавама
10. Структурални тип објашњења је кад се:
а) целином објашњавају делови
б) деловима објашњава целина
в) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
г) појаве објашњавају сврхом или смислом
11. Функционалним објашњењем се:
а) појаве објашњавају сврхом или смислом
б) целином објашњавају делови
в) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
г) деловима објашњава целина
12. Генетичко објашњење је кад се:
а) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
б) целином објашњавају делови
в) појаве објашњавају сврхом или смислом
г) деловима објашњава целина
13. Телеолошко објашњење је када се:
а) деловима објашњава целина
б) целином објашњавају делови
в) појаве објашњавају начином на који су се развиле и настале
г) појаве објашњавају сврхом или смислом
14. Друштво је:
а) релативно хаотична и краткотрајна скупина друштвених
појава
б) релативно уређена и трајна скупина друштвених појава
в) релативна друштвена скупина уређених и трајних појава
15. Макросоциологија проучава:
а) међуљудске односе (социјалне интеракције)
б) глобалну друштвену структуру и њене промене
в) свакодневни начин друштвеног живота
16. Хипотеза је:
а) методолошки поступак у истраживању
б) научна претпоставка
в) научни закон
17. Теорија је:
а) скуп знања или идеја о појавама
б) скуп статистичких података
в) скуп појава које наука истражује
18. Методолошке технике за прикупљање података су:
а) интервју, упитник, узорак и анкета
б) посматрање, експеримент и компарација
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в) класификација, анализа и синтеза
19. Технике за сређивање и приказивање података су:
а) упоредни метод, мултиваријантна анализа
б) класификација, мерење и статистички методи
в) посматрање, разговор и анкета
г) индукција, дедукција
20. Технике за тумачење података су:
а) класификација, мерење и статистички методи
б) посматрање, разговор и анкета
в) упоредни метод, мултиваријантна анализа
г) критика, самокритика
21. Логика је:
а) социолошка дисциплина
б) дисциплина опште методологије наука
в) филозофска дисциплина
г) научни поглед на свет
22. Социометријом се мере:
а) односи у држави
б) односи у глобалним друштвима
в) односи унутар мањих друштвених група
г) односи физичких величина
23. Анализа садржаја је:
а) квалитативна техника
б) квантитативна техника
в) дескриптивна техника
24. Метод мултиваријантне анализе је:
а) аналитичко-синтетички поступак
б) квалитативно-статистички поступак
в) квантитативно-статистички поступак
25. Основна социолошка категорија је:
а) човек
б) друштво
в) класа
г) држава
26. Функционализам је:
а) врста упитника
б) метода прикупљања података
в) савремена социолошка теорија
27. Друштвено деловање је:
а) шири појам од рада
б) ужи појам од рада
в) они су синоними
28. Подела друштвеног рада је:
а) статистичка тенденција
б) друштвено правило са изузецима
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в) универзална законитост у друштву
29. Природна подела рада се заснива на:
а) полу и старости
б) по образовању и искуству
в) карактеру и темпераменту
30. Историјска подела рада започиње:
а) одвајањем трговине од занатства
б) издвајањем рачунарске технике као посебне делатности
в) одвајањем земљорадње од сточарства
31. Средства за рад су:
а) чиниоци расподеле
б) чиниоци потрошње
в) чиниоци производње
32. Менаџмент је:
а) вештина комбиновања фактора производње
б) слабост у контроли производње
в) тип робноновчаних односа
33. Демографија је:
а) наука о насељима
б) наука о становништву и миграцији
в) наука о друштвеној подели рада
г) наука о друштвеној делатности
34. Глобално друштво је:
а) функционално самостална и релативно нестабилна целина
б) функционално самостална и релативно стабилна целина
в) функционално несамостална и релативно стабилна целина
35. Огист Конт је социологију поделио на:
а) социјалну статику и социјалну динамику
б) социјалну физику и социјалну хемију
в) социјалну филозофију и социјалну психологију
36. Друштвени положај је место које појединац заузима у:
а) хоризонталној структури друштва
б) вертикалној структури друштва
в) политичкој структури друштва
37. Неопходна функционална подручја сваког глобалног друштва су:
а) привреда, политика и култура
б) земљорадња, сточарство и занатство
в) трговина, занатство и уметност
38. Најзначајније статусне групе су:
а) породица, род, братство
б) племена, народи, нације
в) класе, слојеви, елите
39. Према структури моћи, друштвене групе могу бити:
а) велике и мале
б) затворене и отворене

82

в) ауторитарне и егалитарне
40. Организација власти у племену је:
а) патримонијална
б) кватримонијална
в) мултимонијална
41. Државна својина за свог титулара има:
а) физичко лице
б) групу лица
в) правно лице
42. Народ је друштвена заједница коју чини:
а) већа група људи
б) више родова
в) више братстава
г) више удружених племена
43. Елита је:
а) мала група одабраних која заузима врхунске друштвене
положаје
б) велика група одабраних са врхунским литерарним
способностима
в) средња група одабраних са способним врхунским лидером
на челу
44. Културне друштвене установе су:
а) брак и породица
б) држава, странка, лоби
в) спортски клубови, дискотеке, ноћни барови
г) школе, факултети, радио, штампа, болнице, цркве
45. Политика је:
а) вештина управљања друштвом помоћу државних установа и
институција
б) вештина управљања друштвом посредством цркве и верских
убеђења
в) вештина управљања друштвом посредством тајних
удружења
46. Најважнија политичка установа је:
а) академија наука
б) држава
в) министарство за националне мањине
47. Према облику државне владавине разликујемо:
а) робовласничке, феудалне, капиталистичке државе
б) унитарне и федералне државе
в) монархије и републике
48. Право је:
а) систем писаних правила које прописује држава
б) систем неписаних правила која намећу обичаји
в) систем изговорених правила које човек сам прописује
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49. Политичке партије (странке) су:
а) парцијалне политичке друштвене групе
б) глобалне политичке установе
в) слободна, добровољна удружења грађана
г) невладине организације
50. Израз демократија означава:
а) владавину народа
б) владавину над народом
в) владавину мањине
51. Друштвене промене према квантитету јесу:
а) раст и опадање
б) прогрес и регрес
в) еволуција, инволуција и аномија
52. Друштвене промене према квалитету јесу:
а) прогрес и регрес
б) еволуција, инволуција и аномија
в) раст и опадање
53. Друштвене промене према вредностима јесу:
а) еволуција, инволуција и аномија
б) прогрес и регрес
в) раст и опадање
54. Хоризонтална покретљивост представља:
а) померање и кретање по хијерархијској лествици
б) померање и кретање у оквиру постојећег статуса
в) пресељавање (миграција) становништва
55. Вертикална покретљивост обухвата:
а) пресељавања или миграције
б) померање по хијерархијској лествици
в) померање у оквиру постојећег статуса
56. Просторна покретљивост представља:
а) померање људи у оквиру постојећег статуса
б) пресељавање (миграцију) становништва из села у градове
в) померање људи по хијерархијској лествици
57. Друштвени раст је:
а) увећање истог
б) стварање новог
в) стварање бољег
58. Друштвени развој је:
а) стварање бољег
б) стварање новог
в) увећање истог
59. Друштвени напредак је:
а) увећање истог
б) стварање бољег
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в) стварање новог
60. Анимизам подразумева:
а) веровање у невидљиве силе природе
б) веровање у демоне
в) веровање у бога
61. Монотеизам је:
а) веровање у једну душу
б) веровање у више богова
в) веровање у једног бога
62. Обичајним и моралним нормама се:
а) регулишу односи између природе и друштва
б) регулишу производни односи
в) регулишу односи између људи
63. Морал је:
а) облик друштвене теорије
б) облик друштвене праксе
в) облик државне управе
64. По степену обавезности, најстроже су:
а) правне норме
б) моралне норме
в) обичајне норме
65. По дужини трајања, најтврдокорније су:
а) правне норме
б) моралне норме
в) обичајне норме
66. Традиционални морал се заснива на:
а) ауторитету обичаја, традиције
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) храбрости, верности, искрености
г) ауторитету прописа и дужности
д) стварању нових вредности у култури
67. Утилитарни морал се заснива на:
а) ауторитету обичаја, традиције
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) храбрости, верности, искрености
г) ауторитету прописа и дужности
д) стварању нових вредности у култури
68. Морал врлина се заснива на:
а) ауторитету обичаја, традиције
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) храбрости, верности, искрености, правичности
г) ауторитету прописа и дужности
д) стварању нових вредности у култури
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69. Императивни или нормативни морал се заснива на:
а) стварању нових вредности у култури
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) храбрости, верности, искрености
г) ауторитету прописа и дужности
д) ауторитету обичаја, традиције
70. Стваралачки или делотворни морал се заснива на:
а) ауторитету прописа и дужности
б) личној користи, моралним добрима, благостању
в) стварању нових вредности у култури
г) ауторитету обичаја, традиције
д) храбрости, верности, искрености
71. Традиционална или реалистичка уметност заснива се на:
а) присуству и видљивости садржаја у делу
б) одбацивању садржаја и видљиве хармоније
72. Масовну културу одликује:
а) елитизам
б) авангардизам
в) космополитизам
73. Кич је:
а) врхунско уметничко дело
б) сурогат уметности
в) производ сликарске кичице
74. Традиција је:
а) стварање нових културних вредности
б) преношење стеченог културног наслеђа
75. Социјализација је:
а) процес усвајања културе
б) процес иновирања културе
в) процес одбацивања културе
76. Бити конформист значи:
а) понашати се без критичког става
б) понашати се стваралачки
в) показивати револт
77. У свакој култури постоји стандардни језик који се другачије назива:
а) дијалект
б) жаргон
в) књижевни језик
78. Култ се нужно везује за:
а) дуги пост
б) изговарање молитве
в) обожавање нечег чулно опипљивог
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79. Откривене монотеистичке религије су:
а) хришћанство, тотемизам и анимизам
б) будизам, јеврејство, хришћанство и ислам
в) протестантизам, православље
г) натурализам, ђаинизам, хришћанство
80. Табу је:
а) предмет обожавања у натуризму
б) строга забрана која се сматра светом и натприродном
в) ритуал у магијском веровању
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10.2. Е К О Н О М И Ј А
1. Политичка економија изучава:
а) начине производње материјалних добара
б) законе друштвене производње
в) начине производње материјалних добара у одређеној земљи
2. Економски закони су:
а) закони који делују у друштву и природи
б) закони који регулишу друштвену репродукцију
в) закони који уређују организацију друштва
3. Репродукција је:
а) процес непрекидног обнављања производње
б) друштвена организација производње
в) начин на који људи производе
4. Са становишта обима производње у датом временском оквиру
репродукција може бити:
а) _________________________________________
б) _________________________________________
в) _________________________________________
5. Фазе друштвене репродукције су:
а) производња, расподела и размена
б) расподела, размена и потрошња
в) производња, расподела, размена и потрошња
г) производња и потрошња
6. Процес производње је:
а) процес подмиривања разних човекових потреба
б) процес између човека и природе при коме се стварају разне
употребне вредности
в) технолошки поступак код добијања неког одређеног
производа
7. Потребе су:
а) жеља за постизањем одређеног циља
б) осећај мањка или недостатка, те подстицај и тежња да се тај
недостатак отклони ради егзистенције и развоја човека
в) мотиви људи у одређеној ситуацији
8. Натурална производња је:
а) континуирано произвођење неке робе
б) ланчана производња производа
в) облик привређивања у којем постоји директна веза између
производње и потрошње
9. Основни чиниоци процеса производње су:
а) _________________________________________
б) _________________________________________
в) _________________________________________
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10. Производна функција је:
а) усклађеност обима производње са структуром људских
потреба
б) зависност производње од обима потрошње
в) непрекидно обнављање процеса производње у једној
друштвеној заједници
г) однос међузависности између обима производње и
ангажованих фактора производње
11. Производне снаге чине:
а) људи са својим знањем и искуством и предмети рада
б) људи са својим знањем и искуством и средства за рад
в) средства за рад и предмети рада
12. Производни односи су:
а) односи између људи и средстава за рад
б) односи који се успостављају међу људима у друштвеној
производњи
в) права радника у производњи и друштву
13. Однос производних снага и производних односа одређен је:
а) степеном развоја производних снага
б) међусобним утицајем
в) карактером производних односа
14. Друштвена подела рада представља:
а) поделу рада у материјалној производњи
б) професионално опредељење људи да се трајно или за дужи
временски период баве одређеном врстом делатности
в) поделу производње између појединих грана привреде
15. Техничка подела рада обухвата:
а) поделу производње по предузећима
б) поделу производње по гранама привреде
в) поделу унутар предузећа по операцијама рада
16. Настанак и развој друштвене поделе рада утицао је на:
а) усавршавање производње и пораст продуктивности рада
б) организацију производње
в) природну поделу рада
17. Радна снага је:
а) јединство физичких и умних способности човека и средства
за рад
б) укупан број радника ангажованих у производњи
в) целокупност физичких и психичких способности човека које
он може да користи у процесу производње
18. Најамнина је:
а) вредност радне снаге изражена у новцу
б) доходак земљовласника
в) број радних сати које радник одради у једном дану
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19. Укупан друштвени фонд рада састоји се:
а) _________________________________________
б) _________________________________________
20. Расподела друштвеног фонда рада зависи од:
а) обима и структуре потреба
б) продуктивности и интензивности рада
в) учешћа појединца у процесу производње
21. Друштвено потребно радно време је:
а) време потребно за производњу јединице робе које је на
тржишту признато
б) време неопходно за производњу потребног производа
в) радно време које је неопходно да се уз просечан степен
продуктивности рада и просечан степен интензивности рада
произведе јединица робе
22. Продуктивност рада је:
а) степен трошења радне снаге у јединици времена
б) стваралачка моћ рада да у јединици времена произведе
одређену количину материјалних добара
в) захтев да се произведе одређена вредност уз што ниже
трошкове фактора производње
г) количина утрошеног минулог и текућег рада
23. Степен продуктивности рада зависи од:
а) квалификованости и умешности произвођача, развијености
средстава за производњу, производних услова, развијености
науке, организације производње и самог предузећа
б) величине производних капацитета и самог предузећа
в) државе у којој се одвија сама производња
24. Интензивност рада је:
а) количина производа произведених у једном часу рада
б) исто што и продуктивност рада
в) "згуснуто" трошење људске енергије у јединици времена
25. Друштвени производ представља:
а) материјална добра са којима располаже једно друштво
б) укупно богатство са којим располаже једно друштво
в) укупна вредност материјалних добара и услуга произведених у одређеном временском периоду
26. Потребан производ представља:
а) количину производа која је потребна једном друштву
б) количину материјалних добара која је довољна за
подмирење уобичајених потреба непосредног произвођача
в) количину производа коју је једно друштво у могућности да
произведе
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27. Вишак производа је:
а) количина произведених материјалних добара преко
величине потребног производа
б) количина производа која је намењена тржишту
в) количина производа која се утроши у процесу производње
28. Потребан рад је:
а) рад у прописаном радном времену
б) количина рада утрошена за производњу добара неопходних
за потрошњу непосредно запослених у производњи
в) укупна потребна количина рада у једном друштву
29. Вишак рада је:
а) рад утрошен за производњу вишка производа
б) количина рада утрошена за производњу намењену тржишту
в) рад утрошен за производњу већег броја производа
30. Вишак производа служи за:
а) задовољење егзистенцијалних потреба непосредних
произвођача
б) непроизводно и неактивно становништво, акумулацију,
друштвене резерве
в) надокнаду утрошених средстава за производњу
31. Облици организације друштвене производње су:
а) проширена и константна производња
б) променљива и робна производња
в) натурална и робна производња
32. Роба је: __________________________________________________
33. Основна својства робе су:
а) употребна вредност и вредност
б) могућност задовољења људских потреба
в) могућност замене за неку другу робу
34. Употребна вредност робе представља:
а) физичко – хемијске особине одређене робе
б) способност робе да задовољи неку човекову потребу
в) одређено упутство за употребу робе
35. Вредност робе представља:
а) цену одређене робе
б) количину апстрактног рада утрошеног за производњу те робе
в) значај одређене робе за друштвену заједницу
36. Тржишна вредност робе је:
а) просечна вредност робе произведена у одређеној грани
б) вредност робе намењене тржишту
в) вредност робе изражена у новцу
37. Цена је:
а) вредност робе на тржишту
б) новчани израз вредности
в) мера употребне вредности робе
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38. Величина тржишне вредности робе зависи од:
а) понуде и тражње
б) трошкова производње
в) цене коштања
г) просечног степена продуктивности и интензивности рада
39. Прометна вредност робе је ознака за:
а) корисност робе
б) разменску способност робе
в) величину вредности робе
40. Тржиште је:
а) простор где се роба организовано нуди
б) место где се организују промоције одређених производа
в) место где се сусрећу понуда и тражња
41. Укупна понуда је:
а) количина робе која се у једној земљи нуди на продају у
датом временском периоду
б) количина робе која се налази у привреди једне земље
в) количина производа која се може произвести у једној земљи
42. Укупна тражња је:
а) количина производа којом се подмирују све људске потребе
б) количина робе за коју постоји платежна способност
становништва
в) потребна количина робе у једном друштву
43. Конститутивни елементи тржишта су:
а) _________________________________________
б) _________________________________________
44. Ако су познати понуда и тражња робе у некој грани, онда је висина
тржишне цене одређена односом:
а) тржишне вредности и понуде
б) тржишне вредности и тражње
в) понуде и тражње
45. Економска конкуренција је:
а) борба између економских субјеката за освајање тржишта
б) економска борба између привредних субјеката на тржишту
да се остваре што повољнији услови понуде и продаје
в) тежња да се прода што више робе
46. Закон вредности је:
а) основни економски закон производње и расподеле у систему
робне производње
б) један од бројних економских закона
в) закон за регулисање ценовних промена
47. Методе стварања вишка вредности су:
а) смањење трошкова производње испод просечних у грани
б) повећање релативне и реалне најамнине
в) апсолутни, релативни и метод екстра вишка вредности
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48. Апсолутни вишак вредности настаје:
а) продужењем радног дана
б) бољом организацијом рада
в) повећаном уштедом у раду
49. Релативни вишак вредности настаје:
а) продужењем радног дана
б) скраћењем потребног радног времена
в) повећањем интензитета рада у једном радном дану
50. Екстра вишак вредности настаје:
а) продужењем радног дана
б) поседовањем бољих услова од просечних
в) скраћењем потребног радног времена
51. Величина вредности робе одређена је:
а) величином друштвено потребног радног времена
б) величином трошкова производње
в) односом понуде и тражње
52. Вишак вредности је:
а) део новододате вредности који створи радна снага преко
величине своје сопствене вредности
б) просечна вредност робе произведене у одређеној грани
в) вредност једнака вредности робе
53. Образац масе вишка вредности гласи:

m'V

100
m' / V
б) m 
100
в) m  m'V
а) m 

54. Апстрактан рад:
а) одређује вредност робе
б) ствара корисна својства робе
в) одређује употребну вредност робе
55. Конкретан рад:
а) одређује прометну вредност
б) ствара апсолутну вредност
в) ствара употребну вредност
56. Капитал је:
а) новац или нека друга вредност
б) одређена вредност која се оплођује
в) различите вредности робе или ствари
57. Са становишта обрта капитал се дели на:
а) ангажовани и утрошени
б) постојани и променљиви
в) постојани и стални
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58. Обрт капитала је:
а) један исечак из кружног кретања капитала
б) способност капитала да се обрће
в) кретање капитала у токовима производње
59. Органски састав капитала је:
а) однос између средстава за рад и предмета рада
б) однос између уложеног и утрошеног капитала
в) однос вредности средстава за производњу према вредности
радне снаге условљен техничким саставом капитала
60. Органски састав капитала означава се као однос:
а) c : v
б) v : m
в) sp : m
61. Акумулација капитала се остварује:
а) добијањем повољних кредита
б) издвајањем дела из вишка вредности
в) повећањем капитала кроз одговарајућу штедњу
62. Концентрација капитала је:
а) увећање средстава за производњу
б) увећање индивидуалног капитала путем акумулације
в) спајање мањих капитала
63. Централизација капитала означава:
а) акумулирање капитала
б) увећавање укупног капитала
в) спајање већег броја малих у мањи број крупних капитала
64. Профит је разлика између:
а) уложеног капитала и трошкова
б) тржишне цене и цене коштања
в) укупних трошкова и цене коштања
65. Профитна стопа је:
а) показатељ степена оплодње укупно уложеног капитала
б) показатељ утрошеног капитала
в) показатељ постојаности капитала
66. Образац за израчунавање профитне стопе гласи:

m
100
V
m V
б) pf ' 
100
c
m
в) pf ' 
100
c V
а) pf ' 
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67. Екстрапрофит је:
а) профит који је једнак просечном профиту
б) профит изнад просечног профита
в) профит који се остварује када је тржишна цена једнака цени
производње
68. Ако је тржишна цена једнака цени коштања:
а) профит је већи од вишка вредности
б) цена производње је већа од тржишне цене
в) профит је једнак нули
69. Образац за израчунавање цене коштања гласи:
а) CK = M + V
б) CK = C + V
в) CK= C + V + M
г) CK = C + M
70. Доходак земљишног капитала назива се:
а) рабат
б) најамнина
в) рента
г) профит
71. Доходак власника акције је ________________________________
72. Камата одређује:
а) минимални ниво вредности новца
б) минимални ниво куповне снаге националне валуте
в) минимални ниво рентабилности пласмана капитала
73. Доходак власника обвезнице је:
а) рента
б) дивиденда
в) камата
74. Национални доходак је новчани израз за:
а) пренете вредности
б) новостворене и пренете вредности
в) новостворене вредности
75. Национални доходак се наменски расподељује на:
а) амортизацију и акумулацију
б) личну потрошњу и амортизацију
в) фонд личне потрошње и фонд акумулације
76. Новац је:
а) општи еквивалент у размени роба
б) средство за стицање богатства
в) средство престижа
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77. Функција мере вредности новца је:
а) новчани израз вредности новца
б) функција новца која служи да се величина вредности било
које робе изрази одређеном количином употребне вредности
новчане робе
в) количина метала садржана у једној новчаној јединици
78. Девалвација је:
а) смањење количине новца у оптицају
б) повећање паритета домаће валуте
в) законско смањење вредности домаће новчане јединице у
односу на злато или неку страну валуту
79. Дефлација настаје:
а) када се у оптицају нађе мања количина новца од потребне
б) када се у оптицају нађе већа количина новца од потребне
в) када се смањи вредност домаће валуте у односу на страну
80. Монополи су присутни када на тржишту влада:
а) савршена конкуренција
б) несавршена конкуренција
в) тржишна равнотежа
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10.3. Е К О Н О М И К А П Р Е Д У З Е Ћ А
1. Предузеће је:
а) основни субјект тржишне привреде
б) самостална организација људи повезаних у целину
в) организација основана за остварење социјалних циљева
2. Пословна економија изучава:
а) оснивање предузећа
б) пословање предузећа
в) наступ предузећа на тржишту
3. Функционална подручја пословне економије су:
а) рачуноводство и информатика
б) банкарство и туризам
в) пословна статистика, трговина и саобраћај
г) производња, маркетинг, финансије и кадрови
4. Према карактеру процеса рада производна предузећа се деле на:
а) предузећа са масовном производњом
б)индустријска, пољопривредна, шумарска, грађевинска,
саобраћајна, занатска.
в) приватна
5. Према привредној делатности предузећа се деле на:
а) индустријска, пољопривредна, шумарска, грађевинска,
саобраћајна, занатска
б) производна, трговинска и финансијска
в) радно-интензивна и капитално-интензивна
6. Јавно предузеће оснивају:
а) физичка или правна лица
б) ортаци
в)држава или државни органи
7. Инпути су:
а) предмети рада, средства за рад и радна снага
б) физички производ и тржишна цена
в) производи, материјал и услуге
8. Елементи или чиниоци сваког предузећа су:
а) приходи, расходи и профит
б)радни колектив, средства за производњу, резултати
пословања и организација
в) производња материјалних добара
9. Задатак предузећа је:
а) производња одговарајућих производа или пружања услуга
б) запошљавање радника
в)задовољење потреба радника
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10. Мисија предузећа је:
а) основни разлог постојања предузећа и упућује на улогу коју
оно треба да има на тржишту
б) пословна стратегија предузећа
в) правац развоја предузећа у савременим условима
привређивања
11. Репродукција представља:
а) стално запошљавање радника
б) непрекидно обнављање процеса производње
в) стално инвестирање капитала
12. Материјални елементи репродукције су:
а) оснивачка улагања
б) производња у току
в) средства за рад и предмети рада
13. Оснивачки улог је:
а)капитал намењен за куповину основних средстава
б)новчани износ који оснивачи обезбеђују и депонују код
пословне банке
в)новац и девизе на жиро рачуну предузећа
14. Основне функције у предузећу су:
а) управљање, руковођење и извршење
б) набавка и продаја
в) рачуноводство и анализа
15. Дефинисање и поверавање задатака је у делатности:
а)функције управљања
б)функције руковођења
в)функције извршења
16. Руковођење представља:
а) превођење управљачких одлука у конкретне радне задатке
б) руковођење производњом
в) руковођење развојем предузећа
17. Носиоци функције руковођења у предузећу су:
а) производни радници
б)посебни
радници
са
посебним
овлашћењима,
руководилачким знањем и способношћу
в) управни одбор предузећа
18. Управљање предузећем је процес доношења одлука којима се
утврђују:
а) план производње и организације
б) циљеви, метод за остваривање циљева, услови за
остварење циљева и распоређивање резултата
в) краткорочни и дугорочни планови предузећа
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19. Према појавним облицима средства се деле на:
а) стална средства
б)обртна средства
в) ствари, права и новац
20. Према намени средства се деле на:
а) пословна и посебна
б) ствари, права, новац
в) сопствена и туђа
21. Ванпословна средства предузећа су:
а)средства резерви и средства заједничке потрошње
б)инвестициона средства
в)основна и обртна средства
22. Пословну имовину чине:
а) средства резервног фонда
б) средства заједничке потрошње
в) стална и обртна имовина
23. Према фазама циклуса репродукције средства се деле на:
а) средства у почетном и завршном облику
б) средства у новчаном и робном облику
в) средства у почетном робном облику, средства у
технолошком
процесу и средства у залихама готових
производа
24. Према изворима прибављања, средства могу бити:
а) сопствена и туђа
б) из производње и промета
в) из производње и режије
25. Резултати пословања предузећа се могу изразити преко:
а) ангажованих средстава
б) физичког обима производње, укупних прихода, добити
в) производа и цене коштања
26. Инокосно предузеће . предузетник је:
а) предузеће са више власника
б) са једним власником – предузетником
в) без дефинисаног власника
27. Привредна друштва су:
а) друштва лица и друштва капитала
б)акционарска
друштва
и
друштва
са
ограниченом
одговорношћу
в)ортачко друштво и командитно друштво
28. Према карактеру делатности предузећа су:
а) комунална и јавна
б) произ водна и трговинска
в) производна и финансијска
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29. Основна средства предузећа:
а)непрекидно круже у процесу репродукције и мењају облик
б)преносе одмах своју вредност на нове производе
в)чине трајну имовину и основу пословања предузећа
30. Патент је:
а) право проналазача да свој проналазак користи или уступа
другима уз надокнаду
б)право да се уз накнаду користи неко природно богатство
в)издатак за истраживање и развој
31. Средства за рад се према техничким карактеристикама и намени у
процесу производње деле на:
а) сировине и материјал
б) средства за чување готових производа
в) алате, машине, постројења, уређаје, грађевине
32. Новчана средства обртног карактера могу бити:
а) трговинска роба
б) новац у благајни или на жиро рачуну предузећа
в) аванси
33. Набавну вредност основних средстава чине:
а) цена коштања основног средства
б) фактурна цена увећана за трошкове превоза, осигурања и
монтаже
в) продајна цена основних средстава
34. Садашња вредност основних средстава представља њихову:
а) набавну вредност
б) тржишну вредност
в) набавну вредност умањену за амортизовану вредност
35. Амортизација је:
а) трошак основних средстава
б) књиговодствени трошак
в) утрошак материјала
36. Методе обрачуна амортизације су:
а) временска и функционална
б) текућа и инвестициона
в) економска и неекономска
37. Врсте обртних средстава су:
а) ствари, права и новчана средства
б) оснивачка улагања
в) нематеријална и материјална улагања
38. Норма рада је:
а) степен сложености радних операција
б)квалификациона структура радника
в)време потребно за извођење једне операције
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39. Норма материјала је:
а) шкарт, кало, растур и лом материјала
б) количина материјала за израду одређеног производа
в) квалитет материјала за израду одређеног производа
40. Калкулацијом се утврђује:
а) потреба у обртним средствима
б) цена коштања и продајна цена
в) обрачун трошкова средстава за рад
41. Према времену израде калкулације могу бити:
а) претходна или планска
б) калкулација еквивалентних бројева
в) калкулација везаних производа
42. Према начину израде калкулације се деле на:
а) претходну или планску
б) накнадну или стварну
в) дивизиону и додатну
43. Ангажовање је улагање средстава у репродукцију са циљем да се:
а) репродукција повремено обавља
б) репродукција не обавља
в) репродукција непрекидно обавља
44. Циклус репродукције је:
а) краћи од циклуса ангажовања
б) дужи од циклуса ангажовања
в) једнак циклусу ангажовања
45. Коефицијент обрта обртних средстава утврђује се као
однос између:
а) вредности ангажованих средстава и вредности обртних
средстава
б) вредности годишње производње и пословних средстава
в) обртних и основних средстава
46. Утрошци су:
а) нормирана трошења елемената производње
б) количински изражена трошења елемената производње
в) планирана трошења елемената производње
47. Трошкови елемента производње обухватају:
а) фиксне и вријабилне трошкове
б) режијске трошкове
в) трошкове материјала, средстава за рад и радне снаге
48. Према местима настанка трошкови се деле на:
а) режијске и нережијске трошкове
б) трошкове израде и режијске трошкове
в) трошкове производње и промета
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49. Према начину преношења на носиоце трошкови се деле на:
а) укупне и просечне
б) режијске и производне
в) директне и индиректне
50. Трошкови настали успостављањем и коришћењем капацитета могу
бити:
а) производни и непроизводни
б) фиксни и варијабилни
в) производни и режијски
51. У варијабилне трошкове спадају:
а) трошкови материјала за израду
б) трошкови рада највиших руководилаца у предузећу
в) трошкови рад и материјала у припремној фази
52. У фиксне трошкове спадају:
а) трошкови материјала за израду
б) трошкови временски обрачунате амортизације
в) трошкови функционално обрачунате амортизације
53. Фиксни трошкови при промени обима производње су:
а) непроменљиви у маси и по јединици
б) променљиви у маси а непроменљиви по јединици
в) непроменљиви у маси а променљиви по јединици
54. Организационо условљени утрошци материјала су:
а) утрошци материјала на организационим радним местима
б) утрошци материјала у припремно - завршној фази процеса
рада
в) шкарт, кало и растур материјала
55. Стварни утрошци средстава за рад су:
а) утрошци средстава за рад у производњи
б) утрошци средстава у производњи и припреми
в) хабање, старење и лом и квар средстава за рад
56. Морално рабаћење је трошење основних средстава услед:
а) коришћења
б) затарелости због научно-техничког прогреса
в) пропадања због временских прилика
57. Добит предузећа је:
а) материјални облик резултат пословања
б) разлика између расхода и прихода
в) нето резултат пословања предузећа
58. Добитак предузећа утврђује се као:
а) разлика између укупних прихода и укупних расхода
б) разлика између пословних прихода и пословних расхода
в) разлика између ванредних прихода и ванредних расхода
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59. Принципи репродукције представљају:
а) финансијске категорије пословања
б) норме или правила која се примењују у пословању
в) билансне категорије предузећа
60. Економски принципи пословања су:
а) принцип продуктивности, економичности и рентабилности
б) принцип сигурности и ликвидности
в) принцип продуктивности и ликвидности
61. Продуктивност означава:
а) принцип минималног трошења елемената радног процеса
б) остварену производњу
в) принцип минималног трошења радне снаге у процесу рада
62. Продуктивност рада је однос између:
а) ангажованих и утрошених средстава
б) физичког обима производње и утрошака радне снаге
в) произведене вредности и остварених трошкова
63. Економичност представља однос између:
а) произведене вредности и ангажованих средстава
б) вредности односно цене производње и трошкова
в) физичког обима производње и ангажованих средстава
64. Рентабилност је однос између:
а) физичког обима производње и трошкова
б) оствареног дохотка и коефицијента ангажовања
в) оствареног добитка и суме ангажованих средстава
65. Фактори рентабилности су они који делују преко:
а) добитка и ангажованих средстава
б) набавке средстава за производњу
в) утрошака средстава за производњу
66. Нето добит се добија када се од бруто добити одбију:
а) средства резерви и акумулација
б) дивиденде и акумулација
в) порези, доприноси и друге обавезе из добити
67. Организација у предузећу подразумева:
а) управљачку активност којом се оптимално комбинују
активности и ресурси у целину
б) организацију процеса производње
в) оптимално повезивање колектива и средстава
68. Основне активности управљања су:
а) координирање, вођење и контролисање
б) планирање, контролисање и извршење
в) планирање, организовање, вођење и контролисање
69. Основни системи руковођења су:
а) појединачни и колективни
б) линијски и функционални
в) матрични и мешовити
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70. Облици интеграције предузећа могу бити:
а) повремени и стални
б) делимични и свеобухватни
в) хоризонтални, вертикални и конгломератски
71. Конфликти у предузећу могу бити:
а) персонални (лични) и организациони
б) надређени и подређени
в) унутрашњи и спољашњи
72. Стратегија је:
а) управљачка активност предузећа усмерена на избор
праваца, метода и инструмената за остварење циљева
предузећа
б) избор метода и праваца активности на оптимализацији
финансијског резултата
в) избор метода и праваца активности ка проширењу
привредне активности предузећа
73. Према периоду за који се праве планови предузећа су:
а) континуални и дисконтинуални
б) повремени и привремени
в) краткорочни, средњерочни и дугорочни
74. Предузеће остварује добитак ако је:
а) реализација већа од материјалних трошкова
б) реализација већа од репродуктивних трошкова
в) реализација већа од дохотка
75. Предузеће остварује губитак када је:
а) реализација производа и услуга мања од материјалних
трошкова
б) утрошена вредност једнака ангажованим средствима
в) реализована вредност једнака ангажовању
76. Организовани облик предузећа у којем чланови друштва лица за
обавезе предузећа одговарају ограничено, до висине својих улога,
назива се:
а) ортачко друштво
б) командитор
в) комплементар
77. Предузеће је:
а) обавезно да води пословне књиге
б) није обавезно да води пословне књиге
в) може али и не мора да води пословне књиге
78. Акционарско друштво је по свом карактеру:
а) друштво лица
б) друштво капитала
в) породично предузеће
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79. Предузеће је:
а) телеолошки систем
б) организациони систем
в) природни систем
80. Функције предузећа разврставају се:
а) по вертикалном и хоризонталном распореду
б) по набавном и продајном распореду
в) по производном и непроизводном распореду
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10.4. С Т А Т И С Т И К А
1. Предмет проучавања статистике су:
а) природне појаве
б) масовне појаве
в) економске појаве
2. Навести етапе статистичког истраживања:
 _____________________
 _____________________
 _____________________
 _____________________
3. Припрема посматрања обухвата:
а) програм и планирање истраживања
б) квантитативно испитивање појава
в) квалитативно познавање појава
4. Статистичко посматрање може бити:
а) индивидуално и масовно
б) потпуно и делимично
в) квантитативно и квалитативно
5. Извори података могу бити:
а) примарни и секундарни
б) усмени и писани
в) нумерички и описни
6. Статистички скуп је:
а) скуп статистичких појава
б) скуп статистичких обележја
в) скуп статистичких јединица
7. Дефинисани статистички скуп мора бити:
а) релативно хомоген
б) пелативно хетероген
8. Статистичке јединице су:
а) истоветне
б) истоврсне
в) разноврсне
9. Статистичка обележја су:
а) појмовна и садржајна
б) просторна и временска
в) атрибутивна и нумеричка
10. Прекидна обележја одређују се:
а) мерењем
б) мерењем и бројањем
в) бројањем
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11. Метод узорка је посматрање:
а) намерно одабраних јединица статистичког скупа
б) случајно одабраних јединица статистичког скупа
в)намерно и случајно одабраних јединица статистичког скупа
12. Најпрецизнија мерна скала је:
а) номинална скала
б) ординална скала
в) скала односа
13. Статистичке серије су низови:
а) сређених статистичких података
б) несређених статистичких података
в) комбинованих статистичких података
14. Груписање података према значају обележја може бити:
а) просто
б) комбиновано
в) математичко
г) временско
15. Серија дистрибуције фреквенција може бити:
а) неинтервална
б) комбинована
в) развојна
16. Кумулирати груписане податке значи:
а) приказивати
б) одузимати
в) квадрирати
г) збрајати
17. Према намени табеле се деле на:
а) просте
б) публикационе
в) сложене
18. Дијаграми могу бити:
а) тачкасти, линијски, површински и просторни
б) тачкасти, линијски и површински
в) тачкасти, картограми и пиктограми
19. Линијски дијаграми се најчешће користе за приказивање:
а) атрибутивних серија
б) географских серија
в) нумеричких серија
г) временских серија
20. Израчуната средња вредност је:
а) хармонијска средина
б) модус
в) медијана

107

21. Позициона средња вредност је:
а) аритметичка средина
б) геометријска средина
в) медијана
22. Медијана је:
а) вредност обележја која се налази у средини серије
б) вредност обележја са највећом фреквенцијом
в) вредност обележја са најмањом фреквенцијом
г) вредност обележја са интервалном дистрибуцијом
фреквенција
23. Геометријска средина изравнава:
а) апсолутне разлике између вредности обележја
б) релативне промене података
в) реципрочне промене вредности обележја
24. Аритметичка средина груписаних података зове се пондерисана
аритметичка средина јер се:
а) свака вредност обележја множи бројем појављивања
(фреквенцијом)
б) свака вредност обележја степенује бројем појављивања
в) свака вредност обележја дели бројем појављивања
25. Дати су следећи подаци: 10, 2, 6, 7 5, 11, 6, 7. Одредити:
а) арихметичку средину
б) модус
в) медијану
26. Три радника израде један производ независно од другог за следеће
време: 25, 30 и 20 минута. Наћи просечно време израде те врсте
производа.
27. Дати су следећи подаци:
x

1

2

3

4

5

6

f

14

40

55

15

6

3

Израчунати:
а) варијансу
б) стандардну девијацију
в) коефицијент варијације
28. Дати су следећи подаци:
x

1

2

3

4

5

6

7

8

f

3

7

11

16

23

18

16

6
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Израчунати:
а) асиметричност распореда
б) спљоштеност распореда
29. Образац за израчунавање аритметичке средине негруписаних
података гласи:
______________________________
30. Образац за израчунавање геометријске средине гласи:
______________________________
31. Образац за израчунавање хармонијске средине груписаних
података гласи:
______________________________
32. Образац за израчунавање модуса интервалне серије дистрибуције
фреквенција гласи:
______________________________
33. Образац за израчунавање медијане интервалне дистрибуције
фреквенција гласи:
______________________________
34. Образац за израчунавање варијансе негруписаних података гласи:
______________________________
35. Образац за израчунавање варијансе груписаних података гласи:
______________________________
36. Образац за израчунавање стандардне девијације гласи:
______________________________
37. Образац за израчунавање коефицијента варијације гласи:
______________________________
38. Образац за израчунавање релативних бројева гласи:
______________________________
39. Општи образац за израчунавање индекса гласи:
______________________________
40. Ланчани индекси изражавају:
а) процентуалну промену сваког податка у серији према
претходном податку
б) ниво истоимених појава на разним територијама
в) релативне промене једне појаве, односно серије
41. Индивидуални индекси изражавају:
а) пораст или пад појаве из године у годину
б) релативне промене једне појаве, односно серије
в) однос оствареног плана према планираном
42. Групни индекси називају се:
а) индекси који изражавају релативне промене једне серије
б) индекси који изражавају процентуалне промене једне серије
в) индексни бројеви израчунати из више серија, који се односе
на неку сложену појаву као целину
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43. Статистички коефицијенти бројчано изражавају:
а) квантитативну повезаност и зависност двеју појава које се
стављају у однос
б) квалитативну повезаност и зависност двеју појава које се
стављају у однос
в) релативне промене једне појаве
44. Врсте статистичких коефицијената су:
а) коефицијенти старости
б) показатељи структуре
в) коефицијенти природног кретања становништва
45. Корелациона анализа бави се мерењем:
а) збира квантитативног слагања посматраних појава
б) разлике квантитативног слагања посматраних појава
в) степена квантитативног слагања посматраних појава
46. Образац за израчунавање коефицијента корелације гласи:
______________________________
47. Образац за коваријансу гласи:
______________________________
48. Коефицијент просте линеарне корелације креће се у интервалу од:
а) 0 до +1
б) -1 до 0
в) -1 до +1
г) -0.5 до 0.5
49. Средњи апсолутни раст је:
а) аритметичка средина из апсолутног раста
б) хармонијска средина из апсолутног раста
в) однос обима раста производње
50. Средњи темпо раста добија се тако што се:
а) од средњег темпа развоја одузме 100
б) средњем темпу развоја дода 100
в) израчуна квадратни корен средњег темпа развоја
51. Тренд је:
а) развојна тенденција појаве у краћем временском периоду
б) сезонско кретање динамичких појава
в) развојна тенденција промена појава кроз дужи временски
период
52. Образац за линеарни тренд гласи:
______________________________
53. На основу такозваних нормалних једначина

 Y  Na  b x
2
 XY  a  x  b x

израчунати вредност параметара a и b .
______________________________
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54. Образац за израчунавање групног индекса физичког обима
производње по методу средњих вредности са пондером из базног
периода гласи:
______________________________
55. Образац за изражавање групног индекса физичког обима
производње по методу агрегата гласи:
______________________________
56. Образац за израчунавање групног индекса цена по методу средњих
вредности са пондером из базног периода гласи:
______________________________
57. Образац за израчунавање групног индекса цена по методу агрегата
гласи:
______________________________
58. Образац за израчунавање индивидуалног индекса вредности
производње гласи:
______________________________
59. Продуктивност рада представља:
а) обим производње остварене у јединици времена
б) обим производње и броја радника
в) обим производње и утрошеног материјала за производњу
г) обим производње и трошкова производње
60. Динамика продуктивности рада се прати преко:
а) индекса продуктивности рада
б) трендова продуктивности рада
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10.5. И Н Ф О Р М А Т И К А

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Који су основни делови персоналног рачунара?
Која су основна два подсистема рачунарског система?
Шта је хардвер?
Шта је софтвер?
Шта је оперативни систем?
Шта је рачунарски програм?
Како се деле рачунарски програми?
Шта је потпрограм?
Наведите два основна типа потпрограма?
Каква је разлика између функције и процедуре?
Набројати најмање пет програмска језика.
Претворите бинарни број 01101010 у декадни.
Претворите бинарни број 10010111 у декадни.
Шта је Internet?
Који су основни сервиси Internet-a?
Шта је web а шта е-mail?
Шта је хипертекст?
Шта значи скраћеница PC?
а) Суперрачунар за једног корисника
б) Рачунар терминал
в) Персонални рачунар
г) Микрорачунар
Хардвер рачунара ...
а) Не садржи CPU
б) Чине сви физички делови и сви програми
в) Чине сви његови физички делови, али не и електронске
компоненте
г) Чине сви његови физички делови
Која од наведених компоненти представља хардвер?
а) Оперативни систем
б) Инсталациони програм
в) Миш
г) Интранет
Која од наведених компоненти се не налази у кућишту рачунара?
а) Радна меморија
б) Микропроцесор
в) Извор за напајање
г) Тастатура
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Излазни уређаји за рачунар су:
а) монитор
б) процесор
в) штампач
г) плотер
д) тастатура
Улазни уређаји за рачунар су:
а) монитор; .....................................................................................................
б) процесор;....................................................................................................
в) тастатура;
г) меморија;
..............................................................................................
д) миш
Која од наведених компоненти представља I/O уређај?
а) Модем
б) Монитор
в) Тастатура
г) Миш
Модем је уређај који служи за повезивање:
а) бежичним путем
б) телефонским путем;
в) мрежним каблом
Који од наведених уређаја служи за приказивање резултата
обраде?
а) Скенер
б) Ласерски штампач
в) Зип дискета
г) CD диск
Које од наведених компоненти се налазе на основној плочи?
а) Процесор
б) Тастатура
в) HDD
г) DVD
Који од наведених уређаја служи за приказивање резултата
обраде?
а) Flash
б) Монитор
в) ZIP дискета
г) DVD диск
Која од наведених активности може утицати на повећање брзине
рада рачунара?
а) Инсталирање нових програма
б) Повећање капацитета ROM меморије
в) Повећање капацитета RAM меморије
г) Фрагментација хард диска
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Шта од наведеног извршава BIOS-а?
а) Тестирање хардвера рачунара
б) Компајлирање изворног кода
в) Рад са фајловима
г) BIOS садржи оперативни систем
Које параметре можемо да подесимо у BIOS SETUP-у?
а) адресу е-маил сервера
б) Кодни распоред
в) Редослед драјвова са којих се подиже оперативни систем
г) Корисничко име и лозинку
Шта је то кеш меморија?
а) Виртуелна меморија
б) Асоцијативна меморија
в) Брза меморија
г) Видео меморија
RAM је скраћеница од:
а) Read Only Acces Memory
б) Robust Archive Memory
в) Random Access Memory
г) Real Archive Memory
ROM је скраћеница од:
а) Random Only Memory
б) Read On-line Memory
в) Read Only Memory
г) Real On-line Memory
Која од наведених карактеристика описују RAM?
а) Меморија само за писање
б) Није могуће уписивање података
в) Меморија само за читање
г) Привремено чува податке
Која се од наведених карактеристика се односи на ROM?
а) Излазно/улазна компонента
б) Привремено чува податке
в) Није могуће уписивање података
г) Случајан приступ подацима
Која од наведених карактеристика описују RAM?
а) Није могуће уписивање података
б) Није могуће читање података
в) Подаци могу да се мењају
г) Подаци не могу да се мењају
Која се од наведених карактеристика односе на ROM?
а) Привремено чува податке
б) Случајан приступ подацима
в) Подаци могу да се мењају
г) Подаци не могу да се мењају
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Скраћеница CPU означава …
а) Calculating Process Unit
б) Control Program Unit
в) Control Process Unit
г) Central Processing Unit
Јединица мере за брзину рада процесора (CPU) је ...
а) метара у секунди
б) Гигабајт (GB)
в) Гигахерц (GHz)
г) Wат (w)
Шта означава израз: ‘монитор високе резолуције’?
а) Приказује велики број боја
б) Има екран димензије 15” или већ
в) Фреквенција освежавања екрана је 1024 Hz или већа
г) Приказује велики број тачака на екрану
Који појам не спада у низ?
а) Touchpad
б) Миш
в) Тастатура
г) Диск
Који појам не спада у низ?
а) EPROM
б) Хард диск
в) CD
г) Миш
Који од наведених уређаја могу да прикажу информације на
папиру?
а) Микрофон
б) Плотер
в) Штампач
г) Стример
Како се штити рачунар од нестанка електричног напајања?
а) Не треба посебна заштита, јер матична плоча обезбеђује
заштиту података
б) Користи се посебан извор напајања
в) Користи се UPS
г) Не треба посебна заштита, јер новији рачунари имају уграђену
заштиту
Који су искази тачни за PDA?
а) Његове димензије су сличне као код PC- а
б) Мора се укључити у струју да би радио
в) Скраћеница од: Profesionalni Digitalni Aparat
г) Скраћеница од: Personal Data Assistant
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Којем од наведених уређаја се брзина рада мери у гигахерцима
(GHz)?
а) Хард диск
б) Модем
в) CPU
г) CD-ROM
Регистри су:
а) Меморијске ћелије у процесору у које се смештају подаци и
инструкције
б) ROM меморија
в) Прекидачи
г) Ултра брзе магистрале које користи процесор за директан
приступ видео картицама
Регистри су:
а) Део BIOS-а
б) Исто што и ROM
в) Део процесора
г) Тип конектора
Шта се дешава када искључимо рачунар?
а) Изгубе се сви подаци са хард диска
б) Изгубе се сви подаци из ROM-а
в) Изгубе се сви подаци са дискете
г) Изгубе се сви подаци из RAM-а
Шта је бит?
а) Најмања јединица за количину информација
б) Јединица за брзину рада процесора
в) Јединица за брзину преноса информација
г) Ознака за јединицу информације која садржи 8 податка
Шта је бајт?
а) Најмања јединица за количину информација
б) Јединица за количину информација која садржи 8 битова
в) 1 бајт садржи 16 битова
г) Јединица за мерење брзине преноса информација
Који су од наведених исказа тачни?
а) 1 бит садржи 8 бајтова
б) 16 битова су 3 бајта
в) 1 kB садржи 1024 бајта
г) 1 kB садржи 1000 бита
Колико битова садржи 1 бајт?
а) 1
б) 4
в) 8
г) 16
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Колико бајтова садржи 1 килобајт?
а) 124
б) 1024
в) 10024
г) 100024
На који порт се може прикључити штампач?
а) RS 231
б) GAME порт
в) USB port
г) Паралелни порт
д) PS/2 порт
Која од наведених скраћеница означава врсту порта?
а) TCP
б) ARP
в) USB
г) URL
Када можемо да прикључимо USB уређај на рачунар?
а) Рачунар мора да буде искључен
б) Било кад, чак и када је рачунар укључен
в) Уређај који укључујемо мора да буде искључен
г) И рачунар и уређај који укључујемо морају да буду искључени
У којим јединицама изражавамо капацитет CD-а?
а) KB
б) MB
в) GB
г) TB
У којим јединицама изражавамо капацитет DVD-а?
а) KB
б) MB
в) GB
г) TB
Која се од наведених ознака односи на хард диск?
а) HDD
б) FDD
в) DS
г) HD (High Density)
Шта значи ознака 32x на CD-ROM уређају?
а) У стању је да чита 32-битне податке
б) Брзина читања је 32 пута бржа од брзине стандардног CDROM драјва
в) Брзина читања аудио записа је већа 32 пута од брзине читања
других података
г) Одједном може да чита 32 CD-а
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Шта представља DVD?
а) Магнетно-оптички медијум великог капацитета
б) Магнетни медијум великог капацитета
в) Оптичко-магнетни медијум великог капацитета
г) Оптички медијум великог капацитета
Који је правилан редослед уређаја у односу на брзину преноса
података?
а) RAM, disketa, hard disk, CD-ROM
б) Hard disk, RAM, Flash, disketa
в) Disketa, Flash, RAM, hard disk
г) Disketa, CD-ROM, hard disk, RAM
На који од набројаних уређаја стаје највише података?
а) DVD
б) CD
в) Дискета
г) CD-RW
Шта значи када се каже: монитор је 19”?
а) Дијагонала слике је 19”
б) Дијагонала екрана је 19”
в) Односи се на технологију израде екрана
г) Висина монитора
Шта значи ознака LR на монитору?
а) Штеди електричну енергију
б) Мање зрачење
в) Раван екран
г) Мање се греје
Шта значи ознака LCD на монитору?
а) Монитор се може користити и у условима условима јаког
осветљења
б) Раван монитор са течним кристалима
в) Монитор који се користи за презентација
г) Видео пројектор
Која врста штампача користи тонер?
а) Термални
б) Inк-jet
в) Матрични
г) Ласерски
Према основној класификацији софтвер може бити:
а)Системски и апликативни
б) Системски, апликативни и драјвери
в) Системски, апликативни, оперативни системи и драјвери
г) Софтвер за обраду текста, табела, графике, музике и
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Шта од наведеног описује софтвeр?
а) Законска права која се односе на производе.
б) Инструкције које омогућавају комјутеру да извршава задатке.
в) Група људи који управљају рачунаром.
г) Рачунарски генерисани штампани излаз.
Шта је MS WORD:
а) Софтверски пакет
б) Оперативни систем
в) Организовани запис на диску.
МS WОRD је програм за:
а) Писање и сређивање текста, цртање табела и грфикона.
б) Статистички програм.
в) Програм за прављење базе података, цртање графика и
табела на основу података из напред направљене базе
податка.
МS EXCEL је програм за:
а) Писање и сређивање текста, цртање табела и грфикона.
б) Статистички програм.
в) Програм за прављење базе података, цртање графика и
табела на основу података из напред направљене базе
податка, са могућношћу основне статистичке обраде података.
Подаци, које садржи база података у EXCEL-у, могу бити:
а) Само словне варијабле
б) Само нумеричке варијабле
в) И словне и нумеричке варијабле
Име фајла, са записом направљеним у МS WОРД-у, може да
буде:
а) Само једна реч, са ограниченим бројем слова
б) Више речи
в) Само једна реч са неограниченим бројем слова
Име фајла, са документом направљеним у МS WОРД-у, може да
има име које садржи:
а) Максимално осам слова
б) Максимално десет слова
в) Више од десет слова
Име фајла, са базом податакам графицима и табелама,
направљеним у МS EXCEL-у, моžе да буде:
а) Само једна реч, са ограниченим бројем слова
б) Више речи
в) Само једна реч са неограниченим бројем слова
Име фајла, са базом податакам графицима и табелама,
направљеним у МS EXCEL-у, може да има име које садржи:
а) Максимално осам слова
б) Максимално шеснаест слова
в) Више од шеснаест слова
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Шта од наведеног описује оперативни систем рачунара?
а) Програм за манипулацију базама података.
б) Пограм који омогућава табеларне калкулације.
в) Програм који извршава процедуре за скенирање вируса.
г) Програм који контролише алокацију хардверских ресурса.
Зашто анти-вирусни програм треба да буде редовно ажуриран ?
а) Да се заустави неауторизован приступ рачунару.
б) Да се допуни уговор о праву коришћења анти-вирусног
софтвера.
в) Да се избегне случајно брисање анти-вирусног програма.
г) Да се омогући анти-вирусном програму да открије нове вирусе.
Оперативни системи су:
а) Windows
................................................................................................
б) MS DOS
................................................................................................
в) Windows 3.1
г) Windows
д) MS Оffice
Windows Explorer је:
а) Програм за рад са фолдерима
б) Програм за цртање
в) Претраживач Internet-а
г) Прозор за приказ слика
Команда за промену назива иконе је:
а) Del
б) Rename
в) Redial
г) Save
д) Undo
Ако се датотека обрише грешком, њен садржај се може
повратити командом:
а) Paste
б) Restore
в) Copy
г) File
д) Undo
Екстензија .ZIP је екстензија за:
а) документа
б) слике
в) архиву
г) извршне програме
Word Pad је:
а) програм за цртање
б) преводилац
в) оперативни систем
г) видео игра.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Екстензија датотеке програма Word је:
а) .dot
б) .dat
в) .doc
г) .dok
Екстензија датотеке програма Excel је:
а) .xls
б) .dat
в) .xlc
г) .dok
Екстензија датотеке програма Power Point је:
а) .dot
б) .xlt
в) .ppt
г) .ddt
Шта од наведеног је рачунар који обезбеђује ресурсе другим
рачунарима u мрежи?
а) Клијент.
б) Сервер.
в) Корисник.
г) Провајдер.
Како се назива глобална мрежа међусобно повезаних
рачунарских мрежа? ..................................................................................
а) Internet.
б) Extranet.
в) Intranet.
г) World Wide Web.
Скраћеница ISP означава: ............................................................................
а) Internet Service Partner
б) Internet Service Products
в) Internet Service Provider
г) Intranet Service Provider
Који су основни елементи прозора на слици?
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95.

Како се зове трака означена на слици?

96.

Означите опцију менија која се користи за снимање документа

97.

Означите опцију менија која се користи за форматирање
странице.
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98.

Означите опцију менија која се користи за штампање документа.

99.

Како се зове и чему служи програм приказан на слици?

100.

Како се зове и чему служи програм приказан на слици?
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101.

Шта је приказано на слици?

102.

а)CPU
б)Матична плоча
Шта је приказано на слици?

в)Мрежна картица

г) ROM

103.

а)CPU
б)Матична плоча
Шта је приказано на слици?

в)Мрежна картица

г) ROM

а)CPU

в)Хард диск

б)Матична плоча
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г) RАM

104.

Шта је приказано на слици?

105.

а)CPU
б)Матична плоча
Шта је приказано на слици?

106.

а)USB интерфејс
б)RS 232
Шта је приказано на слици?

107.

а)CPU
б)Матична плоча
Шта је приказано на слици?

а)Touchpad

б)Touchscreen
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в)Хард диск

в)LPT

в)Хард диск

в)CRT

г) RАM

г) FireWire

г) RАM

г) Trackball

10.6. М А Т Е М А Т И К А

1. Одредити вредност израза

a   b    c  ако је а  3, b  2, c  1

2. Израчунати:

2
3
2
2 1  3
3
4
5

3. Израчунати:

21,5  14,25  7,35

4. Израчунати:

2 3 2
3   
5 4 5

5. Израчунати:
а) 3,25  4,75  0.9
б)

1 2 2 1 5 2
    
3 4 5 3 6 5

6. Израчунати:

2
3
 
 0,6    0,5  
3
2
 

а) 

б) 3 

1 13 15
 :
4 6 4

7. Израчунати вредност израза:

  2  4  2  2   2 3
  :    :  
 3   3    3 


8. Израчунати вредност израза:

  : a 

a



3  2

2

 3 3
   a 4 




3 4 

9. Израчунати вредност израза:
4
3

 3 :   3   35 
  3   3 

3

7
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10. Израчунати вредност израза:
2
 3 2  2

 a a  :  a a 



11. Израчунати вредност израза:

2 x3  2 x 2
1
зa x  
2x  1
2
12. Ако је  x   x 4  3x 3  2 x 2
Израчунај: а)   2 
б)   2 

13. Одреди непознату из пропорције:
а)
б)

x : 3,2  5 : 4

x  3 : 15  21 : 35

в) 15 : 2 x  1 

5
: x  4
3

14. Ако је 8,2 метра текстила плаћено 56 динара, колико ће се платити
11 метара истог материјала.
15. Једна просторија осветљена је са 15 сијалица од 60W. Колико би
сијалица од 75W давало исто осветљење.
16. За 14 килограма робе плаћено је 980 динара. Колико ће се
килограма робе купити за 4340 динара.
17. Са 6% зараде роба је продата за 1272000 динара. Колика је
набавна цена робе?
18. Роба са 5% губитка продата је за 212165 динара. Одредити
набавну цену робе.
19. Роби је снижена цена за 20% и сада износи 4640 динара. Колика је
била стара цена?
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20. Израчунати 15% рабата од 55400 динара.
21. Отац има 45 година, а син 22. Кроз колико ће година отац бити два
пута старији од сина?
22. Ћерка је за 18 година млађа од мајке, а пре 5 година била је од
мајке 4 пута млађа. Колико година има мајка а колико ћерка?
23. Решити једначину:
а) 5x  1  4x  3  20

б) 10 x  225  3 x   3  82 x  6   5
24.

Решити једначину:
а)
б)

x3 x4

0
4
5

x2
x 1
3
x
5
2

25. Решити једначину:
a)
б)

3x  5  x  2 x  3
9  2x  5x  2

26. Решити неједначину:
а) x  4  x  2
3
б)

3x  1 x  1
x

1
5
2
7

27. Решити систем једначина:

2x  3y  7
3x  6 y  7
28. Решити систем једначина:

2x  5 y  1
3x  2 y  8
128

29. Решити систем једначина:

2 x  y  1
5 x  y  1
30. Решити систем једначина:

3x  1  5 y  1  4

5x  3  3 y  1  64
31. Решити систем једначина:

5x  1 3 y  1

3
6
10
11  x 11  y

3
6
4

32. Збир два броја је 45 а њихов количник једнак је 488. Одредити ове
бројеве.
33. Ако се трострукој вредности неког броја дода 3
се број 17. Који је то број?
34. Збир два броја износи 76, а њихов количник 27
бројеви?

4

11

тог броја добија

. Који су то

35. Пет метара штофа стају 170 динара. Колико стају 8mt тог истог
штофа?
36. Решити квадратнe једначинe:
а) 3 x 2  4 x  7  0
б) x 2  3 x  28  0
37. Решити квадратнe једначинe:
а) x 2  5 x  6  0
б) x 2  3 x  28  0
38. Решити квадратну једначину:

x 2  6 x  58  0
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39. Решити квадратну једначину:

4 x 2  17 x  4  0
40. Решити квадратну једначину:
а) x 2  9 x  14  0
б)

2 x 2  5x  3  0

41. Решити квадратну једначину:

x  32  x  42  x  52  5
42. Решити неједначину:

x2  4x  3  0
43. Решити неједначину:

x 2  3x  2  0
44. Решити неједначину:

3 x 2  11x  4  0
45. Решити систем једначина:

x 2  y 2  16
x y2
46. Решити систем једначина:

x2  y2  5
x 2  y  11
47. Скицирати график функције

1
y 
2

x
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48. Решити једначину:

9



1
x

3

49. Решити једначину:

4 2 x 1  32
50. Решити једначину:
а) 4 x  2
б) 2

x 1
x

x 1
x

1
 
2

x 1

1

51. Решити једначину:

logx  4  logx  1  1
52. Решити једначину:

log

x 1
0
x2

53. Решити систем једначина:

x 2  y 2  74

x y2

54. Одредити аритметички низ за које је

a1  3 , d  4

55. Одредити аритметички низ за које је

a1  4 , a7  22

56. Колико чланова аритметичког низа 5, 9, 13, 17,... треба сабрати да
би се добио збир 10877.
57. Наћи

d

и

Sn

ако је a1  4 , a16  19 .
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58. Написати геометријску прогресију ако је a1  5 ,

a2  15 .

59. Израчунати површину и запремину праве тростране једнакоивичне
призме ивице s  8cm .
60. Израчунати површину и запремину правилне четворостране
пирамиде, чија је основна ивица a  36 cm , а бочна ивица s  30 cm .
61. Израчунати површину и запремину правог ваљка ако је дат
полупречник r  8cm и омотач M  240 cm 2 .

132

11. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ СТАЛНО
ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

др Ружица Станковић
др Ненад Јовановић
др Игор Новаковић
др Кристина Цветковић
др Драган Турањанин
др Љубиша Милачић
др Соња Доганџић
др Драгана Ђурић
др Оливера Ђурић
др Снежана Михајлов
др Јасминка Ђуричанин
др Данило Оклобџија
др Бојан Коцић
др Јелена Величковић
др Сретко Рибаћ
др Сузана Марковић
др Јасминка Ђуровић
др Марија Марчетић
др Данијела Максимовић
др Владимир Младеновић
др Иван Станковић
др Срећко Радојичић
др Јелена Ристић
др Данило Обрадовић
др Милан Делетић
др Марко Закић
др Велимир Делетић
др Предраг Јеленковић
др Милица Круљ-Младеновић
мр Драгица Кулић
мр Гордана Прлинчевић
мр Слађана Мушикић
мр Небојша Митић
мр Марина Јововић
мр Добрица Радовановић
Милан Николчевић
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Александар Закић
Зоран Јовановић
Оливер Поповић
Ивана Нешић
Марија Боранијашевић
Горан Перић
Андрија Бабовић
Марија Стојиљковић
Јелена Симић
Милош Дашић
Александра Јевтовић
Марко Гашић
Александра Аџић
Стефан Милановић
Милица Спасић Стојковић
Александра Ранковић
Соња Оклобџија
Ненад Михајлов
Виолета Милићевић

На Високој пословној школи струковних студија у Блацу
ангажовани су и наставници са Универзитета и Високих школа у
Србији:
1.
Универзитет у Београду
2.
Универзитет Сингидунум
3.
Универзитет у Нишу
4.
Универзитет у Приштини - Косовска Митровица
5.
Универзитет у Источном Сарајеву
6.
Државни универзитет у Новом Пазару
7.
Београдска пословна школа - Висока школа струковних
студија
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У припреми Информатора учествовали:
Љубиша Михајловић
мр Небојша Митић
др Владимир Младеновић
Љиљана Дашић
Данијела Ивић
Милош Цвјетковић
Петар Ивић
Сергеј Нелепа
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