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Студијски програм: Eкономија у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); Менаџмент у 

пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); Туризам и угоститељство (180 ЕСПБ); Пословна 

информатика (180 ЕСПБ) 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Наставник (Презиме, средње слово, име): Јованчевић Д. Драгица, Анђелић С. Славица 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан I семестар 

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

развој привредног друштва као субјеката тржишног привређивања, и његовог прилагођавања домаћем и 

светском окружењу.  

 

Исход предмета  

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

резултатима пословања и може да демонстрира оспособљеност на тумачењу ефикасности пословања 

привредног друштва. 

  

Садржај предмета 

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

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

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

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

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

Практична настава:  

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

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

Реализација практичног семинарског рада на тему: Ефикасност пословања конкретног привредног 

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

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

Литература:  
Основна литература 

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

Допунска литература 

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

Број часова  активне наставе 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе:  

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

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

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

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

се презентују и бране семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и 

присуство настави 

20 писмени испит 50 

Практични семинарски 

рад 

15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и 

одбрана рада 

   

 
 



Студијски програм:  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА 

Наставник: Бајић М. Зоран 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:7 

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

Циљ предмета 

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

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

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

друштвених чињеница.  

Исход предмета    

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

друштву као и почетном обуком за социометријска и анкетна истраживања јавног мњења методама упутника и 

интервјуа.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  

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

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

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

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

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

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

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

глобализација медија, Интернет. Религија.  Савремена типологија глобалних друштава. Друштвене вредности и 

поглед ка будућности.  

Практична настава:  

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

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

Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература: 

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

Београд. 

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

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

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

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

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

семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
   



 
Студијски програм:  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

Наставник: Микарић Н. Братислав,  Живадиновић И. Јован 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

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

Циљ предмета 
Упознавање студената са основним информатичким појмовима, технолошким компоненетама рачунара и 

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

технике и савремене информационе технологије, концепата архитектуре рачунара и основних 

функционалних делова оперативног система, кроз упознавање архитектура рачунарских мрежа, протокола 

и интернет сервиса као и са класичном организацијом података и основним техникама пројектовања база 

података у ИС. 

Исход предмета 

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

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

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

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Основе теорије система. Кибернетика и управљање системима. Информатика и рачунарство. Пословна 

примена рачунара. Пословна информатика. Рачунарски системи (развој, категорије, структура, 

компоненте,  улазне и  излазне јединице, јединице за меморисање података, математичке и логичке основе 

рачунара). Рачунарски софтвер (појам и подела, оперативни системи – ОС, карактеристике ОС за поједине 

типове обраде; графички ОС, програмски језици, апликативни софтвер,  програмирање апликација). 

Рачунарске мреже (појам и намена, врсте, пасивна и активна мрежна опрема, интерфејси рачунара, 

рачунарска комуникација и комуникациони протоколи, топологија, могући напади и заштите рачунарских 

мрежа, интернет, интранет и екстранет). Организација података (организационе јединице података, 

величина и запремина датотека, основни облици обраде, организације и начин претраживања). Базе 

података (класичан систем обраде података и приступ заснован на базама података). 

Практична настава:  

Идентификовање компоненти персоналног рачунара, архитектура и организација рачунара, процесор, 

меморија и рачунарске мреже. Упознавање са оперативним системом. Рад са интернет експлорером и 

упознавање са интернет сервисима. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и 

анализа њених резултата. 

Литература 

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

економију и предузетништво Београд 

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

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

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и демонстрацијом рада у 
рачунарским програмима, а изводе се уз помоћ видео пројектора и рачунара са приступом Интернету  са 
свим студентима. Вежбе се изводе по групама у рачунарској лабораторији са видео пројектором и 
приступом Интернету, и то као: 1) лабораторијске, за практични рад у оперативном систему MS Windows и 

програму MS Word; 2) дискусионе, које се одвијају кроз питања и одговоре, 3) демонстрационе, за 
презентовање и одбрану самостална четири задатка за самостални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

5050 Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Два практична задатка за самостални рад 30 усмени испит  

Kолоквијум  практично 50 

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Јованчевић М. Драгица, Цогољевић Д. Душан 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан I  семестар 

Циљ предмета 

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

купаца. 

Исход предмета 

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

система, разуме односе маркетинга и развоја, односно производње, и може да демонстрира оспособљеност 

на дефинисању предности одређеног производа у односу на конкуренцију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Појам и дефинисање маркетинга, Настанак и развој маркетинг концепта, Маркетинг концепције. Маркетинг 

систем. Улога производа у задовољавању потреба купаца, Могућности и ограничења у остваривању потреба 

купаца, Значај квалитета, цене и рокова испоруке производа, Сарадња маркетинга, развоја и производње у 

унапређењу пласмана, Лоцирање потенцијалних купаца, Систем информисања о понуди, Информисање о 

конкуренцији, Канали дистрибуције производа, Формирање цена, Системи подршке купаца у току 

коришћења производа, Праћење резултата пласмана и анализа порука из остварења. 

Практична наставa: 

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

са дискусијом. Посета привредним организацијама у вези сагледеавања маркетинг наступа. Реализација 

практичног семинарска рада у Пилот фабрици. Консултације током израде, презентација и одбрана 

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

припрема за испит. 

Литература 

Основна литература 

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

Допунска литература 

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

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

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

Економски факултет у Београду, Београд 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна и праћена су презентацијом наставних садржаја.  Вежбе се реализују на следећи 
начин: - аудиторне, где се обнављају теме са предавања, проверава знање студената, издају семинарски 

радови и упутства, - консултативне, где се обављају консултације и вези израде семинарских радова од 
стране студента на конкретним задацима; - демонстративне, где се презентују и бране семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм : Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  Марковић Љ. Сања 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан I  семестар  

Циљ предмета  
Циљ предмета је упознавање студената, из угла остваривања менаџерских функција, са основним појмовима 

и основним обележјима производних система, трансформационим процесима који стоје у основи 

производних система, структурама технолошких система имплементираних у оквиру трснформационог 

процеса, као и начина анализирања начина рада и нивоа организованости производних система.  

Исход предмета 
Након одслушаног предмета и положеног испита студент зна да разликује производне системе према 

одговарајућој класификацији, разуме улогу трансформационих процеса као основе за организовање 

производне  делатности, и може да демонстрира оспособљеност у погледу препознавања основне 

делатности пословних система (предузећа и установа) као и разлика између основних врста средстава за рад. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 

Основне делатности пословних система (предузећа и установа). Основни појмови  и обележја производних 

система. Структура подсистема производње и подсистема пружања услуга. Радно место као основна ћелија у 

процесима рада. Технолошки процес као основа за организовање производне  делатности. Упрошћена шема 

технолошког процеса и шема тока материјала. Карактеристике и перформансе технолошких система. 

Класификација машина и уређаја.  Флексибилни технолошки системи. Анализа начина рада и нивоа 

организованости производних система.  

Практична наставa:  

Вежбе се реализују делом у посетама производних система, а делом у слушаоници. У посетама производних 

система спроводи се обилазак производних организација из окружења где се студенти практично упознају са 

технолошким процесима. На вежбама у слушаоници студентима се приказују видео презентације 

производних система из различитих привредних грана, издају се задаци за практични семинарски рад на 

тему изабраног конкретног производа, дају се упутстава, обављају консултације и спроводи одбрана 

семинарског рада, ради се евалуација и анализа реализоване наставе, као  и врше припреме и спровођење 

колоквијума и припрема за испит.  

Литература 

 Основна литература 

1. Радовић М., Производни системи, ФОН, 2011 

2. Ђорђевић, Т., Технолошки системи, ИЦИМ плус, Крушевац, 2008.  

   Допунска литература 

1. Кршљак, Б., Производне машине, Политехничка  академија, Београд,1999.  

2. Ранчић, М., Технолошке машине и уређаји - прерађивачка, ИЦИМ, Крушевац, 2001. 

3. Поповић, Р., Живојиновић, М., Технолошке машине и уређаји, ИЦИМ, Крушевац, 1999. 

 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

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

видeо презентација упознају са разним технолошким системима различитих предузећа; 3. консултативне, где 

се обављају консултације током израде семинарских радова; 4. демонстрационе, где се презентују 

семинарски радови и јавно бране; 5. практичне, где се студенту упознају са технолошким процесима у 

реалним производним организацијама у непосредном окружењу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сeминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 

Студијски програм: 

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА 

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

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан II семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање елементима процеса менаџмента, посебно оперативним аспектом. 

Исход предмета 

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

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

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

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

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

оперативних проблема и остваривању билатералног и групног комуницирања. 

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

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

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

колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна  литература  

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

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

Допунска литература  

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

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

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

Привредни преглед, Београд, 2001. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна и реализује се уз помоћ видео презентације. Вежбе су: 1. аудиторне, где се 
издају семинарски радови и дају инструкције за њихову реализацију; 2. показне, где се студенти 

упознају са менаџментом у конкретним пословним системима. 3. консултативне, где се обављају 
консултације током израде семинарских радова; 4. демонстративне, где се презентују семинарски 
радови и јавно бране. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50

30 Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мијаиловић П. Снежана 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан II семестар 

Циљ предмета 

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

коришћења у решавању проблема у професионалном раду. 

Исход предмета 

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

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

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

решавању конкретних професионалних проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Основни појмови о вероватноћи, случајна променљива врста вероватноће, статистике и скупови, 

варијација, врсте средина, стандардне девијације, узорковање, верификација статистичких 

хипотеза, регресија и корелација за примену компјутера, основе линеарне алгебре, линеарно 

програмирање – примена одговарајућих софтвера. Нелинеарно програмирање, динамичко 

програмирање, основи финансијске математике, факторска анализа. 

Практична наставa: 

Израда задатака који припадају теми која је рађена на предавањима. Практична обука студената за 

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

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

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

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

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

Основна литература  

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

Допунска литература 

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

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

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

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

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 
Остали 

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

Методе извођења аставе 

Предавања се изводе аудиторно a свака тематска јединица се објашњaва теоријски и кроз 
илустративне примере. Вежбе су адиторне и лабораторијске. На аудиторним вежбама се раде 

илустративни примери. На лабораторијским вежбама у рачунарској учионици се решавају проблеми 

помоћу расположивих софтверских пакета. Студенти су подељени у мање групе (до 5 студената у 
групи) и имају обавезу да израде и јавно презентују четири задатка за самостални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Задатак за самостални рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Жикић Д. Оливера;  Богдановић М. Милош 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан II семестар 

Циљ предмета 

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

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

Оспособљавање студената за вођење разговора у одређеним пословним ситуацијама. Развијање 

комуникативне способности и пословне културе. 

Исход предмета 

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

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

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

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

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

аутобиографију, да направи анализу графикона. 

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

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

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

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

времена. 

Литература 
Основна литература 

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

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

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

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

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

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

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе у облику 
језичких вежби у оквиру којих студенти увежбавају све релевантне елементе енглеског језика попут 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Задатак за самостални рад 15 усмени испит 50 

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



Студијски програм : Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

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

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан III семестар и положен испит из предмета Основе менаџмента 

Циљ предмета 

Циљ је упознавање студената са основним теоријским знањима из индустријског менаџмента као 

научне дисциплине, као и овладавање практичним вештинама за обављање менаџерских функција 

(планирање, организовање и контролисање) и примену елемената субјективне подршке менаџера 

(комуницирање, мотивисање, вођење и одлучивање) у пословању у производно пословном систему. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент поседује основна теоријска знања из индустријског менаџмента,  

разуме место и улогу производне функције у контексту производно-пословног система (ППС), овладао 

je суштином вештине обављања менаџерских функција у ППС, и може да демонстрира 

оспособљеност на изради структуре планско - контролног циклуса производа. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Менаџмент и производно пословни систем. Еволутивни развој теорије 
индустријског менаџмента (период до појаве индустријског менаџмента, развој теорија научног 
менаџмента). Производно пословни систем (ППС). Привредни амбијент. Менаџмент производном 
функцијом (производна функција, производна стратегија). Менаџмент производа/услуга. Планирање 
(методолошке основе планирања, пројектовање циљева и активности за њихово испуњење, дугорочно, 
средњерочно, краткорочно планирање, планирање потреба у ресурсима, функционални планови ППС, 
компјутерска подршка планирању). Методе и технике предвиђања (на основу познатих релација, 
осмишљавањем будућих ситуација). Организовање (развој организационе мисли, организација за 
успешну реализацију новог производа/услуга). Контролисање (контролисање као менаџерска фунција, 
индикатори стања, праћење извршења, стандарди, упоређивање, интервентне мере). Комуницирање 
(основе комуницирања, комуницирање  у менаџменту, понашање учесника у менаџмент комуникацији). 
Радна мотивација (мотивација, теорије радне мотивације и одржавања и унапређења радног понашања). 
Вођење (вођење и вођство, класични, бихејвиорални, и контигентни приступ вођења). Одлучивање 
(индивидуално и  групно одлучивање менаџера). 

Практична наставa: Ближе се појашњавају неке од тема са предавања. Реализује се  практични 

семинарски рад у Пилот фабрици, у оквиру самосталног рада студената на тему „Оперативни планови 

функциналних целина ППС“, тако што се најпре дају упутства, потом обављају консултације током 

његове израде и најзад обавља јавна одбрана. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература   
1. Крстић, М., Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац, 2016. 

Допунска литература 

1. Булат, В., 2003., Индустријски менаџмент - нова парадигма, ИЦИМ+, Крушевац 

2. Каравидић, С. и др., 2014., Менаџмент, ПЕП, Београд 

3. Koontz, H., Weihrich, H., 1998., Менаџмент, МАТЕ, Загреб 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

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

Вежбе  се изводе у групама студената у слушаоници, и то као: 1. аудиторне, где се појашњавају 
поједине теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада;  2. консултативне, у оквиру 

којих се обављају консултације за израду семинарских радова; 3.  демонстративне, за представљање и 
јавну одбрану семинарских радова од стране студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм :  

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

систему (180 ЕСПБ); Пословна информатика (180 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мијаиловић П. Снежана 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан III семестар и положен испит из Пословне статистике 

Циљ предмета 

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

алтеративних решења одређених проблема у професионалном раду. 

Исход предмета 

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

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

конкретних проблема, може да демонстрира оспособљеност на примени одабране методе 

операционих истраживања (мрежно планирање, CPM). 

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

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

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

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

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

припрема за испит. 

Литература 
Основна литература  

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

Допунска литература 

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

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

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

2006. 

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

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

На лабораторијским вежбама у рачунарској лабораторији се решавају проблеми помоћу расположивих 
софтверских пакета. Студенти су подељени у мање групе (до 5 студената у групи) и имају обавезу да 
израде и јавно презентују четири задатка за самостални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Два задатка за самостални рад 20 усмени испит  

Kолоквијум 10 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Богдановић М. Милош; Жикић Д. Оливера 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

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

Циљ предмета 

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

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

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

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

Исход предмета 

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

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

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

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

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

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

зајам, резервацију за штанд на сајму). 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

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

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

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

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

успешно писање пословних писама. 

Практична наставa: 

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

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

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

Литература 

 Основна  литература  

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

 Допунска литература  

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

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

принт А.Д. Крушевац, 2005.  

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

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

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

Методе извођења наставе 

Предавања су организована у складу са комуникативним и хуманистичким приступом, са студентима у центру 
пажње. Вежбе се изводе у мањим групама, а студенти су организовани у групама или паровима, чиме се повећава 

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

студента четири задатка за самостални рад из оквира наставног садржаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Два задатка за самостални рад 20 усмени испит 50 

Kолоквијум 10 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Трајковић З. Душан  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: изабран изборни предмет и уписан III семестар 

Циљ предмета 

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

Исход предмета 

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

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

са сарадником. 

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

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

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

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

Литература 
Основна литература 

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

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

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

Вежбе  се изводе у групама студената у слушаоници, и то као: 1. аудиторне, где се појашњавају 
поједине теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада;  2. консултативне, у оквиру 
којих се обављају консултације за израду семинарских радова; 3.  демонстративне, за представљање и 

јавну одбрану семинарских радова од стране студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан III  семестар 

Циљ предмета 

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

активирању сарадника за успешно извршавање пословања. 

Исход предмета 
Након положеног испита студент зна о планирању кадрова и начину избора, разуме улогу људског 
фактора у остваривању циљева организационе јединице, и може да демонстрира оспособљеност на 
изради плана потребних сарадника.  

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

Литература 
Основна литература 

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

Допунска литература 

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм:  

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

систему (180 ЕСПБ); Туризам и угоститељство (180 ЕСПБ);  
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО 

Наставник: Рабреновић Д. Михајло 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан IV семестар, одслушан предмет и положене предиспитне обавезе 

Циљ предмета 

Усвajaње основе грађанског, стварног и облигационог права као увода у пословно право ради лакшег 

усвајања основа компанијског права (оснивање, финкционисање и престанак привредних субјеката), као и 

уговора у привреди, кроз посебну пажњу која се посвећује и детаљној обради уговора у привреди као и 

материји хартија од вредности због изузетног значаја који ови институти имају на економско-привредни 

систем.  

Исход предмета 

Након положеног испита студент стиче основна знања која ће омогућити укључивање у пословање 

домаћих и страних правних лица. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Субјективитет физичких и правних лица; Основа стварног и облигационог права; 

Оснивање и пословање привредних друштава; Повезивање привредних друштава; Начин престанка 

привредних друштава путем ликвидације и стечаја;  Уговор робног промета путем којих се врши 

реализација промета роба и услуга, технологије, индустријске и интелектуалне својине, страних улагања, 

као и хартија од вредности са посебним освртом на меницу и чек. 

Практична настава: Упознавање са битним елементима материје наведене у садржају предмета, посебно 

у виду правних радионица на којима се се презентују и израђују оснивачки акти привредних друштава, 

врши њихова измена, закључивање привредних уговора и израда и попуњавање меница. Припрема 

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

Литература:  

1. Гаљак И., (2016),  Пословно право, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд. 

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

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

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

менаџментом у конкретним пословним системима. 3. консултативне, где се обављају консултације током 

израде семинарских радова; 4. демонстративне, где се презентују семинарски радови и јавно бране. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

колоквијум-први 15 усмени испит  

колоквијум-други 15 практично  

 



 
Студијски програм:  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Медић В. Зорица; Трајковић З. Душан 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан IV семестар 

Циљ предмета 

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

информационог система. 

Исход предмета 

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

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

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

производњи. 

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

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

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

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

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

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

   Допунска литература  

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

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

ИЦИМ плус, Крушевац, 2005. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм : Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Марковић Љ. Сања 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан IV семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима за организовање производње у оквиру подсистема за производњу 

пословно- производног система. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна о моделима организовања производње, разуме функционисање 

процеса производње и допринос остваривању циљева пословно-производног система, и може да 

демонстрира оспособљеност на дефинисању распона менаџмента организационе јединице за 

производњу, зависно од природе процеса. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Подсистем производње и интеракцијске релације са унутрашњим окружењем, макро-организациона 
структура производње у зависности од врсте технолошког процеса – континуирани и дисконтинуирани 
процеси, организациони модели – процесуални и комплексни, распон менаџмента у зависности од 
врсте процеса, кибернетски модел организовања припреме производње, модели организовања 
обезбеђења алата и прибора, одржавања машина, унутрашњег транспорта, организација опслуживања 
радних места, компјутерски интегрисана производња, модели организовања контроле, организовање 
заштите радне и животне средине. 
Практична наставa: 

Детељније разјашњавање наставних тема специјално кроз студије случајева; Раде се илустративни 

задаци из следећих области: прорачун капацитета, прорачун трошкова и примена метода контроле у 

проузводњи. Организована посета једном индустријском предузећу и упознавање студената са 

савременим начинима организовања производње; Израда практичног семинарског рада на основу 

унапред дефинисаног задатка за реализацију у произвољно изабраном индустријском предузећу. 

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

Литература 
1. Булат, В., Бојковић, Р., Организација производње, ИЦИМ, Крушевац, 1999. 

2. Милић, Р., Основи организације производње, ФОН, Београд, 2004. 

3. Пантелић, Т., Бојковић, Р., Организација производње – збирка задатака, ИЦИМ плус, Крушевац, 

2006. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно уз помоћ видео пројектора. Вежбе се изводе као аудиторне, посета 

предузећу и израда самосталног рада кроз координацију, као и његову одбрану. На аудиторним 

вежбама решавају се задаци са илустративним подацима. У оквиру посете предузећу студенти 
организовано иду у посету једном индустријском предузећу и упознају се са начином организовања 
производње. Предметни наставник унапред дефинише практичне задатке. Група студената (највише 5 – 

инсистира се на тимском раду) практични рад реализује у произвољно изабраном индустријском 
предузећу. Свака група студената јавно презентује и брани свој практични рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Никитовић З. Зорана 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: изабран изборни предмет и уписан IV семестар   

Циљ предмета 

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

Исход предмета 

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

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

конкуренцијом, и може да демонстрира елементе представљања идентитета пред новозапосленим 

сарадником. 

Садржај предмета 

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

Детељније разјашњавање наставних тема специјално кроз студије случајева. Организована посета 

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

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

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

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 

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

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

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

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

Relations – London, UK, 2007 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм : Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Крстић М. Милан 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан IV семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање знањима која омогућавају остваривање пројектованог квалитета производа. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна место и улогу контроле квалитета у пословном систему, разуме 

узорковање у остваривању контроле квалитета, и може да демонстрира П–карту за конкретни прост 

производ. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Елементи квалитета производа, квалитет, цена коштања и цена продаје по јединици производа, ISO 
стандарди за квалитет, систем стварања квалитета, трошкови унапређења квалитета и исплатљивост 
истих, утицајни фактори на квалитет производа, процес контроле квалитета, превентивна и корективна 
контрола квалитета, статистичка контрола квалитета, пријемна контрола квалитета, процесуална 
контрола квалитета - контролне карте, завршна контрола квалитета, контрола узорковањем, 
компјутерски подржана контрола квалитета. 
Практична наставa: 

Израда задатака из статистичке контроле квалитета. Приказ реализованих примера из праксе. 

Појашњење тема са предавања. Израда практичног семинарског рада у Пилот фабрици на једну од тема 

са предавања.. Давање неопходних упутстава за израду рада, менторинг, презентовање и одбрана рада. 

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

Литература 

Основна литература  
1. Станковић Р., Радић, В., Управљање квалитетом, ВШ ПЕП, Београд, 2015. 

Допунска литература  
1. Ђуричић, М., Менаџмент квалитета - друго издање,  ИЦИМ плус, Крушевац, 2004  

2. Kemp, S., Quality Management Demystified, McGraw-Hill, 2006. 

3. Живковић, Ж., Управљање квалитетом, Технолошки факултет, 2002. 

4. Митровић Ж., Методе у систему квалитета, ФОН, Београд, 1999.  

 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно уз коришћење видео презентације. Вежбе су: аудиторне, показне, 

консултативне и демонстративне; - аудиторне, где се раде задаци из статистичке контроле квалитета, и 
појашњавају теме са предавања и издају семинарски радови; - показне, где се приказују примери из 

праксе; - консултативне, за консултације и менторинг током израде семинарских радова; - 
демонстративне, за презентовање и одбрану семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм : Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ 

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

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан V семестар 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за анализу и усмеравање организационог понашања, упознавање облика 

функционалног и дисфункционалног организационог понашања, као и упознавање система праћења и 

усмеравања психолошких чинилаца организационог понашања. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна теријски модел организационог понашања, разуме процес 

опажања и организационо понашање и може да демонстрира оспособљеност на примеру 

задовољство чланова организације 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Организационо понашање (ОП): научна област, предмет, дефинисање. ОП у ранији искуствима и у 
учењу о “научној организацији рада” . ОП у учењу о “људским односима на раду”. ОП у учењу о 
“људским ресурсима”. Теоријски модели организационог понашања. Личност, улоге и его стања као 
чиниоци обликовања организационог понашања. Процес опажања и организационо понашање. 
Социјална мотивација: модели хијерархије  потреба, праведности и атрибуције. Организационо 
понашање  у улогама: формални и неформални регулативи. Функционално усклађивање 
организацијских улога. Организацијски стрес и патологија преузимања организацијских улога. Систем 
улога и групна структура организације. Групна динамика и организационо понашање. Развијање 
интрагрупне и интергрупне структуре организације. Праћење и усмеравање ангажованости и 
задовољства чланова организације. 

  Практична наставa: 
Студије случаја организационог понашанја. Панел расправа са менаџерског аспекта о организационом 
понашању.  Креативна расправа о усмеравању ангажованости и задовољства чланова организације. 
Издавање и израда практичних семинарских радова на тему: Организационо понашање у конкретном 
предузећу. Давање упутстава и менторинг током израде семинарских радова. Евалуација и анализа 
реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и завршна припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

1. Чукић, Б., 2005., Организационо понашање у улогама и групама, ИЦИМ+, Крушевац 

Допунска литература 
1. Бојановић, Р., 1998., Психологија међуљудских односа, Центар за примењену психологију, 

Београд 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит 50 

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм :  

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

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

Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО  ПОСЛОВАЊЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Живадиновић И. Јован, Микарић Н. Братислав   

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

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

системи 

Циљ предмета 

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

Исход предмета 

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

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

налажење испоручиоца робе/ услуга преко ИНТЕРНЕТ-а. 

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

Аудиторне вежбе - Платне картице и електронски платни промет. Интернет банкарство. Безбедност 

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

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

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

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

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

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

Литература 

Основна  литература  

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

Допунска литература 

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

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

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

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

амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе у малим групама у рачунарској лабораторији са видео 
пројектором и приступом Интернету, и то као: 1) демонстрационе, за представљање инфраструктуре и 

система интернет пословања; 2) практичне, израда четири задатка самосталног рада на рачунару у 
лабораторији, из обрађених области. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит  

Задаци за самостални рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично 50 

Припрема за презентацију и одбрана рада     

 



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Рaбреновић Д. Михајло 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан V семестар    

Циљ предмета 

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

функција у оквиру пословно- производног система. 

Исход предмета 

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

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

демонстрира  оспособљеност на изради органиграма предузећа. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основни појмови, приказ теорије организације – класична, неокласична, модерна и контигентна, 
привредни субјекти, нормативна регулатива производних друштава, облици производних друштава – 
повезана и са ограниченом одговорношћу, функционално структуирање – пословне и менаџерске 
функције, карактеристичне пословне функције, развој и истраживање, маркетинг, производња, набавка, 
продаја, финансије, рачуноводство, кадрови, облици организовања – сектор, служба и сл. 
Практична наставa: 

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

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

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

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

Литература 
Основна  литература  

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

Допунска литература  

1. Петковић, М., Јанићијевић, Н., Богићевић, М, Б., Организација, Економски факултет, Београд, 2009. 

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

3. Станковић Р., Бојковић Р., Радојевић З., Организациони дизајн,  ПЕП, Београд 2011. 
4. Закон о привредним друштвима, Сл.гл. 125/04. 
5. Булат, В., 2001., Теорија организације, ИЦИМ, Крушевац 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 3 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

Вежбе  се изводе у групама студената у слушаоници и то као: 1. аудиторне, где се појашњавају поједине 
теме са предавања, дају инструкције за израду семинарског рада; 2. консултативне, у оквиру којих се 
обављају консултације за израду семинарских радова; 3. демонстративне, за представљање и јавну 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 

  



 
Студијски програм:  

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

систему (180 ЕСПБ); Пословна информатика (180 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Гајић М. Александар; Скоруп Б. Срђан 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан V семестар 

Циљ предмета 

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

побољшавању пословања, са провером њихове валидности и имплементацијом. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна основне елементе осмишљавања предузетничког подухвата и 

његовог остварења, разуме улогу предузетништва у контексту менаџмента пословно производног 

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

реализацију одабране идеје. 

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

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

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

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

Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна  литература  

1. Каравидић, С. и група аутора, 2016., Предузетништво, ПЕП, Београд 
2. Павличић М., 2005, Менаџмент малог предузећа, ИЦИМ+, Крушевац. 

Допунска литература  
1. Грозданић, Р., Предузетништво, ТФ Чачак, 2005. 

2. Сајферт, З., Претдузетништво, ТФ, Зрењанин 2004. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски сминарска рада 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Марковић Љ. Сања 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: изабран изборни предмет и уписан V семестар 

Циљ предмета 

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

Исход предмета 

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

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

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

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основни загађивачи човекове средине, системи за мониторинг загађивања човекове средине, основне 
стандардне вредности за релевантне загађиваче, инструменти за мерење, превентивне и корективне 
мере у отклањању штетних утицаја, организовање систематског праћења стања загађивања у предузећу, 
одговорност менаџера за предузимање заштитних мера, економске последице недовољне заштите. 

 Практична наставa: 

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

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

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

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

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

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

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

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

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

Допунска литература 

1. Милосављевић, З., Еколошки менаџмент у пословним системима, ИЦИМ плус, Крушевац, 2008. 

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

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

комбинацијом аудиторне, консултативне и демонстративне наставе и то: - аудиторна настава, за 
анализу студија случајева, разраду садржаја са предавања и издавање семинарских радова; - 
консултативна, за менторинг током израде семинарског рада; - демонстративна настава, за 

презентовање и одбрану семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм :  

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

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

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ТЕОРИЈА ИНОВАЦИЈА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Крстић М. Милан 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: изабран изборни предмет и уписан V семестар 

Циљ предмета 

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

за практичну имплементацију истих у предузећу. 

Исход предмета 

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

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

оспособљеност на примеру мерења иновација у предузећу. 

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

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

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

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

спровођење колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 

1. Крстић М., 2015., Управљање иновацијама, ВШ ПЕП, Београд   

2. Крстић М., Скоруп А.,  2011., Теорија иновација, уџбеник, ИЦИМ, Крушевац   

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

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

преглед, Београд, 1996. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) 

Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно за све студента презентовањем наставних садржаја уз помоћ видео 
пројектора. Вежбе се изводе: 1. аудиторно, где се спроводи анализа студија случаја и издавање 

семинарских задатака по групама студената, 2. консултативно, где се одвија  менторинг током израде 
семинарских радова, 4. демонстративно, за презентовање и одбрану семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    



 
Студијски програм :  

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

индустријском систему (180 ЕСПБ);  

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Гајић М. Александар, Стевановић И. Мирјана 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: изабран изборни предмет, уписан VI семестар   

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

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

 

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

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

 

Садржај предмета 

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

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

предузетништво и основи стратегије управљања у савременим условима привређивања, инвестиционо 

управљање и оцена инвестиционих пројеката, индикатори развоја МСП, функција маркетинга у МСП,  

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

МСП. 

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

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

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

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

 

Литература  
Основна  литература  

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

Допунска литература  
1. Радић Д., Менаџмент малих и средњих предузећа, БПШ, Бања Лука, 2006. 

 

Број часова  активне наставе 
Остали 

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

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

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

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

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

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

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

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и 

присуство настави 

20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и 

одбрана рада 

   

 

 



Студијски програм :  

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

систему (180 ЕСПБ);  

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕТИКА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Бајић М. Зоран 

Статус предмета: изборан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: уписан VI семестар 

Циљ предмета 

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

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

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

примерима дискриминације сарадника и заштите приватности. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основни постулати етичког понашања, мећуљудски односи као оквир за остваривање прихватљивог 
понашања, општа организација, законима детерминисана људска ограничења, неприхватљивост било 
ког вида дискриминације по основу расе, вере, нације, пола, старости и слично, могуће злоупотребе 
положаја менаџера према сарадницима, радна група као полигон за примену етичких принципа, 
респектовање етичких норми у односима са пословним партнерима, лични пример као најквалитетнији 
инструменат за успостављање етичког понашања у радној средини, заштита приватности сваке јединке 
одржавањем примерене тајности свих личних података. 

  Практична наставa: 
Студије случаја пословне етике. Округли сто расправа са менаџерског аспекта о етичком понашању.  
Креативна расправа о етичком кодексу унапређењу етичког понашања  чланова организације. Издавање 
и израда семинарских радова на тему: Етичко понашање у конкретном предузећу. Давање упутстава и 
менторинг током израде семинарских радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припреме и 
спровођење колоквијума и завршна припрема за испит. 

 

Литература 
Основна литература 

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

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

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

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

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

демонстративне и то: - аудиторна настава, за округли сто, анализу студија случајева, даљу разраду 
садржаја са предавања и издавање семинарских радова; - консултативна, за менторинг током израде 
семинарског рада; - демонстративна настава, за презентовање и одбрану семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Теоријски семинарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 
Студијски програм : Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ОДРЖАВАЊЕМ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Марковић Љ. Сања 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: уписан VI семестар 

Циљ предмета 

Циљ је овладавање студената знањима на мултидисциплинарној основи за стварање услова за 

елиминацију прекида у раду због неправилног одржавања машина и уређаја, одноно оптимизација 

трошкова њиховог животног циклуса. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент зна теротехнолошке поступке, организациону структуру функције 

одржавања, методе праћења стања, процедуре одржавања, разуме квалитете превентивног одржавања 

и какви су доприноси, односно штетне последице неодржавања машина и уређаја, и може да 

демонстрира оспособљеност за прорачун трошкова губитака услед слабости у одржавању. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Област теротехнологије и њен значај. Кључни појмови. Теротехнолошки поступци и технологије. 
Класификација врста прегледа. Основне активности у теротехнологији. Стратегија одржавања. Особине 
техничких средстава и технологија. Организациона структура функције одржавања. Поузданост 
техничких система. Категоризација радова. Методе праћења стања. Супституција машинских делова. 
Информациони систем одржавања. Процедуре у систему одржавања у складу са ИСО стандардима. 
Реинжењеринг процеса одржавања. Значај иновирања знања кадрова који спроводе одржавања. 
Практична наставa:  

Видео презентације теротехнолошких поступака и технологије предузећа из различитих привредних 

грана. Обилазак производних погона из окружења ради увида у одржавање опреме. Израда практичног 

семинарског рада на тему изабраног конкретног технолошког система. Давање упутстава, консултације 

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

колоквијума и припрема за испит. 

Литература 
Основна литература 
1. Кларин, М., и др., Теротехнологија, ИЦИМ, Крушевац, 2001. 
Допунска литература 

1. Папић, Љ., Миловановић, З., Одржавање техничких система, DQM, Пријевор, 2008. 

2. Адамовић, Ж., Технологија одржавања, Технички факултет, Зрењанин, 1998. 

3. Кларин, М., Ивановић, Г., Станојевић, П., Раичевић, Р., Принципи теротехнолошких поступака, МФ, 

Београд, 1994. 

Број часова  активне наставе (консултације учењем на даљину) Остали 

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

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе аудиторно презентовањем наставних садржаја. Вежбе се изводе: 1. показно, 
организоване посете пословним системима ради увида у стање одржавања; 2. аудиторно, издавање 
семинарских задатака по групама студената, 3.консултативно, за менторинг током израде семинарских 
радова, 4. демонстративно, за презентовање и одбрану семинарских радова.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Припрема за наставу и присуство настави 20 писмени испит 50 

Практични сминарски рад 15 усмени испит  

Kолоквијум 15 практично  

Припрема за презентацију и одбрана рада    

 



 

Студијски програм: Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ); 

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  - ПРВИ НИВО 

Назив предмета: ПРОЈЕКТНИ РАД ИЗ МЕНАЏМЕНТА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мијаиловић П. Снежана 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: уписан VI семестар 

  Циљ предмета  

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

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

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

Очекивани исходи 

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

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

испројектује адекватне мере за побољшање пословања. 

Општи садржаји 
Теоријска настава: 

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

структуре и методологије реализације пројектног рада. Садржај пројектног рада: 

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

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

Процена могућих ефеката. Анализа ефеката спроведених мера.  

  Упутства за реализацију пројектних радова. 

  Практична наставa: 

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

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

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

 

Основна  и допунска литература 

  Основна  литература  

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

  Допунска литература  

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

2. Узорни Пројектни радови студената претходних генерација 

3. У зависности од изабране теме. 

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

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

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

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

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит   поена 

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

Колоквијум  практично  
Презентација завршног рада 20   

 


