
5.2.а Књига предмета - студијски програм  специјалистичких струковних студија- 
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1. TPO001 
Методе и технике 

струковног истраживања 
Економска теорија и политика I 3 2 - - - 5 

2. 

TPO005 Електронско пословање 

и његова примена 

Ингорматика, информациони 

системи и квантитативне методе у 

економији 

I 3 2 - - - 5 

3. STP008 Понашање потрошача Пословна економија и менаџмент I 3 2 - - - 5 

4. TPO011 Управљање квалитетом Пословна економија и менаџмент I 3 2 - - - 5 

5. 
TPO010 

 

Право пословних 

трансакција у трговини 
Економска теорија и политика I 3 2 - - - 5 

6. TPO004 

Предузетништво и 

управљање малим 

предузећима 

Пословна економија и менаџмент I 3 2 - - - 5 

7. TPO014 Трговински менаџмент Пословна економија и менаџмент II 3 2 - - - 5 

8. TPO015 Пословне комуникације Пословна економија и менаџмент II 3 2 - - - 5 

9. TPO021 Вредновање предузећа Пословна економија и менаџмент II 3 2 - - - 5 

10. TPO012 Маркетинг истраживање Пословна економија и менаџмент II 2 2 - - - 4 

11. TPO013 
Израда и имплементација 

бизнис плана 
Пословна економија и менаџмент II 2 2 - - - 4 

12. TPO020 Стручна пракса Сви предмети II - - - - 6 3 

13.  TPOPZR 
Стручно истраживачки рад 

(СТИР) 
Сви предмети II - - - 2 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Студијски програм : Финансијско пословање,  Трговинско пословање 

Назив предмета: Методе и технике струковних истраживања 

Наставник/наставници: др Бојана Јокић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Студенти ће научити основне појмове и циљеве статистичких анализа у струковном истраживању финан-

сијског пословања; различите статистичке методе истраживања; врсте и методе истраживања; истражи-

вачке технике; да израђују и читају статистичке извештаје из којих се виде подаци о стању струке финан-

сијског пословања на микро и макро нивоу. 

Исход предмета  

Основни исход је да студенти овладају реализацијом истраживања која подразумева прикупљање, обраду 

и анализу података као и закључивање о одређеној проблематици. Очекивани исход је да студенти могу 

практично да повежу и користе резултате истраживања из области струке управљања финансијским ин-

ституцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови струковног истраживања финансијском пословању. Статистичко тржишна  

истраживања у финансијском пословању. Врсте истраживања. Методе струковног истраживања и 

дизајнирање истраживања. Истраживачке технике. Прикупљање података, планирање и писање 

извештаја. 

Практична настава  

Вежбе, други облици наставе, студијско-истраживачки рад. 

Литература  

Основна литература: 

1. Граховац, Ј., Вујошевић Јаничић, М. (2017). Стручна и научна комуникација. Универзитет у 

Београду, Математички факултет 

Шира литература: 

1. Жижић, М., Ловрић, М., Павличић, Д.  (2014), Методи статистичке анализе, Економски факултет, 

Београд, 2014. 

2. Садл, М. (2014), Пословна статистика, Економски факултет, Љубљана, 2014. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Основни метод  извођења наставе  је метод наставниковог усменог излагања кроз објашњавање, 

описивање  и образложење, кроз  методе разговора  тзв. дијалошка метода између наставника и студената, 

метода показивања и студентски семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
Назад 

 

 



Студијски програм : Финансијско пословање, Трговинско пословање 

Назив предмета: Електронско пословање и његова примена 

Наставник/наставници: др Соња Раденковић, др Марко Савић, др Никола Павловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна знања у области примене информационих технологија у пословању. 

Студенти ће се упознати са основним концептима и инфраструктуром електронског пословања, софтверским 

аспектима електронског пословања и електронске трговине, Идентификовати основне проблеме управљања 

електронским пословањем са фокусом на сигурност и заштиту података. 

Исход предмета  

Изучавањем предмета студенти стичу основна знања о моделима електронскот пословања и електронског плаћања. 

Студенти су оспособљени за увођење и коришћење програмских решења за електронско пословање у маркетингу, 

трговини, финансијским институцијама  и другим привредним организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Суштина и релевантност електронског пословања. Допринос електронског пословања унапређењу пословних 

финкција компаније. Инфраструктура електронског пословања. Организационе форме у електронском пословању. 

ЕРП системи. Маркетиншка стратегија новог дигиталног доба. Фазе развоја интернет присуства. Четири стуба 

интернет маркетинга. Основе ЦРМ-а. Суштина и реални домети електронске трговине. Модели електронске 

трговине. Форме електронске трговине. Суштина и релевантност електронског банкарства. Технологије електронског 

банкарства. Облици самоуслужног банкарства. Електронски новац. Електронска финансијска тржишта и берзе. 

Криптовалуте.  Системи за електронски платни промет. FEDWIRE, SWIFT. CHIPS. TARGET систем. Модели 

електронског пословања у осигурању. Суштина и релевантост електронске јавне управе. Инфраструктура е-владе. 

Будућност електронске управе.  

Практична настава  

Часови вежби прате садржај и структуру предавања и укључују: анализу случајева из праксе, креативне радионице, 

примену нових приступа мерењу перформанси пословања у условима дигиталне трансформације, вежбе уз 

коришћење Интернета, обучавање за коришћење и развој савремених информационих технологија у пословању. 

Литература  

Основна литература: 

1. Раденковић, С. Д. (2018). Електронско пословање и његова примена. Висока економска школа струковних студија 

Пећ у Лепосавићу. ИСБН: 978-86-84345-67-9 

Допунска литература: 

1. Денић, Н. М.,, Раденковић, С.Д. (2019). Електронско пословање, Природно-математички факултет. Универзитет 

у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. ИСБН: 978-86-80795-40-9  

2. Ustundag, A., Ceviksan, E. (2018). Industry 4.0: Managing the Digital Transformation. Springer Series. ISBN: 978-3-

319-57870-5 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Практична настава прати теоријску уз примену 

интерактивних, групних и дидактичких метода, симулације различитих облика понашања у пословним ситуацијама.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 
Назад 



 
Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Понашање потрошача 

Наставник/наставници: др Ивана Ђелошевић, др Славиша Милић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Савремено предузеће постоји и функционише ради задовољавања потреба и жеља потрошача, чија платежна 

способност и спремност да купују производе и услуге детерминишу тржишни и финансијски потенцијал 

конкурентских произвођача и продаваца. Због тога је неопходно да маркетинг менаџери савладају што 

суптилније технике истраживања потрошача и схвате сложеност и структуру узрока њиховог понашања у 

потрошњи. 

Исход предмета  

Основни исход је да студенти овладају моделима за изградњу дугорочних односа са индивдуалним 

потрошачима, јер само добрим познавањем потрошача, бољим од конкуренције они су у могућности да изграде 

лојалност и поверење потрошача. Посебан исход је овладавање студената техником идентификације, 

диференцијације, промоције и презентације, што преузећу омогућује, развој непосредних односа са сталним 

потрошачима што је опредељујући фактор у процесу куповине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Истраживање потрошача (циљеви и сврха истраживања, стратегије истраживања понашања потрошача); 

Стратегија сегментације, позиционирања, репозиционирања и таргетирања (сегментација тржишта, основе за 

сегментацију); Утицај екстерних фактора на понашање потрошача (економски, географски, демографски, 

социолошки фактори); Интерни фактори понашања потрошача (перцепција, личност и селф-концепт, процес 

учења, мотивација, ставови и мерење ставова потрошача);  Одлучивање потрошача  о куповини (фазе процеса 

одлучивања); Сатисфакција и лојалност потрошача (тотална сатисфакција потрошача, мерење задовољства 

потрошача); Мотиви и понашање  пословних потрошача (врсте пословног тржишта, модел понашања 

пословног купца, циљеви и мотиви куповине); Нови изазови у истраживању понашања потрошача (маркетинг 

и интернет, нове врсте посредника, нови облици прилагођавања потрошачима, маркетинг заснован на базама 

података. 

Практична настава  

Вежбе, други облици наставе, студијско-истраживачки рад. 

Литература  

Основна литература: 

1. Маричић, Б., (2011). Понашање потрошача. Центар за издавачку делатност Економског факултета у 

Београду (ЦИД). ИСБН 978-86-403-1084-0 

Допунска литература: 

1. Живковић, Р., (2017). Понашање потрошача. Универзитет Сингидунум. Београд. ИСБН 978-86-7912-

561-3 

2.Маричић, Б., Ђорђевић А., (2012). Креирање и испоручивање вредности потрошачима. Центар за 

издавачку делатност Економског факултета у Београду (ЦИД). ИСБН 978-86-403-1229-5 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Основни метод  извођења наставе  је метод наставниковог усменог излагања кроз објашњавање, описивање  и 

образложење, кроз  методе разговора  тзв. дијалошка метода између наставника и студената, метода показивања 

и студентски семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

Назад 



 
Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Предузетништво и управљање малим предузећима 

Наставник/наставници: др Ненад Којић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Студенти треба да овладају основним аналитичким знањима и техникама неопходним за успешан почетак 

новог пословног подухвата. Наставни програм настоји да обухвати целовит процес почев од креирања 

пословне идеје  и оснивања новог предузећа, преко управљања његовим текућим пословањем, растом и 

развојем. 

Исход предмета  

Студент је оспособљен да одговори на изазове предузетничке и управљачке активности у глобалној 

економији. Моћи ће да координира различита знања и вештине и интегрише са токовима технологија: да 

ствара визију развоја бизниса и креира идеје у будућности, да доноси квалитетну управљачку одлуку у 

вези бизниса, да дизајнира оптималне организационе поставке бизниса у малом предузећу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Животни циклус као последица четири конфигурације компанија: пионирска компанија, раст и сазревање 

компаније и компанија у реструктурирању. Специфичности модела развоја и стратешког управљања у 

различитим животним циклусима развоја МСП и управљања МСП при њиховом оснивању, расту, 

преструктурирању и ликвидацији. Развојно структурирање и посебни типови управљања МСП. 

Имплементација фактора развоја МСП. Међусобна зависност између развоја и пословања МСП. Модели 

оперативног управљања у МСП. МСП и етика. Функционална корелација. 

Стратешко управљање МСП. 

Практична настава  

Израда пословног плана предузећа . Анализа  развоја предузећа,  профила предузећа и  финансијског 

пословања  у протеклом периоду. Оцена (макро и микро) тржишне позиције предузећа. Израда SWOT 

матрице предузећа.  Анализа тржишта кроз сагледавање профила циљног тржишта, анализу конкуренције, 

анализу и прогнозу будуће продаје, метода продаје и дистрибуције. Анализа конкуренције. Анализа и 

прогноза продаје. Израда Финансијског плана предузећа. Анализа студија случаја. 

Литература  

Основна литература: 

1. Пауновић Б., (2014), Предузетништво и управљање малим предузећем, Центар за издавачку 

делатност, Економски факултет, Београд, ИСБН 978-86-403-1355-1. 

Допунска литература: 

1. Пауновић, Б., Ђуричин, Д., Јаношевић, С., (2015), Предузетништво и менаџмент, Завод за уџбенике, 

Београд. ИСБН978-86-17-19235-6. 

2. Scarborough, N., Cornwall J., (2018), Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management (9th 

Edition) Pearson Education, New York. ISBN-13: 978-0134741086. 

3. Kuratko D., (2016), Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, Cengage Learning, Boston, ISBN-13: 

978-1-305-57624-7. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Ех-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 Укупно поена  

семинар-и 10   

Назад 

 



Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Право пословних трансакција у трговини 

Наставник/наставници:  др Милица Вукићевић Петковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета  Упознавање са основним појмовима и институтима права међународне трговине; продубити 

знање о правилима према којима се одвија међународни промет робе и услуга укључујући и правила решавања 

спорова; стицање практичних знања неопходних за бављењем овом материјом. 

Исход предмета   Један од основних исхода је да оспособи студенте за разумевање основних правила 

међународне трговине, послова међународног промета и начина решавања спорова у предметној области. 

Таква концепција омогућава сагледавање правног регулисања сложених међународних економских односа и 

њихову анализу, не само са стручно-теоријског, већ и са практичног аспекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Уводна разматрања о Међународном трговинском праву. Извори Међународног трговинског права.Општа 

начела Међународног трговинског права. Субјекти Међународног трговинског права. Држава као субјект 

Међународног трговинског права. Међународне организације општег и регионалног карактера као субјекти 

Међународног трговинског права. Привредне структуре као субјекти Међународног трговинског права. 

Мултинационалне компаније. Правни оквир спољнотрговинског пословања привредних структура. 

Међународно трговинско судство и Међународне трговинске арбитраже. Међународно пословно право. 

Међународне пословне операције. Међународна куповина и продаја робе.Остали међународни трговински 

послови (посредовање, заступање, комисион, складиштење, осигурање, лизинг и др.). Међународни 

транспортни послови. Међународни грађевински послови. Међународно финансијско право (међународна 

плаћања). Банкарске гаранције и Међународни документарни акредитив Клириншка плаћања и Хартије од 

вредности у међународном финансијском праву. 

Практична настава  

Вежбе,други облици наставе, студијско-истраживачки рад. 

Литература 

Основна литература: 

Дивљак Д., Марјански В., Фишер Шобот С., (2019), Међународно привредно право, Правни факултет, Нови 

Сад, ИСБН: 978-86-7774-208-9 

Допунска литература: 

Јовановић М., Ђорђевић М., (2019), Право Светске трговинске организације, Правни факултет Универзитета 

у Београду, ИСБН: 978-86-7630-848-4 

Перовић Ј., (2018), Међународно привредно право, Економски факултет Универзитета у Београду, ИСБН: 978-

86-403-1441-1 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Еx-катедра, интерактивни метод, анализа случаја из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
Назад 

 

 

 



Студијски програм :  Трговинско пословање 

Назив предмета:  Управљање квалитетом 

Наставник/наставници: др Виолета Михајловић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Стицање знања студената из области новог концепта квалитета и његовог  утицаја на одрживу 

конкурентност и успешност организације.  Упознавање са захтевима најважнијих међународних 

стандарда/система. Упознавање са методологијама тоталног квалитета: моделима изврсности и 

структуром појединих стандардизованих менаџмент система и њиховим утицајем на квалитет производа 

и других резултата организације. Практична примена различитих методологија, алата и техника из области 

менаџмента квалитета. 

Исход предмета  

Један од основних исхода је да студенти стекну знања за коришћење међународних стандарда/система и 

модела изврсности. Оспособљеност за практичну примену бројних алата и  техника из области квалитета. 

Правилна процена и анализа трошкова квалитета и начина контроле квалитета у организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уводни део – концепт тоталног квалитета. Квалитет глобална визија будућности, националне стратегије 

квалитета. Дефиниција из области менаџмента квалитета. Еволуција менаџмента квалитета и квалитета 

менаџмента. Kвалитет производа. Концепт квалитета. QMS -  ИСО 9001 – захтеви, принципи, структура и 

документација, ИСО 31000 – принципи. EMS - ИСО 14001 / OHSMS - OHSAS 18001 – захтеви, принципи, 

структура и документација. FSMS - ИСО 22000 / HACCP – ИСО 27000 - захтеви, принципи, структура и 

документација. Интегрисани менаџмент системи. Методе интегрисања. Стандарди/системи. Структура 

интегрисаних менаџмент система. Менаџмент квалитета за одрживи успех и друштвена одговрност. 

Модели изврсности – Јапански, Амерички, Европски. Алати и технике за менаџмент квалитета. 

Практична настава: Решавање задатака, активно учествовање студената у дискусијама и анализама 

студија случајева, израда и анализа семинарских радова. 

Литература  

Основна литература: 

1.Филиповић Ј., Ђурић М., Русо Ј., (2018), Систем менаџмента квалитета, Факултет организационих наука, 

Београд. ISBN 978-86-7680-348-4 

Допунска литература: 

1.Филиповић Ј., Ђурић М., (2009), Основе квалитета, Факултет организационих наука, Београд, ISBN 

978-86-7680-203-6 

2. Ушћумлић, Д., Бабић, Ј., (2019). Квалитет и менаџмент квалитетом. Центар за издавачку делатност, 

Економски факултет, Београд, ИСБН 978-86-403-1479-4 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Комбинација различитих облика рада који укључују теоријска излагања, решавање задатака, дискусије на 

изложену тему, интерактивни метод, анализе случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
 

Назад 



 
Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Вредновање предузећа 

Наставник/наставници: др Јелена Шарановић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним методама вредновања предузећа тј. имовине 

предузећа те да се да кратак осврт на сваку од ставки имовине. Такође, циљ је да се кроз практичне 

примере покаже како се конкретно одређује вредност предузећа. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да оцене финансијске перформансе и изналажење начина управљања овим 

перформансам и способност вредновања појединих сегмената пословања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам пословних и финансијских перформанси. Индикатори финансијских перформанси. Системи за 

мерење перформанси. Менаџмент перформанси. Финансијски аспекти менаџмента перформанси. Појам, 

значај и основне технике вредновања. Остали аспекти вредновања. Посебни случајеви вредновања 

предузећа. 

Практична настава  

Вежбе, други облици наставе, студијско-истраживачки рад. 

Мерење финансијских перформанси. Интегрисани системи за мерење перформанси. Матрица мерења 

перформанси. Мерења заснована на оцени пословне изврсности. Интегрални модел мерења 

перформанси за мала и средња предузећа. Основне технике вредновања. Мерење и управљање 

перформансом. Вредновање приватних предузећа и финансијских институција. 

Литература  

Основна литература: 

1. Жаркић Јоксимовић, Н., Бенковић, С., Милосавлјевић, М. (2013): Финансијски менаџмент, ФОН, 

Београд. 

Допунска литература: 

1. Бенковић, С., (2009), Оперативно финансијско пословање, Београд, ФОН. 

2. Paladino B. (2018): Corporate Performance Management Best Practices: A Case Study Approach To 

Accelerating CPM Results, John Whiley & Sons 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Основни метод  извођења наставе  је метод наставниковог усменог излагања кроз објашњавање, 

описивање  и образложење, кроз  методе разговора  тзв. дијалошка метода између наставника и студената, 

метода показивања и студентски семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
Назад 

 

 

 



Студијски програм :Трговинско пословање 

Назив предмета: Маркетинг истраживање 

Наставник/наставници: др Гордана Јовановић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:4 

Услов:Студенти морају владати знањима из областимаркетинга и  пословне статистике. 

Циљ предмета 

Стицањезнањастудентаизобластиметода и техникаистраживањакао и изградњецеловитогмаркетингинформацио-

ногсистемапредузећа, безчеганемадоношењарелевантнихпословниходлука. Студенти требају  знати, када 

маркетиншко истраживање може, а када треба да се користи, какве истраживачке алтернативе постоје, како 

тумачити и применити резултате истраживања. 

Исход предмета  

Студенти имају јасан став о информацијама добијеним маркетиншким истраживањем. Оне представљају основно 

полазиште у привлачењу купаца, доношењу стратешких одлука, и добијању одрживе подршке купаца. 

Информације су више него моћ, оне су кључ успеха и напретка сваке компаније. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Природа и обухват маркетиншког истраживања Маркетиншко обавештење са аспекта 

одлучивања:Димензијаистраживањамаркетинга, процесистраживања и етичкиаспекти. Маркетиншкоистраживање 

у пракси. Процес маркетиншког истраживања. Дизајн и имплементација истраживања. Прикупљање података  

Секундарни извори маркетиншких података. Стандардизовани извори маркетиншких података. Маркетиншко 

истраживање на Интернету. Прикупљање информација: Квалитативне и опсервационе методе. Информације 

добијене од испитаника: Анкетни метод. Мерење ставова.  Узрочна истраживања. Извлачење узорка. 

МаркетингинформационисистемКонцепција, структура и функционисањемаркетингинформационогсистема. Про-

јектовање и развојмаркетингинформационогсистема. Планирањеразвојамаркетингинформационогсистема. Импле-

ментацијасистема. Организација и контроламаркетингинформационогсистема.АнализаподатакаОснове анализе 

података. Тестирање хипотеза. Корелациона и регресиона анализа. Дискриминациона и каноничка анализа. 

Факторска и анализа скупина.Изворигрешака у истраживањумаркетинга. Сегментацијатржишта и мултидимензи-

оноескалирање. Презентација резултата. Примене маркетиншког обавештавања Традиционалне примене: 

Производ, цена,дистрибуција и промоција. Савремене примене: Конкурентна предност, вредност бренда, 

задовољство купаца и управљање укупним квалитетом. Нове примене: Маркетинг заснован на базама података, 

електронска трговина, маркетинг односа и обавештавање о потрошачима. Посебнаподручјаистраживањамарке-

тинга. Специфичностимаркетиншкихистраживања у трговини, туризму и другимпосебнимобластима.  

Практична настава Часови вежби прате методске јединице предавања.Студенти раде одговарајуће студије 

случаја: Тржиште деце до 12 година.-право место за пружаоце услuга мобилне телефоније? Етичке дилеме у 

маркетиншким истраживањима.;Philip Morris улази у Турску;Цигарете у кутији на извлачење фирме Reynolds 

Tobacco; Dell у Латинској Америци; Paradise Foods; Дечја болница CCH; Mountain Bell,Компанија која се бави 

телефонима. Ланац продавница Essex Markets;Пројекат ДАТА: Студија градског превоза; National Kitchens. 

Креирање упитника; Вежбе за дизајнирање узорка; Мерење задовољства пацијената. Корелациона и регресиона 

анлиза трошкови рекламирања у односу на промет купаца у продавници.Презентција резултата: Усмена и 

писмена. 

Литература  

Основна литература  

1. Стојановић, Владимир, Маркетинг менаџмент истраживање,Бања Лука ,2018.,ИСБН:978-99976-22-36-5 

Додатна литература:  

1. Carl McDaniel Jr. ,Roger Gates , Marketing Research, John Wiley & Sons; 11th EMEA edition (May 14, 2019). 

ISBN-13: 978-1118249321, ISBN-10: 1118249321 

2. Hague, P.,Cupman,J.,Harrison,M.,Truman,O.,Market Research in Practice: An Introduction to Gaining Greater 

Market Insight, Kogan Page Limited; Third edition, London (March 28, 2016),ISBN-13: 978-0749475857, E-

ISBN-10: 9780749475857 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе  Ех-катедра, интерактивниметод, анализаслучајеваизпраксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carl+McDaniel+Jr.&text=Carl+McDaniel+Jr.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Roger+Gates&text=Roger+Gates&sort=relevancerank&search-alias=books


практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Назад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Израда и имплементација бизнис плана 

Наставник/наставници: др Јелена Димитријевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Завршене основне струковне студије у трогодишњем трајању 

Циљ предмета 

Савладавање од стране студената основних техника израде, примене и ажурирања бизнис плана као 

водича за успешно пословање. Познавање намене бизнис плана, начина прикупљања информација, при-

мене, мерења прогреса и разлога пропасти бизнис планова је неопходно за све оне који не било који 

начин учествују у независној или корпоративној предузетничкој активности. Имплементација бизнис 

планова у привредној пракси. 

Исход предмета  

Основни исход је да студенти разумеју да се само уз добро испланиране активности, од којих је израда 

бизнис плана кључна, може доћи до успеха у пословању и осигурати потребна додатна средства. Посе-

бан исход је да студенти овладају знањима колико ова важна алатка одређује и утиче на развојну поли-

тику предузећа и на све друге функције унутар предузећа: проширење производног асортимана, раст 

продајне мреже, освајање нових тржишта и слично. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Иновације и предузетништво. Информациона технологија и информације. Предузетнички процес. 

Појам и релевантни аспекти пословног плана. Формално незаобилазни  делови пословног плана. 

Оперативни план. Техничко-технолошка анализа. Анализа организационих и кадровских аспеката. 

Анализа локације 

Анализа заштите животне средине и заштите на раду. Маркетинг план. План продаје. План набавке. 

Финансијски план. Инвестициона улагања. Извори финансирања. Обрачун резултата пословања. 

Синтетички финансијски извештаји. Финансијска анализа 

Практична настава  

Практичан пример израде оперативног плана. Практичан пример израде маркетинг плана. Практичан 

пример израде финансијског плана. Практичан пример израде бизнис плана 

Основна литература: 

1. Пауновић, Б., Зиповски. Д., 2016 год. Пословни план-водич за израду , ЦИД Економски факул-

тет,   Београд, ISBN 978-86—403-1475-6 

Допунска литература: 

1.  Пауновић, Б., 2014 год,, Предузетништво и управљањем малим предузећем, ЦИД Економски 

факултет, Београд. ISBN 978-86—403-1355-1 

2. Peterson S., Jaret P., Findlay Schenck B., 2008 god. Business Plans, Mikro knjiga  

ISBN 978-86-7555-313-7 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Ех-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
Назад 

 

 

 

 



Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Трговински менаџмент 

Наставник/наставници: др Давид Јововић 

Статус предмета:Обавезан 

Број ЕСПБ:5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета: Предмет је конципиран са циљем да студенти усвоје теоријска и практична знања из 

области трговинског менаџмента – набавка, продаја, трговина на мало и велико, спољна трговина. Циљ 

предмета је да студентима пружи основна знања из оперативног трговинског менаџмента како у земљи тако 

и у спољној трговини, која све више постаје саставни део пословне активности свих предузећа. Циљ је 

стицање знања и вештина неопходних за успешно обављање послова у домену продаје, набавке, 

преговарања, маркетинга, организовања домаће и спољне трговине. Неопходно је изучити научну област 

трговински менаџмент, основне токове у савременој трговини, стратегијски менаџмент у трговини.Такође, 

студенти ће стећи знања из области маркетинга у трговини чије праћење је важно за унапређење пословања 

трговинских предузећа. 

Исход предмета:  

Савладавањем предмета студент стиче следеће специфичне способности (компетенције): 

оспособљеност студената за рад на пословима промета робе и услуга у трговинским и другим предузећима, 

оспособљеност за самостално вођење бизниса у сфери трговине, стицање  вештине преговарања у 

трговинском пословању, организовање и реализација спољнотрговинских послова, комуникација са 

мултилатералним институцијама међународне трговине, промоција и формирање спољнотрговинске мреже. 

Стицање знања и вештина из области управљања трговинским предузећем кроз примену општих принципа 

менаџмента. Оспособљавање студената за коришћење савремених информационих технологија у области 

набавке, продаје, логистике, маркетинга и др. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:Концепт трговинског менаџмента; Појам и значај трговине, Структура савремене 

трговине и трговински менаџмент, Концепт интегралног трговинског менаџмента, Маркетинг у трговини, 

Маркетинг у спољној трговини, Комуникације у трговини,Однос стратегије и структуре трговине, Главне 

функције у трговинском предузећу, Етичка ограничења у трговини, Правна ограничења у области 

дистрибуције и цена, Калкулација цена у трговини, Методе управљања профитабилношћу у трговини, 

Модел тоталне профитабилности,  Модели електронске трговине. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Симулација ситуација из пословне праксе трговинских 

организација;  Практична презентација појединачних случајева кроз семинарске радове студената.; Анализа 

примене иновација у трговинским предузећима. 

Литература:  

Основна литература  

1.Ловрета, С., (2015) Трговински менаџмент, Економски факултет Универзитета у Београду,ИСБН  978-

86-403-1443-5 

Додатна литература  

1.Ловрета, С., Петковић,Г.,(2018) Трговински менаџмент, Економски факултет Универзитета у Београду, 

ИСБН  978-86-403-1565-4 

2. Јововић,Д.,Јововић.М., (2017) Спољнотрговинско и девизно пословање, Висока економска школа 

струковних студија –Пећ у Лепосавићу, ИСБН 978-86-84345-65-5 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:45 Практична настава:30 

Методе извођења наставе: Ех-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
 

Назад 



 
 
 

 
Студијски програм:  Трговинско пословање 

Назив предмета:  Стручна пракса 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: За успешно праћење потребно је основно познавање општих економских и менаџментских 

дисциплина.. 

Циљ предмета 

Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака из различитих области трговин-

сијског пословања, оспособљавање за реализовање конкретне пословне проблематике у трговинским си-

стемима. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената за реализацију практичних задатака у конкретним пословним системима у 

области трговинског пословања. Посебан исход је да се студенти у стању да повежу стечена знања из 

предметних области и  струке трговинског пословања.. 

Садржај предмета 

Од априла 2019. године Школа је, у оквиру Erasmus+ пројекта „Creating Theory-to-Practice Centres for 

Innovation and Employment“ основала иновациони и стартап центар (енг. Theory-to-Practice (T2P) Centre) у 

коме се организују три групе активности сарадње са привредом, у којима студенти реализују своју стручну 

праксу. Прва група активности односи се на решавање  конкретних студија случаја из области трговине у 

предузећима која имају сарадњу са иновационим и стартап центром. Друга група активности односи се на 

развој финансијског плана конкретне пословне идеје за коју се прави бизнис план, а коју ће иновациони и 

стартап центар подржати преко различитих фондова. Трећа група активности односи се на обављање 

стручне праксе из области финансија у бизнис центрима у иностранству, на високим школама и 

Универзитетима са којима Школа има успостављену међуинституционалну сарадњу. За обављање струч-

не праксе студентима на трговинским пословима надлежан је наставник стручне праксе на трговинским 

пословима. У договору са њим се одређује тачно место и трајање обављање стручне праксе. Стручна прак-

са се може обављати једном недељно са одговарајућим фондом часова или у блоку у периодима школске 

године када се не обавља настава. Програмски задаци стручне праксе односе се на све врсте наставних 

активности из области трговинског пословања: истраживање понашања потрошача, примењено 

управљање малим предузећима, примењеног трговинског менаџмента, правних трансакција у трговини, 

примењених пословних комуникација и др. На завршетку стручне праксе студент је обавезан да уради 

писани рад из стручне праксе трговинских послова са дефинисаном структуром и садржајем из проблема-

тике обављања праксе, који јавно презентује пред наставником стручне праксе. 

Број часова  активне наставе Остала настава: 90 часова рада 

Литература 

У договору са наставником. 

Методе извођења наставе 

Наставне активности са студентима обухватају теоријска предавања, практичне вежбе, као и 

консултације, тематске дискусије, израду и презентирање семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Начин полаггања испита Одбрана писаног рада 

 

 
 

 Назад 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм:  Трговинско пословање 

Назив предмета:  Стручно истраживачки рад (СТИР) 

Наставник/наставници: Сви наставници са студијског програма у оквиру група 

стручних и стручно–апликативних предмета 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: За успешно праћење потребно је познавање општих економских и менаџментских дисциплина, 

као и познавање метода и техника струковног истраживања 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за писање, објављивање и презентацију истраживачког рада. Стручно 

истраживачки рад треба да у потпуности припреми студента за израду завршног рада. Циљ ове активности 

је да студенту омогући свеобухватно сагледавање практичних проблема и задатака у изабраној ужој 

области и олакша дефинисање циљева истраживања и конкретног садржајазавршног рада. 

Исход предмета  

Очекује се да је студент може јасно и прецизно да формулише предмет и циљеве истраживања и тему 

завршног рада; оспособљавање студента за самостално коришћење литературе, примену одговарајуће 

методологије, идентификацију, анализу и истраживање проблема, те формулисање препорука за решење 

конкретног проблема на бази резултата анализе и истраживања. Такође, очекује се да је студент након 

положеног испита усвојио теоријско знање и стекао искуство неопходно за дефинисање и планирање 

истраживачког рада, самостално или тимско истраживање, примену и објављивање резултата 

истраживања. 

Садржај предмета 

Студент у сарадњи са наставником (ментором) посећује одговарајућу институцију (установу) или 

предузеће које се бави пословима из области која је предмет истраживања, и у сарадњи са њиховим 

стручњацима идентификује потенцијалне практичне проблеме чије решавање може бити предмет 

завршног специјалистичког рада. На основу тога студент израђује приступни рад на изабрану тему, који 

садржи преглед литературе из изабране области, идентификацију проблема који се решава, опис метода 

за решавање проблема, закључке и предлог садржаја завршног рада. У зависности од теме, део стручног 

истраживачког рада може се обавити на терену: у јавним предузећима и установама, органима локалне 

самоуправе, привредним друштвима, локалним и државним агенцијама, осталим организацијама и 

институцијама, туристичким организацијама и агенцијама, хотелским и ресторатерским предузећима итд. 

Број часова  активне 

наставе 
Остала настава: 75 часова рада 

Литература 

Научне и стручне монографије, уџбеничка литература, научни и стручни часописи, зборници радова са 

конференција, пројектна документација, студије и остала грађа која је у вези са предметом истраживања 

Методе извођења наставе 

Самосталан рад студента на изради приступног рада уз редовне консултације са изабраним наставником 

(ментором). Наставник даје упутства студенту, упућује га на одређену литературу и усмерава га у циљу 

израде квалитетног приступног рада. Поред консултација са наставником, студент обавља консултације и 

са стручњацима из институција и предузећа које се баве проблематиком из области теме завршног рада. 

По потреби, део активности се спроводи на терену. Завршени приступни рад студент предаје наставнику 

на преглед и оцену. По успешном завршетку стручног истраживачког рада студент пријављује 

специјалистички рад са предложеном темом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена 
Стручно истраживачки 

рад и израда приступног 

рада 
60 

Усмени испит (усмена одбрана 

стручно истраживачког рада)  
40 

 
Назад 

 



Студијски програм : Трговинско пословање 

Назив предмета: Пословне комуникације 

Наставник/наставници: Ивана Ђелошевић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Упознавање са теоретским основама успешног пословног комуницирања и његове повезаности са праксом 

пословне активности. Савладавање кључне способности и технике пословног комуницирања које су 

неопходне за успешно остварење пословних циљева.Циљ комуникације у пословном окружењу јесте стицање 

кредибилитета и угледа и успостављање позитивних и продуктивних односа са другима. 

Исход предмета  

Основни исход  је да  студенте оспособи за разумевање основних претпоставки пословног комуницирања. 

Акценат је стављен на анализу различитих техника пословног комуницирања које  су неопходне за остварење 

пословних циљева. Посебан исход је разумевање канала и средстава комуницирања као и модела 

комуникације и сметњи које могу ометати процес пословне комуникације. Битан исход предмета је 

разумевање процеса састављања извештаја и истраживачких метода, као креирање и извођење пословних 

презентација. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Успостављање оквира за пословну комуникацију(сврха пословне комуникације, процес комуникације, 

комуницирање у организацијама, спољашњи утицаји на пословну комуникацију);процес комуницирања 

(елементи процеса комуницирања, линеарни модели комуницирања, типови комуницирања);Фокусирање на 

интерперсоналну комуникацију (стилови или начини комуникације, невербална комуникација, слушање као 

вештина комуникације); Фокусирање на групну комуникацију (групно доношење одлука, вођење 

састанака);Планирање писаних и усмених порука; Алати  маркетиншких комуникација (лична продаја, 

оглашавање, маркетиншки односи с јавношћу, сајмови и изложбе, спонѕорство);Комуницирање електронским 

путем (адекватна употреба технологије, комуникација електронском поштом, комуникација путем веб стране, 

говорна и бежична комуникација); Припремање позитивних и неутралних порука ( одабир канала или медија, 

поруке позитивног садржаја, рутинске рекламације, процедуралне поруке); Припремање поруке са лошим 

вестима (избор одговарајућег канала и обрасца организације, формулисање поруке негативног садржаја, 

неприхватање рекламације); Припремање персуазивних порука; редиговање писаних порука;Разумевање 

процеса састављања извештаја и истраживачких метода; Комуникација путем извештаја и пословних 

презентација( саопштавање квантитативних информација, коришћење графичких приказа); Организовање и 

припремање извештаја и предлога;  Креирање и извођење пословних презентација; Припремање радне 

биографије и писма пријаве; Обављање интервјуа за посао и припрема пословних порука. 

Практична настава  

Пример графичког модела процеса комуникације, формални мрежни ток, практични примери проблема у 

вербалној и невербалној комуникацији, Савети који ће Вам помоћи да будете ефективнији слушалац-пример, 

Организациони дијаграм са хијерархијским и тимским структурама, проблеми групног доношења одлука, 

Анализа-стилови решавања конфликта, Пример-процес планирања и припреме писаних и усмених порука, 

Пример e-mail поруке, Instant Messaging, Добар пример потврдног одговора на рутинску рекламацију, Лош 

пример рутинског захтева, Пример потврдне наруџбине, Пример продајне поруке којом се промовише 

производ, услуга, Примери суочавања предузећа са проблемом, у чему леже узроци проблема и шта  

истраживач предузима у таквој ситуацији, превођење  проблема у циљеве истраживања, практичан пример 

постављања хипотезе, примери прикупљања секундарних и примарних података, креирање и састављање 

упитника у зависности од постављеног проблема и хипотезе, примена различитих врста дихотомних и 

отворених питања у упитнику,Препоруке за креирање графичких приказа,Примери-једноставан штапићасти 

дијаграм, груписани штапићасти дијаграм, вишеструки линијски дијаграм, кружни дијаграм,просторни 

дијаграм,Избор одговарајућег визуелног средства за презентацију-анализа. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:45 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Ех-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 


