ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И
ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ
– СИРМИЈУМ –

КЊИГА ПРЕДМЕТА
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, новембар 2016.

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Социологија
Наставник: др Зоран Гудовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Да студент открива и сагледа не само отворене већ и скривене/латентне/ функције друштвених институција, намераване, али и
ненамераване последице друштвеног деловања. Да студенти стекну теоријска и практична знања у правцу њихове здраве интеграције у
радни и свеукупни друштвени простор кроз лакше уживљавање су судбине и ситуације других и другачијих, кроз њихово припадање и
разумевање различитости. Циљ је формирање креативног, слободно мислећег и добронамерног човека способног да партиципира, а не
само да се прилагођава друштву. Да препозна узрочно-последичне везе у сложеном детерминизму друштвених појава.

Исход предмета
Након успешног завршеног предмета, студент ће моћи да утврди и размотри правце сложених друштвених појава и процеса као и њихову
повезаност. Истовремено, студент ће критички оценити и препознати главне мегатрендове савременог цивилизацијског развоја и
селектовати њихове облике. Студент ће показати и анализирати појам глобализације и противречне димензије/стране/ њиховог
испољавања. Студент ће представити и описати светске монотеистичке религије и указати на њихов измењен друштвени контекст у
савременом друштву. Препознати и систематски изложити проблеме везане за етничке конфликте у свету и њихову повезаност с
глобалистичким процесима, али истрајавању према етничком идентитету. Студент прихвата неопходност постојања културних
разлика/верских, етничких и др./, уважава њихов културни садржај и разлике. Цени спремност за сарадњу и поштује етичке норме у свом
раду. Активност наставе и учења остварује се кроз предавања, дискусије, тимски рад, семинарске радове и заједничке презентације. Знање
се провера испитом на крају семестра, тестовима и есејом.

Садржај предмета
Теоријска настава: I Предмет, настанак и задаци социологије. II Методе социологије. Главне теоријске оријентације у социологији. III
Рад-централна људска категорија. Подела рада као основ развоја човека и друштва. IV Појам својине и својински облици. Појмови и
промене савременог привређивања: транзиција, предузетништво, менаџмент, маркетинг V Друштвена моћ. Појам, облици и извори
друштвене моћи VI Типологија друштава. Прединдустријска(сељачко-аграрна), индустријска и постиндустријска(информатичка).
Традиционална и модерна друштва. Савремене социолошке парадигме. VII Становништво и популационо развојни проблеми VIII
Глобална привреда, одржив развој и еколошки проблеми. IX Друштвене групе –појам и врсте. Друштвене заједнице X Породицапримарна људска заједница. Породица и друштвена условљеност васпитања. XI Етничке заједнице и етнички идентитет. Етнички
конфликти XII Класно-слојна структура друштва(стратификацијски, класно-конфликтни и елитистички модел структуре друштва). Појам
и теорије елита. XIII Друштвене промене и друштвена покретљивост. Главни мегатрендови у савременом друштву. Друштвени развојпојам и индикатори. XIV Модернизација и информатичко друштво. Противречности и проблеми савременог друштва. Глобализација и
њени аспекти. XV Религија и друштво. Монотеистичке религије. Савремени преображаји религије.

Практична настава -Смисао, улога и домашаји социологије у друштву, -Комуникација, интеракција, различите културе, -Савремена
теорија менаџмента, -Конфликти у друштву, смисао, врсте и историјски контекст, -Друштвена моћ. Појам, облици и извори друштвене
моћи. Упоредна анализа социјалистичке и капиталистичке привреде с нагласком на теорију конвергенције, -Правни поредак и владавина
права. Модерна и традиционална друштва, -Становништво и популационо развојни проблеми, -Дефиниција, порекло, приступи, аспекти и
покретачи глобализације(између неизбежног и непожељног), -Друштвене институције и организације ,-Трансформација савремене
породице, -Национална свест и национализам(анализа многобројних појавних облика национализма), -Појам и теорије
елита(конзервативне, критичке, функционалне), -Главни мегатрендови савременог цивилизацијског развоја, -Култура, поткултура,
контракултура. Монокултуралност, мултикултуралност, интеркултуралност, транскултуралност, -Религијске организације и савремени
преображај религије

Литература
Бек,У.(2001): Ризично друштво, Београд, Филип Вишњић
Гиденс,Е.(2003): Социологија, Београд, Економски факултет
Гудовић, З.(2012): Увод у социологију-општи појмови и проблеми, 3.допуњено издање.Сремска Митровица, Висока школа струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум
Хараламбос, М,, Холборн,М.(2002): Социологија: теме и перспективе, Загреб, Голден маркетинг
Покрајац,С.(2009): Увод у социологију,3.издање, Бечеј, Пролетер

Број часова активне наставе
Методе извођења наставе

Теоријска настава: 45

Практична настава: 15

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање проблема, практични рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава
колоквијум-и

25
25

усмени испт

семинар-и

15

поена

30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословна психологија
Наставник: др Тања Панић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Стицање знања у вези са организационом културом и климом, задовољством послом и његовим факторима,
техникама стратегијског менаџмента, управљања људским ресурсима, основним знањима психологије
маркетинга. Оспособљавање студента за идентификовање организационе културе и климе, проблема у
организацији, техника за испитивање и превазилажење, разумевање и психолошку анализу запослених у
организацијама.
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан за: препозна и примени знања из области пословне
психологије у раду у профитним и непрофитним организацијама, познаје елементе организационе културе и
климе, познаје сегмент управљања људским ресурсима, професионално анализира понашање запослених у
организацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Улога перцепциоје и личности у организацијском понашању. Задовољство послом, мерење и консекценце
Мотивација за рад, природа и теоријски приступи. Стратегије унапређења радне мотивације. Социјално
понашање и организацијски процеси. Групе у организацији. Тимски рад. Вођство у организацији.
Комуникације у организацији. Стрес на раду, узроци, приступи и копинг механизми. Конфликти у
организацијама и стратегије управљања конфликтима. Организациона култура. Организациона клима.
Маркетинг као процес комуникације: маркетинг концепт, стратегије маркетинга, маркетинг и пропаганда.
Практична настава
Руковођење као управљање људским ресурсима. Професионална оријентација и селекција, методе
упознавања кандидата за посао, увођење у посао. Стратегије мотивисања људских ресусрса: мотивисање и
награђивање, праћење и оцењивање успешности. Квалитативне методе у организацијској психологији:
посматрање, студије случаја, интервју, анализа квалитативних података. Преглед метода у стратегијском
менаџменту: портфолио концепт, анализа, бенчмаркинг, cost benefit анализа. Идентификација управљачког
проблема и предлог стратегије за превазилажење-припрема за израду семинарског рада. Специфичне
технике психологије маркетинга: фокус групе, интервју, SWOT анализа. Идентификација елемената
организационе културе и организационе климе у једној (не)профитној организацији. 4 П-маркетиншки микс.
Литература
1. Чукић, Б. (2005). Организационо понашање у улогама и групама, ICIM+, Крушевац
2. Вујић, Д. (2003). Менаџмент људских ресурса и квалитет, Центар за примењену психологију Друштва
психолога Србије, Београд.
3. Францешко, М., Мирковић, Б. (2008). Организационо понашање, Нови Сад: USEE Прометеј.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Вербална (предавања, полуларна предавања, дискусије...), рад са књигом, илустративно-демонстрациона
(огледи, презентације...).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
5
писмени испит
35
домаћи задаци
усмени испит
25
колоквијум-и
20
семинар-и
15
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословне комуникације и односи с јавношћу
Наставник: Др Милош Ђорђевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Упознати студенте са говорним моделима и облицима пословне писане комуникације. Развијање компетенција
студената потребних за стварање услова који интегришу све комуникативне активности (језик, говорни и писани).
Развијање способности студената да користе све врсте пословне комуникације у професионалном окружењу, као и да
припремају говор, овладају вештином писања радне биографије и интервјуа за посао.
Исход предмета
Студнти су способни да вербално, у писаном облику и посебно електронским путем комуницирају са одраслима у
пословном окружењу; да користе говорне моделе комуникацијских вештина и све облике пословне писане
комуникације ради лакшег извршавања професионалних обавеза. Утврђују критеријуме за избор и вредновање: облика
пословне комуникације, писање говора, саопштења за јавност. Овладавају основни знањима и вештинама из области
односи с јавношћу.
Садржај предмета Теоријска настава
Комплексност и значај непосредне комуникације у савременом свету. Различити аспекти комуникације. Основни
комуниколошки појмови. Вербална и невербална комуникација. Улога имиџа у савременом потрошачком друштву,
посебно креирање пословног имиџа. Комуникациони процеси и средства масовне комуникације, комуникологија у
функцији развијања културе односа са медијима, медији и комуникологија, новинари и језик медија. Односи с
јавношћу, портпарол, саопштење за јавност (практичне вежбе припремања и писања саопштења). Култура јавног
наступа. Писање CV-а, припрема за интервју за посао.
Практична настава
Вежбе и практичан рад (планирана посета медијским кућама као што су један регионални медиј и један национални
нпр. Сремска телевизија и дописништво РТС-.а у Шапцу; затим посета једној фирми нпр. Итон у Сремској Митровици
која има службу за односе с јавношћу. Импровизација службе за односе с јавношћу тако што студенти играју по
улогама запослене). Импровизација интервјуа за посао, студенти су у паровима и мењају улоге. Импровизација радног
места портпарола. Студенти симулирају говорне ситуације, демонстрирају различите друштвених улоге, анализирају
вербалне и невербалне сигнале.
Литература Миленковић, С. (2012): Деца и медији, Сремска Митровица: ВШССОВ
Миленковић, С. (2007). Медијска култура, Сремска Митровица: ВШССОВ.
Марковић, М. (2006). Пословна комуникација, Београд: Clio
Мандић, Т. (2002). Комуникологија, Београд: Привредни преглед
Потер, Џ. (2011).Медијска писменост, Београд: Clio
Миленковић, С. (2008). Медији у образовању, Рума: Графампромет
Нушић, Б. (2010). Реторика, Београд: Чигоја штампа
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе предавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и презентација
семинарских радова, израда мањих пројеката у виду акционих истрживања, примене значајнијих пројекционих техника
и њихова дискусија, симулација или примена у реалним условима могућих комункиацијских решења и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

25

..........

семинар-и

10

поена

50

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Математика
Наставник: др Душка Пешић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Упознавање и савлађивање математичких садржаја који се односе на појам броја, основне појмове из
алгебарских структура, елементе линеарне алгебре и аналитичке геометрије, као и на диференцијални и
интегрални рачун функција једне реалне променљиве.
Исход предмета
Студенти се оспособљавају за коришћење матричног рачуна и диференцијалног рачуна функција једне
променљиве, који спадају у основне алате моделирања организационих и техничких система.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Математичка логика; 2. Скупови, релације, операције; 3. Математичка индукција; 4. Биномна и
полиномна формула; 5. Појам реалне функције једне променљиве; Низови; Критеријуми конвергенције; 6.
Гранична вредност функције; 7. Непрекидност функције; Својства функција непрекидних на одсечку; 8.
Први извод функције; 9. Диференцијал функције и примена Диференцијали вишег реда; 10. Основне
теореме диференцијалног рачуна; Тејлорова формула; 11. Појам екстремума; Неопходни и довољни услови
за екстремум; 12. Конвексност криве и превојне тачке; Асимптоте криве; 13 Неодређени интеграл; 14.
Одређени интеграл.
Практична настава
Све наставне теме обрађене у теоријском делу наставе биће детаљно анализиране кроз вербалне методе,
визуелне методе, рад у групама, индивидуални рад, употребу рачунара, развијање математичких модела...
У току практичне наставе користиће се бесплатни математички софтер GeoGebra
Литература
1. Пешић Д., Математика са збирком решених задатака, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Сремска Митровица, 2012
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Поред класичних метода, техника и облика рада, користиће се рачунари као помоћно средство приликом
излагања и обраде методичких садржаја. Једна од најважнијих предности употребе рачунара у настави
математике је могућност визуализације наставних садржаја. Посебно се истиче потреба да се наставни
садржаји из математике презентују примерима из свакодневног живота.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
домаћи задаци
колоквијуми
семинарски рад

5
5
40
20

писмени испит
усмени испит

20
10

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Енглески језик II
Наставник: др Маја Цвијетић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: уписан семестар
Циљ предмета Систематско изграђивање адекватног вокабулара и употпуњавање знања основа граматике
уз равномерно увежбавање основних вештина (reading, writing, listening & speaking). Посебан нагласак
ставља се на превођење стручних текстова. Оспособљавање студената за превођење стручне литературе са
енглеског на српски језик, правилна комуникација у свим основним областима енглеског пословног језика.
Исход предмета Студент адекватно комуницира, у стању је да води јасан, течан и добро структуриран
разговор уз висок степен правилне употребе граматичких категорија и лексичких елеманта. Артикулише и
организује сосптвени дискурс. Презентује своје мишљење о општим темама и темама стручног
интересовања. Поседује лексички фонд за читање стручних текстова, уз повремено коришћење речника.
Садржај предмета
Теоријска настава: Computers; Computer Architecture; Computer Applications; Operating Systems;
Graphical User Interfaces; Applications Programs; Multimedia; Computing Support; Networks; Information
Transfer; The Internet; The World Wide Web; Websites; Webpage Creator; Communications Systems
Практична настава: Past Simple/Present Perfect; Exchanging and Noting Specific Information; Prepositions of
Place; Sequencing Instructions; Present Passive; Describing a Process; –ing Form as noun and after prepositions;
Matching Text and Diagram; Prediction; Verb+Object+Infinitive; V+Object+to-Infinitive; Reading Diagrams;
Instructions and Complex Instructions; Note-Taking; -ing Clauses, Cause and Effect, Locating Information in
Diagram and Text; If-sentences, Types 1 and 2; Matching Diagrams and Spoken Output; Relative Clauses with a
participle; Describing Advantages and Disadvantages; Exchanging Information; Providing Explanations;
Warnings; Writing a Newsgroup Contribution; Time Clauses, Listening and Note-Taking; Giving
Advice,Evaluating; Listening for Specific Information; Advising
Литература
Glendinning E.H., and J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press, 2002.
Oxford Dictionary of Computing, (edited by John Daintith and Edmund Wright), Oxford University Press
2008.
• Swan M., and C. Walter, How English Works, Oxford University Press, 2002.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Број часова активне наставе
•
•

Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на
примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради семинарских радова на договорену тему,
метод презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

писмени испит

70

10

практична настава

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

..........
20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Економија
Наставник: др Драган Дукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Да студенти стекну основна знања о економији, принципима економије, областима изучавања економије,
да спознају сегменте производних односа и основне категорије и опште економске законитости.
Исход предмета
Разумевање кључних економских појмова. Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије
теоријска и практична сазнања о основним економским начелима на којима се заснива економија и да
разуме узроке и последице промене одређених економских показатеља.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и принципи економије; Ближе одређење микроекономије; Понашање предузећа (производња,
трошкови, предузеће на тржишту савршене конкуренције); Анализа понуде и тражње; Еластичност понуде
и тражње; Типови и структура тржишта; Макроекономски агрегати (друштвени рачуни); Макроекономија
отворене привреде; Агрегатна понуда и агрегатна тражња; Потрошња, штедња, инвестиције у националној
економији; Незапосленост и инфлацијa; Привредни раст и развој; Економске функције државе; Монопол и
олигопол; Међународна економија;
Практична настава
Студије случаја; Решавање и анализа задатака; Презентације пројеката, семинарских и приступних радова.
Литература:
1. Дукић, Д., Основи економије, Висока школа струковних студија - Сирмијум, Сремска Митровица, 2016.
2. Veselinović, P., Ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014.
3. Jednak, J., Tomić, R., Ekonomija, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2009.
4. Mankiw, N. Gregory, Taylor, Mark P., Ekonomija, Data Status, Beograd, 2008.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Интерактивна анализа примера из праксе,
чланака из часописа, са Интернета, и сл. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор,
дебате, вежбе и радионице. Практичан рад студената појединачно и у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

20

поена
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Анализа података
Наставник: др Душка Пешић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
♦ Упознавање студената са основним комбинаторним принципима, теоријом вероватноће као
математичког модела случајних појава као и са математичком статистиком као примењеном теоријом
вероватноће у анализи масовних појава.
♦ Оспособљавање студената за активну самосталну примену основних модела статистике и вероватноће у
другим областима науке и праксе.
Исход предмета
♦ Стицање знања неопходних за разумевање случајних појава.
♦ Допринос даљем развијању логичког и математичког мишљења и математичке интуиције студената.
♦ Приказивање потенцијала математичких модела за решавање конкретних проблема кроз примере из
свакодневног живота.
♦ Оспособавање студената за коришћење апликативних програма, литературе и других извора потребних
за примену теоријских знања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Комбинаторика. Биномна формула. Дефиниција и основна својства вероватноће. Случајна променљива.
Математичко очекивање. Прикупљање и графичка презентација података. Мере централне тенденције, мере
дисперзије. Статистичке дистрибуције. Узорак и оцењивње параметара. Тестирање хипотеза. Регресиона
анализа и корелациона анализа.
Практична настава
Програм GeoGebra као статистички алат.
Програм Excel као статистички алат.
Математичко моделирање.
Литература
1. Пешић Д., Анализа података, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре - Сирмијум, 2015.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавање са много примера који илуструју теоретски део наставе.
Вежбе са освртом на коришћење математике у другим дисциплинама и практичним примерима важним за
стручњаке из области пословне информатике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
домаћи задаци, тестови
колоквијум
семинарски рад

5
10
25
20

писмени испит
усмени испит

30
10

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Сигурност информационих система
Наставник: др Срђан Дамјановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета: Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за
заштиту података у обалсти рачунарства, комуникација и других пословних системима. Студенти треба да буду
оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система образложе важност примене политике и
прописаних поступака заштите.
Исход предмета: Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и
сервисе за обезбеђење сигурности података.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основе заштите података (историја, терминологија, дизајн, образложење потребе).
2. Сигурносни механизми (криптографија, аутентикација, редундантност, откривање напада).
3. Практична примена (актуелна практична решења, однос цена квалитет, стандарди).
4. Политика примене (Дефинисање и контрола примене, превенција, ванредни догађаји у систему).
5. Напади (активни , пасивни, злонамерни софтвер, онемогућавање рада, улога човека у систему).
6. Подручја примене (управљање информацијама, мреже, интернет, одржавање система).
7. Софтверска и хардверска решења за заштиту података (упоредна анализа).
8. Употреба смарт картица и токена у процесу заштите података.
9. Поступци заштите различитих облика података(пренос, чување и обрада).
10. Сервиси за обезбеђење сигурности (Доступност, целовитост, тајност, веродостојност непорецивост).
11. Хеш функције и дигитални потпис.
12. Генерисање, дистрибуција кључева и Сертификациона тела.
13. Процена потребних мера заштите (Процена ризика и трошкова примене заштите).
14. Законске одреднице (међународни и домаћи прописи, дигитални потпис).
15. Рачунарски вируси и антивирус програми.
Практична настава
1. - 2. Анализа основних система за заштиту.
3. Симетрични системи заштите.
4. Асиметрични системи заштите.
5. - 6. Сервиси за обезбеђење сигурности Хеш функције и дигитални потпис.
7. Употреба смарт картица и токена у процесу заштите података.
8. - 9. Примена хардверских решења за заштиту података.
10. - 11. Примена софтверских решења за заштиту података.
12. - 14. Криптографски стандарди Заштита преноса података у реалном времену.
15. Антивирус програми.
Литература
1. Драган Ранђеловић, Управљање информационим системима и њихова заштита, Криминалистичкополицијска академија Београд, 2014.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе: Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
домаћи задаци, тестови
колоквијум
Семинарски рад

5
45

писмени испит
усмени испит
практични испит

50

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Рачуноводство
Наставник: др Ивана Б. Петревска
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Овладавање основним рачуноводственим појмовима и категоријама у циљу сагледавања кретања средстава
и извора средстава предузећа, настанка и обухватања реализације прихода и расхода, утврђивања
финансијског резултата и новчаног тока.
Исход предмета
Способност рачуноводственог обухватања пословних промена и састављање финансијских извештаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и садржај рачуноводства. Прилаз двојном књиговодству и његове карактеристике. Књиговодственa
документа. Пословне књиге. Књиговодствено обухватање сталне имовине, материјала финансијских
средстава. Евиденција прихода и расхода. Предзакључна књижења и пословни резултат.
Практична настава
Инветар, биланс и билансне промене. Евиденција прибављања финансијских средстава. Прибављање и
отуђење основних средства. Расходовање основних средстава. Евиденција набавке робе и материјала.
Обухватање трошкова материјала, трошкова ситног инвентара и амбалаже, трошкова зарада. Обухватање
финансијских и ванредних расхода. Временска разграничења прихода и расхода. Обухватање прихода
производног и трговинског предузећа. Корекција салда рачуна стања. Развијање активно-пасивних рачуна.
Ревалоризација основних средстава и залиха.
Литература
1. Вукасовић Д., Петревска М., Петревска И., Oснови рачуноводства, Висока технолошка школа
струковних студија, Шабац, 2015.
2. Жаркић -Јоксимовић Н., Богојевић Арсић В., Бенковић С., Шикањић Б., Збирка задатака из
рачуноводства, ФОН, Београд, 2010.
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Студенти се активно укључују у наставни процес
кроз разговор, вежбе и израду домаћих задатака.

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испит
30
колоквијум-и
60
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Енглески језик I
Наставник: др Маја Цвијетић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: уписан семестар
Циљ предмета Увођење у основне области пословног енглеског језика, систематско изграђивање
адекватног вокабулара и употпуњавања знања основа граматике уз равномерно увежбавање основних
вештина (reading, writing, listening & speaking). Оспособљавање студената за коришћење стручне
литературе на енглеском језику, за правилну комуникацију у свим основним областима енглеског
пословног језика.
Исход предмета Студент влада фонолошким системом, изговор и интонација су му јасни и природни.
Изражава се течно, спонтано и прецизно. У стању је да изврши синтезу информација и аргумената
прикупљених из изразличитих извора.Остварује изражену аутономију у читању, прилагођава начин и
брзину читања врсти и природи текста, бирајући одговарајуће изворе. На јасан и разложан начин пише о
разноврсним темама које се тичу његовог подручја интересовања доводећи у везу идејно ткиво неког
текста, уз поштовање правила писања. Влада адекватном употребом основних врста формалних писама и
есејa.
Садржај предмета
Теоријска настава: Everyday Uses of Computers; Parts of a Computer; Input Devices; Output Devices; Storage
devices; Graphical User Interface; Networks; Communications; Email and Newsgroups;Word-Processing;
Databases and Spreadsheets; Graphics and Multimedia; Programming; Future Trends;Careers in Computing
Практична настава: Articles; Definite and Indefinite Article; Comparison of Adjectives; Present Simple/Present
Continouos; Giving Advice; Function; Linking Verbs; Adverbs of Frequency; Network Topologies; Predicting
Conequencies; Present Passive; Past Simple/Past Continuous ; –ing Forms; Present Perfect Tense; Present Perfect
Passive; Modal Verbs; Making Predictions; Future Tense;Job Requirements
Литература
Glendinning E.H., and J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press, 2002.
Oxford Dictionary of Computing, (edited by John Daintith and Edmund Wright), Oxford University Press
2008.
• Swan M., and C. Walter, How English Works, Oxford University Press, 2002.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава:1
•
•

Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на
примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради семинарских радова на договорену тему,
метод презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

писмени испит

70

10

практична настава

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

..........
20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословни информациони системи
Наставник: др Зоран Бањац, Дарко Дражић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Сагледавање карактеристика пословних информационих система и овладавање основним концептима
готових интегрисаних софтверских решења.
Исход предмета
Студент познаје карактеристике пословних информационих система, оспособљен је да учествује у развоју и
имплементацији пословних информационих система, познаје опште карактеристике готових интегрисаних
софтверских решења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Интегрисана обрада података. Информациони систем развоја и маркетинга. ИС набавке и складиштења систем квалитета. ИС производње и одржавања. ИС финансија и рачуноводства. ИС људских ресурса. Развој
ИС - ЕРП пакети. ИС у услугама - специфичности. ИС ланци снабдевања. ИС е-комерц, јавни сектор.
Управљање пословним информационим системима. Стандарди у ИТ пословању. Документ-центрични
метамодел пословног информационог система: структура, претпоставке и правила.
Практична настава
Основни концепти структурног програмирања: хијерархијска структура, одвајање дефиниције података од
њихове обраде и потпрограми. Основни концепти објектно-оријентисаног програмирања: наслеђивање,
апстракција и полиморфизам. Програмски језик Pascal. Моделирање процеса коришћењем софтвера. Речник
података и моделирање података коришћењем софтвера. Примена документ-центричног метамодела у
развоју студијског примера пословног информационог система.
Литература
1. Wigand, R., Mertens, P. Introduction to Business Information Systems, Springer 2003.
2. Bocij, P. Chaffey, D. Business Information Systems Prentice, Hall 2003.
3. Скртрипте за предавања и вежбе.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.

Предиспитне обавезе

Практична настава: 30

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испит
60
колоквијум-и
пројектни задатак (семинар)
30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Објектно орјентисано програмирање
Наставник: Др Здравко Иванковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенти у потпуности овладају објектно орјентисаном методологијом за развој
програмских апликација. Циљ је анализа програмских структура са акцентом на оптимизацију софтвера и
поновну употребу кода.
Исход предмета
Стечена знања ће студенту омогућити увид у објектно орјентисану методологију у развоју софтвера која
представља основу за развој свих саврмених апликација. Студент би треба на крају предмета да усвоји
објектно орјентисани приступ у креирању софтверских решења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Преглед методологија у развоју софтверских решења. Објектно орјентисана методологија. Основни
елементи објектно орјентисаног програмирања. Енкапсулација. Конструктори и деструктори. Права
приступа. Инстанцирање. Наслеђивање. Апстрактне класе и интерфејси. Полиморфизам. Генеричке класе
(листе, стекови, редови). Изузеци (испаљивање и обрада изузетака).
Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу по тематским јединицама и укључује израду већег броја
примера на рачунару у објектно орјентисаним програмским језицима (C#, PHP и Java).
Литература
1. Програмски језик Java са решеним задацима, Ласло Краус, Академска Мисао, Београд, 2013
2. Скрипте за предавања и вежбе
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит

поена
50

усмени испт
40

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Енглески језик III
Наставник: др Маја Цвијетић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: уписан семестар
Циљ предмета Систематско изграђивање адекватног вокабулара и употпуњавање знања основа граматике
уз равномерно увежбавање основних вештина (reading, writing, listening & speaking). Посебан нагласак
ставља се на превођење стручних текстова. Оспособљавање студената за превођење стручне литературе са
енглеског на српски језик, правилна комуникација у свим основним областима енглеског пословног језика.
Исход предмета Студент презентује и јасно описује комплексне садржаје, повезујући блиске и сродне
теме, влада широком скалом говорних структура и размењује мишљења о општим темама и темама
стручног интересовања. Поседује активан лексички фонд за читање. Разуме специјализоване публикације
из области информационих технологија, уз повремено коришћење речника ради провере разумевања.
Садржај предмета
Теоријска настава: Computing Support; Data Security; Operating Systems; Word Study – Semantic Groups;
Software Engineering; People in Computing; Recent Developments in IT; Making a Presentation; Writing a
Report; The Future of IT ; Electronic Publishing; Computing Terms and Abbreviations; Interview; Letter
Writing; Competitive Strategies
Практична настава: Diagnostic a Fault and Giving Advice on Technical Problems; Causative Verbs; Scanning;
Explaining a Computer Crime; Reading a Table; Exchanging Explanations; Listening for Specific Information;
Writing a Short News Item; Revision; Advantages and Disadvantages; Requirements; Writing a c.v.; Ability (can,
could, be able to); Comparing Different Versions of the Text; Planning Group Presentation; Defending a Decision;
Describing Functions and Processes; Future Perfect; Word Study; Emphasising: Cleft Sentences; Writing a
Summary; Word Study; Prefixes; -ise verbs; Roleplay; Letters Regarding Employment; Letters of Inquiry and
Request; Ethics and Business; Customer Satsfaction
Литература
Glendinning E.H., and J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press,
2006.
• Oxford Dictionary of Computing, (edited by John Daintith and Edmund Wright), Oxford University Press
2008.
• Barnard R. and D.E. Zemach, Writing for the Real World, Oxford University Press, 2010..
Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
Број часова активне наставе
•

Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на
примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради семинарских радова на договорену тему,
метод презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

писмени испит

70

10

практична настава

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

..........
20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Принципи програмирања
Наставник: др Срђан Дамјановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: уписан семестар
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са начином прављења алгоритама, основама објектно
орјентисаних програма и основама програмског језика Visual Basic. Студенти треба да буду оспособљени да
сами направе и тестирају програм.
Исход предмета: Студенти треба да буду оспособљени да анализирају практичне проблеме, направе алгоритам
и програм, који рјешава постављени проблем.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основе програмирања. Појам и опис алгоритма.
2. Линијске структуре алгоритама. Цикличне структуре алгоритама.
3. Програмски језици. Симболичка имена. Константе. Промјењиве. Типови података.
4. Структура програма. Учитавање и записивање података.
5. Аритметички изрази и наредбе. Наредбе додјеле. Писање, уређивање, превођење, тестирање и чување
програма.
6. Разгранате структуре. Релациони изрази. Наредбе гранања. Бројачке цикличке структуре. Наредба
циклуса.
7. Функције. Једнодимензионални и дводимензионални низови. Сортирање и претраживање.
8. Колоквијум 1. Програмирање у Visual Basic -у. Објектно конципиран програмски језик. Програмско
окружење линија менија и алатки.
9. Палете алатки и послова. Прозори: Project, Form и Properties. Кориснички интерфејс.
10. Дизајнирање објеката. Подешавање својстава. Кодирање.
11. Покретање и затварање програма. Рад са менијима и оквирима за дијалог.
12. Наредбе селекције и итерације. If... Then. Select Case. For... Next. Do (While, Until).
13. Колекције и низови. Модули и процедуре. Обрада стрингова и текста. Додавање слика и специјалних
ефеката. Приказивање података и извјештаја.
14. Објекти за правњење менија и табела.
15. Колоквијум 2. Основни правни и економски аспекти производње софтвера. Гарантне обавезе и одржавање
софтвера. Модификација софтвера.
Практична настава
1. - 2. Израда алгоритма.
3. Покретање Visual Basic-a.
4. - 5. Прављење дигитрона са основним математичким операцијама.
6. Рачунање квадратног корјена, уз примјену гранања.
7. Рачунање функције, уз примјену гранања.
8. Програм са FOR петљом.
9. Програм са WHILE петљом.
10. - 11. Рад са низовима.
12. -13. Прављење процедура и функција.
14. Функције за рад са текстом и датумима.
15. Тајмер и кретање објеката.
Литература
1. Срђан Дамјановић, Предраг Катанић, (2014), Програмски језик Visual Basic збирка задатака, Факултет
пословне економије, Бијељина.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
домаћи задаци, тестови
колоквијум
Семинарски рад

5
45

писмени испит
усмени испит
практични испит

25
25

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Менаџмент
Наставник: др Драган Дукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање са основним појмовима и улогом менаџмента у привреди. Разумевање основне концепције
менаџмента засноване на теоријској поставци и практичној апликацији.
Исход предмета
Разумевање кључних проблема са којима су суочени данашњи менаџери. Студенти ће препознати
конкретне менаџерске активности из стварног пословног света, моћи ће да дају конкретан индивидуални
допринос, брже ће се уклопити у микроокружење и тимски рад, лакше ће прихватати неопходне промене.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у теорију менаџмента; Еволуција менаџмента; Дефинисање менаџмента као научне дициплине;
Основни принципи менаџмента; Активности и улога менаџера; Менаџмент окружење; Анализа окружења;
Промене; Иновације; Знање као ресурс; Обука менаџера, менаџмент консалтинг; Предузетништво и
предузетнички менаџмент; Менаџмент као процес; Процес планирања; SWOT анализа; Стратегија и
стратешко планирање; Одлучивање; Организовање – појам, принципи, дизајн; Организационе структуре;
Кадровско попуњавање; Вођење и лидерство; Контролинг; Етика и менаџмент; Савремени аспекти
менаџмента;
Практична настава
Студије случаја; Решавање и анализа задатака; Презентације пројеката, семинарских и приступних радова.
Литература:
1. Williams, C., Principi menadžmenta, Data Status, Beograd, 2010.
2. Robbins, P. S., Coulter, M., Menadžment, Data Status, Beograd, 2005.
3. Ерић, Д., Увод у менаџмент, Чигоја штампа, Београд, 2000.
4. Јовановић П., Менаџмент – Теорија и пракса, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, 2007.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Интерактивна анализа примера из праксе,
чланака из часописа, са Интернета, и сл. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор,
дебате, вежбе и радионице. Практичан рад студената појединачно и у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

20

поена
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Маркетинг
Наставник: Ивана Б. Петревска
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ је да укаже на неминовност прихватања маркетинг орјентације у условима тржишне привреде и да
објасни основне претпоставке маркетинга, инструменте на којима почива, као и начине за практичну
примену принципа, стратегија, инструмената и вештина неопходних за остваривање успеха на тржишту.
Исход предмета
Након успешно савладаног градива студент ће бити оспособљен да анализира своје макро, микро и интерно
маркетиншко окружење, организује и користи резултате истраживања тржишта, дефинише оптималну
понуду (инструменте маркетинг микса) која ће уз задовољење захтева купаца допринети реализацији
базичних циљева пословања предузећа,успешно планира своју маркетинг стратегију наступа на тржишту,
организује маркетинг активност у предузећу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање маркетинга. Стварање вредности за потрошаче и сатисфакција потрошача. Истраживање
лојалности потрошача.Управљање маркетингом у предузећу. Маркетинг информациони систем.
Истраживање тржишта. Анализа тржишта. Сегментација и позиционирање тржишта. Инструменти
маркетинг микса. Менаџмент производа и бренда. Интернет маркетинг. Односи са јавношћу.
Практична настава
Утицај културног окружења на маркетинг. Истраживање тржишта конкретног предузећа. Сегметација
тржишта. Стратегије диференцирања производа/услуге. Анализа производног програма. Процес
комуницирања.
Литература
1. Матић Н., Маркетинг, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 2012.
2. Jobber D., Fahy J., Osnovi marketinga , drugo izdanje , Data status, Beograd, 2006.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе , анализа студије случаја из праксе, израда и презентација есеја,
дебате...
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

писмени испит

10

практична настава

усмени испит

колоквијум-и

40

семинар-и

20

поена

30

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Базе података
Наставник: др Срђан Дамјановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: уписан семестар
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената ралационим моделом података. SQL: креирање базе
података, упити, ажурирање, погледи, услови интегритета, сигурност, трансакције. Рад са базама података у
програму Microsoft Access и SQL. Студенти треба да буду оспособљени да направе релациону базу података.
Исход предмета: Студенти треба да буду оспособљени да направе релациону базу података и да у њој направе
форме, упите и извештаје.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Базе података и методологија развоја информационих система.
2. Циљеви и задаци база података.
3. Структура релационог модела.
4. Формирање кључева у бази података.
5. Ограничења у релационом моделу.
6. Операције релационог модела.
7. Релациони упитни језици (SQL) (увод).
8. Колоквијум 1. Релациони упитни језици (SQL). Агрегатне функције, унос, ажурирање и брисање
података. Дефинисање права приступа.
9. Референцијални интегритет у базама података.
10. Опоравак базе података (RECOVERY).
11. Прва нормална форма.
12. Функционалне зависности - основне дефиниције и терминологија.
13. Друга и Трећа нормална форма.
14. Примена нормализације у пројектовању базе података.
15. Колоквијум 2. WEB орентисане базе података.
Практична настава
1. - 2. Покретање Microsoft Access-а и прављење табела.
3. Дефинисање кључева, домена и типова података у колонама.
4. Унос података у табеле.
5. - 6. Повезивање табела у базама података.
7. Обезбјеђивање референцијалног интегритета.
8. - 11. Прављење упита.
11. - 12. Прављење форми.
13.- 15. Прављење извештаја.
Литература
1. Бранислав Лазаревић, Базе података, Факултет организационих наука, Београд.
2. Владимир Благојевић, (2006), Релационе базе података, ЕТФ, Београд.
3. Гордана Павловић-Лажетић, (2008), Увод у релационе базе података, Математички факултет, Београд.
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе: Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
домаћи задаци, тестови
колоквијум
Семинарски рад

5
45

писмени испит
усмени испит
практични испит

25
25

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Системско програмирање
Наставник: Др Милољуб Луковић, Дарко Дражић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
По завршетку, студенти би требали бити способни обликовати, кодирати, тестирати, исправљати и
документовати програмска, пре свега објектно оријентисана решења проблема алгоритамског типа.
Циљ предмета је упознавање студената са основама програмирања у програмском језику C++.
Исход предмета
Студент је оспособљен за програмирање у програмском језику C++. Студент је оспособљен за израду
објектно-оријентисаних апликација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у програмске језике и програмирање у Windows окружењу. Примери програма у програмском
језику C. Основни типови података. Константе, варијабле, побројани типови. Декларација. Оператори
и изрази. Врсте оператора. Приоритети. Улаз и излаз података. Функције scanf, printf, gets, puts,
getchar и putchar. Функције за рад са знаковима. Контрола тока програма. Петље while, for и do-while.
Наредбе if, switch и break. Наредбе continue и goto. Функције. Основни појмови. Дефинисање
функција. Прототипови. Рекурзивне функције. Функције с варијабилним бројем аргумената.
Препроцесорске наредбе. Условно укључивање. Макро наредбе. Структура програма. Меморијске
класе, животни век и дохватљивост варијабли. Програми смештени у више датотека. Појам поља.
Вишедимензионална поља. Поља као аргументи функције. Поља и знаковни низови. Показивачи.
Аритметика показивача. Показивачи и функције. Показивачи и поља. Динамичко резервисање
меморије. Аргументи командне линије. Структуре. Дефиниција. Структуре и показивачи.
Самореферирајуће структуре. Уније. Датотеке. Стварање датотека. Врсте датотека. Отварање и
затварање датотека. Стандардне функције за читање и писање.
Практична настава:
У оквиру вежби студенти ће, користећи програмски језик C израђивати објектно оријентисане
апликације. Такође ће се имплементирати различите структуре података, и кроз примере обрадити
основни принципи објектно-оријентисаног програмирања: учауривање, наслеђивање, скривање
података и полиморфизам, као и њихова примена на имплементацији индекс-секвенцијалних
датотека и релационог модела података.
Литература
• Meyer, B. (2002): „Објектно оријентисано конструисање софтвера“, ЦЕТ, Београд
• Stroustrup, B. (2008): „Programming: Principles and Practice Using C++“, Addison-Wesley
• Сктрипте за предавања и вежбе.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
На предавањима и лабораторијским вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење
савремене технологије. Објашњавају се принципи објектно-оријентисаног програмирања који се
илуструју одговарајућим примерима. Током практичне наставе студенти самостално примењују
савладане технике израђујући различите апликације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
10
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословне финансије
Наставник: др Драган Д. Дукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Упознавање студената са основама финансијског система и управљања финансијама у пословним
организацијама уз оспособљавање студената за примену стечених знања у својој професији.
Исход предмета
Способност сагледавања финансијских аспеката пословања и разумевања организације и улоге
финансијске функције у пословним организацијама. Разумевање финансијског окружења. Стицање знања о
финансијском планирању, финансијској анализи, финансијским показатењима пословања, инвестицијама,
временској вредности новца, управљању обртним средствима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, функција и циљеви пословних финансија; Систем управљања финансијама у предузећу;
Финансијско окружење; Финансијска тржишта; Финансијско планирање; Финансијска анализа; Значај
информационих система у финансијском енаџменту; Одлуке о инвестирању; Временска вредност новца;
Одлучивање о инвестирању у условима ризика; Управљање обртним средствима; Одлуке о финансирању;
Краткорочно финансирање; Дугорочно финансирање; Цена капитала; Структура капитала; Структура
капитала; Дивиденде;
Практична настава
Студије случаја; Решавање и анализа задатака; Презентације пројеката, семинарских и приступних радова.
Литература:
1. Дукић, Д., Пословне финансије, Висока школа струковних студија - Сирмијум, Сремска Митровица,
2016.
2. Жаркић Јоксимовић, Н., Бенковић, С., Милосављевић, М., Финансијски менаџмент, Факултет
организационих наука, Београд, 2013.
3. Иваниш, М. (2008) Управљање финансијама. Универзитет Сингидунум, Београд.
4. Богојевић Арсић, В. (2005) Корпоративне финансије, Факултет организационих наука, Београд.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Интерактивна анализа примера из праксе,
чланака из часописа, са Интернета, и сл. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор,
дебате, вежбе и радионице. Практичан рад студената појединачно и у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

20

поена
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Предузетништво
Наставник: Проф. др Витомир Старчевић, Ивана Петревска
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са рапидним јачањем значаја предузетништва за националне
економије као и интересовања академске јавности за овај феномен. Такође, упознавање студената о улози
предузетника да одгoвори на промене које карактеришу савремену светску економију, а које генеришу
шансе, опасности и проблеме. Сагласно томе, како ће предузетник искористити шансе које му генерише
окружење или унутрашња снага да би одговорио на те промене, а при чему мора контролисати и реаговати
на неизвесност.
Исход предмета
По завршетку курса, студенти ће имати основна знања из области предузетништва, очекујући при томе да
ће и они сами у будућности постати успешни предузетници.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Задаци предузетника. Карактеристике предузетника. 2. Аспекти предузетништва као академске
дисциплине. Поље предузетништва. Процес предузетништва. 3. Класификација предузетника и
предузетничких подухвата. 4. Серијско и портфолио предузетништво. 5. Претпоставке
предузетништва. Митови о предузетништву. Теоријски приступи предузетништву. 6. Предузетничке
стратегије. 7. Повезивање креативности, предузетништва и иновација. 8. Предности и недостаци
покретања новог пословног подухвата. 9. Информациона основа за бизнис план.10. Израда бизнис плана.
11. Коришћење и имплементација бизнис плана. 12. Природа и дефинисање корпоративног
предузетништва - Потреба за корпоративним предузетништвом. 13. Препреке корпоративном
предузетништву. Реинжењеринг корпоративног мишљења. 14. Benchmarking у функцији генерисања
корпоративног предузетништва. 15. Концептуализација стратегије корпоративног предузетништва.
Практична настава
На вежбама на примеру конкретног предузећа из праксе студенти практично мере, исказују и анализирају
кључне показатеље који детерминишу постојање или непостојање могућности опстанка, раста и развоја
предузетника (предузећа). Такође, акценат је и на извештавању о имовинској и финансијској ситуацији
предузетника – утемељеност на билансу стања и на билансу успеха. Поред наведеног студенти ће
анализирати и биланс новчаних токова (cash flow) што ће им омогућити да утврде колики је био прилив
односно одлив новчаних средстава – ликвидности код предузећа које је предмет обраде.
Литература
Основна литература: Душан Бобера (2010), Предузетништво, Универзитет у Новом Саду, Економски
факултет Суботица, Суботица.
Додатна литература: Благоје Пауновић, (2014), Предузетништво и управљање малим предузећем,
Универзитет у Београду, Економски факултет, Центар за издавачку делатност, Београд.
Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd, (2011), Подузетништво, MATE д.о.о. Загреб, Загреб.
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
За сваку наставну јединицу припремљена су адекватна предавања са графичким приказима помоћу
пројектора. На тај начин студент може да прати и активно учествује у предавању, гдe може да генерише
помисао на предузетнички подухват, предузетника и предузетништво.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава
колоквијум-и

40

усмени испит

поена

50

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Менаџерске вештине
Наставник: др Тања Панић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент упоозна и разуме бројне феномене који се јављају у међуљудској интеракцији и у
унутаргрупним и међугрупним односима, као и у процесу руковађења у оквиру радне организације.Упознавање са
различитим вештинама и техникама које имају за сврху побољшања перформанси рада појединаца и група.

Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан за: критичко разматрање и разумевање основних проблема и
принципа интеракције између људи и и елементарна примена вештина и техника у социјалној интеракцији у оквиру
радне организације.

Садржај предмета
Теоријска настава
Општи појмови менаџмента и управљања људским ресурсима. Менаџери и лидери, особине. Лидерство. Планирање
људских ресурса. Селекција. Развој људског потенцијала. Мотивација и мотивисање. Тимски рад. Група и групни
процеси. Интерперсоналне вештине. Комуникационе вештине. Управљање временом. Одлучивање. Вештине
преговарања и медијација. Управљање сукобима. Пословна и менаџерска етика.

Практична настава
Значај социјалног контекста запослених. Особине личности значајне за односе на раду. Упознавање са проблемима
стреса и сагоревања. Патологија радног понашања. Тимски процеси. Асертивност. Технике активног слушања.
Невербална комуникација. Личне стратегије управљања конфликтима Стратегије за постизање емоционалне контроле.
Стрес и стратегије превладавања.Стратегије мотивисања људских ресусрса: мотивисање и награђивање, праћење и
оцењивање успешности. Анализа проблемских ситуација везаних за понашање појединца и група у радном окружењу предлог превазилажења проблема

Литература
Вујић, Д. (2008). Менаџмент људских ресурса квалитет, Београд: Центар за примењену психологију (одабрана
поглавља)
Мандић, Т. (2003): Комуникологија, Београд: Клио (одабрана поглавља)

Деслер, Г. (2007). Основи менаџмента људских ресурса, Београд: Дата статус (одабрана поглавља)
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, дисусија, групни рад, презентације, тимски рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

писмени испит

30

усмени испт

30

5

практична настава
колоквијум-и

15

семинар-и

20

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Економетрија
Наставник: др Душка Пешић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Упознавање студената са статистичким методама који се примењују у економији и оспособљавање
студената за самосталну примену метода на реалне проблеме.
Исход предмета
Студенти ће овладати различитим техникама статистике који се примењују на решавање неких типова
практичних проблема. Студенти ће бити оспособљени да самостално изаберу статистичке методе који су
најпогоднији за решавање одрeђеног проблема и да дају тумачење добијених резултата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Економетријска методологија. Теорија оцена. Једнострука и вишеструка регресија. Нарушавање
стандардних претпоставки (аутокорелација и хетероскедастичност). Временске серије у економији
(нестационарне временске серије, ауторегресивни процеси).
Практична настава
Решаваће се конкретни проблеми са реалним подацима уз примену метода који се обрађују на теоријској
настави и применом статистичког софтвера.

Литература
1. З. Младеновић, П. Петровић, Увод у економетрију, Економски факултет, Београд, 2014
2. C.Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, 2011
3. М. Јовичић, Економетријски методи, Економски факултет, Београд, 2002
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Класичне методе теоријске наставе са активним учешћем студената. На практичној настави студенти се деле
у групе и применом различитих статистичких метода уз коришћење статистичког софтвера решавају реалне
проблеме.

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
Писмени и усмени испит
30
домаћи задаци
10
колоквијум-и
30
семинарски рад
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Управљање пројектима
Наставник: др Драган Д. Дукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Стицање основнихих знања о пројектима и управљању пројектима. Овладавање методама и техникама које
се користе у управљању пројектима. Оспособљавање студената за примену стечених знања у управљању
пројектима, планирању, реализацији, праћењу и контроли пројеката.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да, уз примену стечених знања, могу да планирају, изберу, припреме, реализују,
прате и контролишу мање пројекте.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и дефинисање пројекта; Основна обележја пројеката; Основна начела при вођењу пројеката; Врсте
пројеката; Животни циклус пројекта; Основни концепт управљања пројектом; Модели организовања за
управљање пројетком; Пројектни биро-јединица за управљање пројектима; Управљање ризиком пројекта;
Управљање комуникацијама у пројекту; Управљање људским ресурсима у пројекту; Управљање
променама у пројекту; Планирање, праћење и контрола реализације пројекта; Стратешки пројекти;
Међународни пројекти.
Практична настава
Анализа примера бизниз пројекта. Систем извештавања о реализацији пројекта. Информациони системи за
управљање пројектом. Примена у пракси пројект менаџмента. Презентације пројеката, семинарских и
приступних радова.
Литература:
1. Авлијаш, Р., Авлијаш, Г., Управљање пројектом, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
2. Јовановић П., Управљање пројектима, Факултет Организационих наука, Београд, 2005.
3. Панић, П., Инвестиције, оцена и управљање пројектом, Факултет спољне трговине у Бијељини,
Бијељина, 2006.
4. Kerzner H., Project Management, eight edition, John Wiley&Sons, New Jersey, 2003.
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Интерактивна анализа примера из праксе,
чланака из часописа, са Интернета, и сл. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор,
дебате, вежбе и радионице. Практичан рад студената појединачно и у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

20

поена
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Интернет програмирање и електронско пословање
Наставник: Др Здравко Иванковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са напредним техникама у интернет програмирању и моделом,
формама и инфраструктуром електронског послованај, како би се оспособили за пројектовање и
имплементацију таквих система.
Исход предмета
Стечена знања ће студенту омогућити увид у напредне технологије у објектно орјентисаном програмирању
које се користе у изради свих сложенијих софтверских решења. То су примери добре праске у креирању
софтвера (десигн паттернс) који омогућавају да код буде проширив, ефикасан и једноставан за одржавање.
Садржај предмета
Теоријска настава
Интернет и глобализација пословних процеса. Електронско пословање. Компоненте система електронског
пословања. Виртуелне организације. Електронска трговина. Банкарство и берзанско пословање на
интернету. Елементни саврементих интернет апликација. Принципи програмирања интернет апликација.
Интернет технологије. MVC (Model View Controller). Имплементације интернет апликација за електронско
пословање. Стратегије развоја електронског пословања. Сигурност интернет апликација. CRM (Customer
Relationship Model).
Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу по тематским јединицама и укључује израду већег броја
примера на рачунару у програмским језицима PHP и ASP.
Литература
1. М. Ивковић, С. Милошевић, Д. Добриловић, З. Субић: Електронско пословање, Технички факултет
Михајло Пупин, Зрењанин, 2005
2. Скрипте за предавања и вежбе
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит

поена
50

усмени испт
40

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пројектовање информационих система
Наставник: Др Милољуб Луковић, Дарко Дражић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Стицање знања о конвенционалним и објектно-оријентисаним моделима и приступима за анализу и
логичко пројектовање информационих система.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да анализирају и спецификују корисничке захтеве, моделују базу
података и апликације, користећи узоре и САSЕ алате.
Садржај предмета
Теоријска настава
Планирање развоја. Анализа захтева - функционална анализа. Логичко пројектовање структуре и
динамике система коришћењем модела објекти и везе (МОВ). Конвенционални модели за анализу и
логичко пројектовање. МОВ. Преглед осталих конвенционалних модела. Објектно-оријентисани приступ
логичком моделовању информационих система. Анализа захтева – случајеви коришћења. Системски
дијаграми секвенци. Концептуални модел система. Дијаграми класа. Узори у моделовању
информационих система. Опис динамике система. Логичко пројектовање базе података. Трансформација
конвенционалних у релационе моделе. САSЕ алати. Мета-моделовање. Преглед методологија и
стандарда у развоју информационих система.
Практична настава
Анализа и пројектовање информационих система. Функционална декомпозиција. Структурна системска
аналаиза - сложени примери, речник података. Проширени модел објекти и везе. IDEF1X, IЕ. Случајеви
коришћења. Дијаграми класа. Узори у фази анализе. Вишеслојна архитектура апликација. Дијаграми
секвенци – сложени примери. Дијаграми промене стања. Коначни дијаграм стања. Трансформација
концептуалних модела. Припрема за испит.
Литература
1. Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, Prentice
Hall 1998.
2. Hoffer, J., George, J., Valacich, J. Modern Systems Analysis and Design Prentice, Hall 2005.
3. George J.F., Batra Dinesh, Valacich J.S., Hoffer, J.A. Object-Oriented System Analysis and Design, Prentice
Hall 2003.
4. Скртрипте за предавања и вежбе.
Теоријска настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Предиспитне обавезе

Практична настава: 30

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
писмени испит
60
домаћи задаци
усмени испит
колоквијум-и
30
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Софтверско инжењерство
Наставник: Др Здравко Иванковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са напредним техникама у објектно орјентисаном програмирању
које укључују употребу добре праксе и шаблона (design patterns) у креирању софтверских решења.
Применом напредних техника, студенти ће моћи да пишу софтверске апликације применом оптималних
решења у погледу организације кода.
Исход предмета
Стечена знања ће студенту омогућити увид у напредне технологије у објектно орјентисаном програмирању
које се користе у изради свих сложенијих софтверских решења. То су примери добре праске у креирању
софтвера који омогућавају да код буде проширив, ефикасан и једноставан за одржавање. Студенти ће бити
упознати са великим бројем шаблона које ће практично реализовати кроз реалне апликације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Моделовање софтвера употребом UML дијаграма. Креирање алгоритама и анализа софтверских решења.
Моделовање база података (CDM, PDM). Дизајн принципи и патерни. S.O.L.I.D дизајн принципи.
Вишеслојна архитектура. Слој базе података. Презентациони слој. Слој сервиса. Пословни слој.
Структурни дизајн патерни. Дизајн патерни за креирање података. Дизајн патерни понашања.
Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу по тематским јединицама и укључује израду већег броја
примера на рачунару у објектно орјентисаним програмским језицима (C#, PHP и Java).
Литература
1. C# 3.0 Design Patterns, Judith Bishop, O Reilly, 2007
2. Скрипте за предавања и вежбе
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит

поена
50

усмени испт
40

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Основе интернет програмирања
Наставник: Др Здравко Иванковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Студенти се упознају са основним појмовима и техникама које се користе у развоју савремених интернет
апликација. Акценат предмета је на коришћењу HTML програмског језика за приказ садржаја интернет
апликација, Java Script и интернет језика (PHP, ASP) како би се омогућила интеракција са корисником и
CSS језика за визуелно стилизовање апликације. Наставни предмет обухвата приказ различитих
методологија развоја интернет апликација са акцентом на MVC приступу у организовању и раду
апликација.
Исход предмета
Стечена знања ће студенту омогућити увид у тренутно доступне технологије у развоју интернет апликација
и примену датих технологија у креирању једноставних интернет апликација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Преглед технологија у интернет програмирању. Приказ садржаја на интернет странама помоћу HTML
језика. Напредне функционалности које доноси HTML 5. Клијентски и серверски део апликација. Основе
серверског програмирања. Серверско програмирање у PHP и ASP језику. Клијентско програмирање у JS
језику. Примена различитих оквира (framework) за JS језике. Основе интернет дизајна. Стилизовање
страница помоћу CSS-а. Напредне функционалности CSS-а 3.0.
Практична настава
Увод у HTML. Упознавање са различитим функционалностима HTML језика. Упознавање са PHP и ASP
кодом и креирање једноставних скрипти. Рад са JS кодом (Java Script, jQuery, Angular JS). Рад са CSS
стиловима и класама. Синтеза стечених знања кроз креирање пројекта
Литература
1. Информатика са рачунарством 1, Цветковић Љубомир, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и информатичара, Сремска Митровица, 2008
2. Скрипте за предавања и вежбе
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 45

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит
писмени испит

поена
50

усмени испт
40

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање практичних сазнања и искустава о примени информационих технологија у
функционисању предузећа и институција, односно коришћење претходно стечених знања у пракси. На тај
начин студенти теоријско знање допуњују новим знањима из праксе, која ће им користити у наставку
студија и при изради завршног рада. Пракса се може обављати: у предузећима, финансијским
организацијама и установама у Републици Србији које одабере Факултет или сам студент уз услов да
донесе писану потврду да ће бити примљен. Стручна пракса се може обавити и у научним и образовним
институцијама (факултети, високе школе струковних студија, средње и основне школе).
Исход предмета
Стечена знања се могу користити у решавању конкретних проблема у области информационих технологија
и пословних система. Оспособљеност студената за примену стечених теоријских и стручних знања за
решавање конкретних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Познавање делатности
изабраног предузећа или институције, начина пословања, управљања, места и улоге струковног пословног
информатичара у њиховим организационим структурама.
Садржај предмета
Садржај праксе се дефинише у договору наставника који руководи праксом са студентом, а у складу са
потребама струке и у зависности од специфичности конкретног предузећа или институције. Он представља
решавање конкретних инжењерских проблема у пракси.
Литература
Сва доступна литература коју је студент користио током штоловања у циљу препознавања и решавања
инжењерских проблема.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:

Практична настава:

Методе извођења наставе
За време праксе студенти воде дневник стручне праксе у којем описују активности и послове које обављају
за време стручне праксе. У случају да у једном предузећу ради више студената, сваки студент води
самостално дневник у складу са својим задужењима. Израда заједничких прилога из садржаја дневника од
стране више студената није дозвољена. Дневник се води по данима и у њему се описују они радови које је
студент обављао тога дана на пракси. При томе студент детаљно описује организацију и технологију
извођења појединих радова, који су се одвијали тога дана на пракси. Ако је циљ праксе израда софтверских
решења, студент описује шта је од софтверских алата користио тог дана, са којим се проблемима сусретао
и шта је на софтверу урађено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

похађање прексе

дневник праксе

50

50

практична настава

усмени испт

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Сарадња и тимски рад у професионалној пракси
Наставник: др Исидора Кораћ
Сарадник: Мирјана Ђурић, МА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Уписан семестар
Циљ предмета: Развијање компетенција студената из области социјалне интеракције и интерперсоналне
пословне комуникације. Стицање знања о основним принципима тимског рада и оспособљавање за његову
ефикасну примену у професионалном контексту.
Исход предмета: Студенти су упознати са основним принципима интерперсоналне и пословне комуникације,
разумеју важност успостављања сарадничких односа у професионалном окружењу. Упознати су са различитим
стиловима понашања у интерперсоналној комуникацији. Разумеју принципе једнакости у ширем друштвеном и
професионалном контексту. Упознати су са карактеристикама асертивног понашања и примењују различите
асертивне технике. Поседују вештине ефикасне комуникације и конструктивног решавања сукоба. Упознати су
са структуром и динамиком тимског рада, кључним факторима који омогућавају његову ефикасну примену у
професионалном контексту и оспособљени су за његову примену у професионалној пракси.
Садржај предмета Теоријска настава: Комуникација: појам, вербална и невербална комуникација.
Интеракција и комуникација. Интеркултурална комуникација. Предрасуде, стереотипи и дискриминација.
Механизми социјалне интеракције. Социјалне компетенције. Емоционална интелигенција. Стилови понашања
у интерперсоналној комуникацији. Асертива правила и поруке. Асертивне технике. Организациона клима и
култура.Тимски рад–појам, карактеристике. Улоге у тиму. Интерперсонална комуникација у тиму. Стрес и
управљање стресом. Практична настава: Комуникација и интеракција као компетенције. Посматрање и
тумачење невербалних комуникационх знакова. Разумевање културних и индивидуалних разлика. Од
етноцентризма ка уважавању културних разлика. Превазилажење баријера у комуникацији. Емпатија и
асертивност као стратегије успешне комуникације. Поређење дефанзивног, асертивног, пасивно-агресивног и
агресивног понашања. Вежба: типови асертивних порука. Вежба: Асертивне технике. Вештине ефикасне
комуникације. Шест корака у процесу медијације. Комуникација у процесу медијације. Принципи ефикасног
тимског рада. Димензије функционисања тима. Динамика тимског рада. Асертивност у тиму. Процењивање
успешности рада у тиму. Кризне ситуације у тиму и начини превазилажења.
Литература: 1. Бјекић, Д. (2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања, Чачак:
Светлост. (одабрана поглавља)
2. Кораћ, И. (2011). Међуљудски односи у школи и задовољство наставника послом, Настава и васпитање, 60
(1), 157-169.
3. Кораћ, И. (2011). Улога и компетенције директора школе у креирању амбијента за квалитет, у: Оливера Гајић
(ур.), Квалитет образовног система Србије у Европској перспективи, Књига 1, Ка успостављању вредносних
оквира и стандарда квалитета: одабрани теоријско – методолошки концепти, Нови Сад: Филозофски
факултет, 417 – 426.
4. Кораћ, И. (2014). Технике превладавања стреса различитих професија у образовном процесу, Васпитање и
образовање, Подгорица, Р Црна Гора, бр. 4, 35-45.
5. Кораћ (Опачак) И., Максимовић, Б., Беара, М. Стефановић, Ј. Симић, Љ., Гаврилов, М. (ур.) (2003). Тимски
рад, у: Школско развојно планирање, Београд: Министарство просвете и спорта.
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе кооперативно учење; дијалошка метода; методе засноване на практичним
активностима; проблемска метода. Учешће у евалуацији ефеката реализованих активности кроз предавања,
вежбе (дискусије, анализа садржаја, презентације студената).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања и вежби

15

писмени испит

55

практични задаци

30

Студијски програм: Струковни пословни информатичар
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Организација предузећа
Наставник :
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан 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: Студенти ће бити способни за за пословање организације у различитим окружењима,
уз разумевање значаја организовања и организације, разумевање и примену различитих метода
организовања предузећа, уочавање предности и недостатака најзначајнијих типова и модела
организационе структуре. Препознаваће најважније организационе функције у предузећу, различите
варијабле организационог понашања, као и нужност управљања организационим променама.
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. Евалуација и
анализа реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит.
Литература
1. Ахметагић Есад, Организација предузећа, Економски факултет, Чикош, Суботица, 2011.
2. Петковић, М., Јанићијевић, Н., Богићевић, М, Б., Организација, Економски факултет, Београд,
2009.
3. Ставрић, Б., Ризнић, Д., Основи теорије организације, КИЗ Центар, Београд, 2007.

4. Николић, Р., Организација предузећа, Технички факултет, Бор, 2002.
Број часова активне наставе
Предавања: 15

Вежбе: 30

Други облици
наставе:

Студијски
истраживачки рад:

Остали часови:

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, освежавање градива (краћи епетиторијум), консултације,
разматрање конкретних проблема из области предузетништва, као и резентације пројеката и
семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
Активност у току
20
писмени испит
предавања
Практична настава
усмени испт
30
Колоквијум-и
30
Семинарски рад
20

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословно планирање и организациони развој
Наставник: Проф. др Витомир Старчевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ предмета јесте да студентима пружи теоријска и практична сазнања проучавања пословног
планирања, пословне организације и важности организационе структуре за предузеће која се често
изједначава са организацијом.
Исход предмета
По завршетку курса, студенти ће имати основна знања из области планирања у пословању предузећа и
савремене погледе на развој организације.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Садржај функције пословног планирања. 2. Начела у процесу пословног планирања. 3. Предвиђање као
основа пословног планирања. 4. Методологија пословног планирања и израде планова. 5. Дефинисање
плана као инструмента пословног планирања. 6. Класификација планова као инструмената процеса
пословног планирања. 7. Схватање организације. 8. Савремени погледи на организацију. 9. Сталност
функционисања организације. 10. Претходна проучавања развоја организације. 11. Допринос науке у
развоју организације. 12. Класични приступ развоју организације. 13. Организација и развој великих
пословних система. 14. Децентрализована организованост великих пословних система. 15. Профитни
центри као пословно организационе јединице савремено организационог предузећа.
Практична настава
На часовима вежби са студентима се утврђује материја која је на предавањима изложена кроз
конкретне примере.
Литература
Основна литература: Љубомир Трифуновић, Божидар Ставрић, (2010), Пословна организација,
Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, Брчко.
Додатна литература: Мирјана Петковић, Небојша Јанићијевић, Биљана Богићевић Миликић, Ана Алексић
Мирић, (2016), Организација, Универзитет у Београду, Економски факултет, Центар за издавачку
делатност, Београд.
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
За сваку наставну јединицу припремљена су адекватна предавања са графичким приказима помоћу
пројектора. На тај начин студент може да прати и активно учествује на предавањима кроз питања и
сугестије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испит

50

40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Управљање променама
Наставник: др Ивана Петревска
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Стицање најновијих знања из управљања променама. Разумевање концепта управљaња променама и
његове примене у условима функционисања привредних и јавних организација. Упознавање студената са
теоријским полазиштима и достигнућима у области управљања променама, као и са методама и
концептима истраживања и анализе, приступима дефинисања и имплементације промена у сложеним
организационим системима.
Исход предмета
Оспособљеост студената да разумеју моделе и структуре промене, да утврде кључне иницијативе и уклопе
их у постојеће пословне структуре, да избегну отпор запослених према промени, да управљају променом
без гушења креативности како би успешно деловали у свом пословном окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Врсте промена. Концепти и модели управљања променама.Планирање промена.Увођење промена.
Контрола увођења и одвијања промена.Процес управљања променама у организацији.Лидерство и
управљање променама.Oтпор променама.Појам и дефинисање организационих промена.Врсте
организационих промена. Нивои организационих промена. Теорије организационих промена. Управљање
променама и развој предузећа. Управљање променама и друге управљачке дисциплине .
Практична настава
Вежбе на практичним примерима. Симулација управљања променом. Презентације пројеката, семинарских
и приступних радова. Студије случаја
Литература
1. Јовановић, П., Управљање променама, Београд, Србија :YUPMA, 2006.
2. Адижес, И., Управљање променама, Нови Сад, ASEE, 2016.
3. Сајферт, З., Управљање променама, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2008.
4. Дракер,П.Управљање у новом друштву, Нови Сад, АSEE,2005.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Аудиторне , илустративно-демонстративне, вербално текстуалне, методе практичног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

писмени испит

30

10

практична настава

усмени испит

колоквијум-и

40

семинар-и

20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Друштвене мреже и интернет
Наставник: Др Предраг Пртљага
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да користе онлајн изворе информација, да тако добијене информације артикулишу и
практично примене у свом раду. Студенти се оспособљавају да врше дистрибуцију новодобијених информација
путем рачунарских, друштвених мрежа. Студенти познају, разумеју и активно примењују ИКТ у свом раду.
Коришћењем интернет извора студенти примењују савремене методе и уређаје у реализацију својих пословних
активности.
Исход предмета
По завршетку курса, студенти користе ИКТ као извор релевантних информација; имају развијен критички однос у
погледу квалитета, поузданости и употребљивости информација, познају етичке и законске обавезе, као и личне
одговорности у комуникацији и коришћењу дигиталних извора, креирају различите мултимедијалне садржаје за
реализацију пословних активности, иновирајући их кроз примену интернета и друштвених мрежа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Информатика. Информатика и глобализација. Интернет ера. Интернет терминологија, комуникација, контекст,
медији, партиципација, интеграције. Презентације на друштвеним мрежама. Креирање стратегије наступа на
друштвеним мрежама. Типови постова/објава. Рангирање постова.
Практична настава
Студенти коришћењем савремених комуникационих уређаја и интернет ресурса планирају и реализују активности у
реалним условима. Кроз вежбе студенти користе ове уређаје као пословни алат. Као реакцију на примену
прикупљених информација и њихову примену студенти уобличавају прилоге који се јавно презентују путем
портала и друштвених мрежа.
Литература
1. Арсенијевић, Ј., Андевски, М. (2015). Мреже медијске стварности, ВШССВ, Вршац.
2. Табс, С. (2013). Комуникација: принципи и контексти. Београд: Clio.
3. O’Reilly, Tim (2005). What Is Web 2.0 (http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1)
4. Гојков, Г. и Стојановић, А. (2014). Даровити и квалитет образовања. Зборник 19. Вршац: Висока школа
струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”.
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, студентске презентаације и други интерактивни и
кооперативни облици и методе рада. Практичан рад у рачунарској учионици. Израда прилога за портал и/или
израда семинарског рада и презентације.
Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испит
30
колоквијум-и
30
семинар-и
30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит,
презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Радно окружење и ментално здравље
Наставник: др Тања Панић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Упознавање студената са базичним појмовима психологије менталног здравља; са појмом менталног поремећаја и
псхопатолошких феномена и критеријумима њиховог разликовања од нормалности и менталног здравља, као и
последица које се манифестују у радном окружењу.

Исход предмета
Од студента се очекује да покаже разумевање проблема разграничења менталног здравља од менталног поремећаја,
препознаје и разуме узроке, динамику и последице психопатолошких феномена у радном окружењу, и фактора који
утичи на понашање у радном окружењу.

Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови психологије менталног здравља. Историјски развој. Значај рада у животу човека. Радна организација
и институцинални рад и човек. Социодемографске карактеристике и радно понашање. Личност и радно понашање.
Социјална интеракција у радном окружењу. Задовољство послом. Аспекти менталог здравља. Медијатори менталног
здравља. Патологија радног понашања. Незапосленост. Душевни поремећаји и рад. Поремећаји у друштвеном
понашању и радно окружење. Превенција.

Практична настава
Дискусија и радионице о садржајима теоријске наставе уз критичко посматрање и повезивање са примерима.

Литература
Рот, Н., Радоњић, С., (2008). Психологија, Београд: Завод за уџбенике (одабрана поглавња)
Францешко, М., Мирковић, Б. (2008). Организационо понашање, Нови Сад: USEE Прометеј (одабрана поглавља)
Панић, Т. (2011). Медијатори ефеката незапослености на ментално здравље, необјавњена докторска дисертација

Димитријевић, А. (2005). Савремена схватања менталног здравља и поремећаја. Београд: Завод за уџбенике
и наставна средства (одабрана поглавља)
Влајковић, Ј. (2001). Теорија и пракса менталне хигијене. Београд: Центар за примењену психологију
(одабрана поглавља)
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, дисусија, групни рад, презентације, тимски рад, радионице

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

усмени испт

20

30

..........

практична настава
колоквијум-и

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Менаџмент продаје
Наставник: др Бојана Р. Чавић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Упознавање студената са актуелним проблемима продаје, стицање продајних вештина, техникама
унапређења продаје, разумевање актуелних трендова продаје и управљање продајом користећи нове
технологије.
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени за адекватно планирање, организовање, вођење и контролу продајних
активности, стећи ће знања из области ЦРМ-а, конституисања комуникационог микса.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам продаје, типови продаје, трендови управљања продајом, понашање потрошача, планирање продаје
(дефинисање продајних квота и буџета продаје), организовање продаје (организациони модели продаје),
вођење продаје (конституисање продајне оперативе), контрола продаје (анализа продаје, ревизија и
контрола трошкова) продаје, управљање кључним купцима
Практична настава:
Анализа студија случаја из праксе
Литература
Jobber, D, Lankaster, G, Продаја и управљање продајом, ЦЛИО, Београд 2006.
Manning, G, L, Reece, B, L, Сувремена продаја, Мате, Загреб, 2008.
Jobber, D, Lankaster, G, Selling and Sales Management, Pearson Education, 2012.
Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

писмени испит

20

практична настава

усмени испт

колоквијум-и

30

семинар-и

20

..........

Поена

30

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Основе рачунарских мрежа
Наставник: Др Здравко Иванковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Основни циљ предмета је овладавање основним начелима и технологијама из области комуникационих и
рачунараских мрежа. Поред обучавања теоретским аспектима врши се обучавање студената за практичан
рад и примену истих технологија
Исход предмета
Након успешно савладаног курса студенти постају упознати са основним темама из области
комуникационих и рачунарских мрежа. Поред обучавања о теоретским аспектима врши се обучавање
студената за практичан рад, примену, пројектовање и администрацију таквих система и технологија.
Савладавањем знања кроз рад у реалном и виртуелном лабораторијском окружењу студенти стичу знања и
практичне вештине у конфигурисању рачунарских мрежа и комуникацџионих протокола. Очекује се да
студент овлада одређеним степеном оспособљености за рад са савременим комуникационим и рачунарским
мрежним технологијама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови комуникационих и рачунарских мрежа. Општи модел комуникационог система.
Класификација. OSI модел. Хармонијска анализа периодичних и апериодичних. Дискретизовање
континуалних сигнала. Аналогне и дигиталне модулације. Системи преноса: аналогни и дигитални.
Стандарди за локалне рачунарске мреже (Ethernet, IEEE 802.11). Виртуелне локалне мреже WLAN.
Бежичне персоналне мреже WPAN. Увод у TCP/IP протокол. Приватне VPN мреже. Мобилне
комуникације друге (2G), треће (3G) и четвртге генерације (4G).
Практична настава
Решавање задатака и практичних проблема и примера примене са применом рачунара и мрежних уређаја,
као и софтвера за симулацију комуникационих и рачунарских мрежа.
Литература
1. С. А. Таненбаум, Рачунарске мреже, Микро Књига, 2005
2. Скрипте за предавања и вежбе
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава
колоквијум-и

усмени испт
40

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Управљање финансијама у образовању
Наставник: др Милица Ничић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета:
Стицање релевантних теоријских и практичних знања из области управљања финансијама у образовању.
Оспособљавање студената за ефикасно управљање финансијским ресурсима и самостално креирање
адекватних решења за проблеме у пракси.
Исход предмета:
Савладавањем студијског програма студентима се омогућује темељно познавање и разумевање основних
знања о финансијском менаџменту, организацији и улози финансијске функције у образовним
институцијама, о финансијском планирању и методама финансијске анализе. Студенти ће умети да читају
и интерпретирају финансијске извештаје, планирају и контролишу новчане токове; анализирају процену
ризика, као и да примењују и прате новине у финансирању образовања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Циљеви и задаци управљања финансијама; Институционално и привредно окружење и финансијско
пословање образовних институција; Политика финансирања у образовању; Финансијска функција у
образовној институвцији; Финансијско планирање, буџетирање и контрола у образовању: Финансијска
анализа и финансијски извештаји у образовању; Израда буџета образовне институције; Управљање
трошковима; Ликвидност и солвентност установа образовања; Припрема предлога пројеката за
финансирање у образовању.
Практична настава:
Студије случаја; Примери финансијске анализе образовних институција; Примери припреме предлога
пројеката за финансирање у образовању.
Литература
1)J. C. Van Horne, J. M. Wachowicz, Jr.(2014) Основе финансијског менаџмента. Mate Zagreb, 2014., ISBN:
978-953-246-140-4.
2)Гајић, Љ., Ракић, Љ. (2014), Финансијски извештаји буџетског рачуноводства, Универзитет у Новом
Саду – Економски факултет у Суботици;
3)Каравидић С, Чукановић Каравидић М. (2008), Економика и финансијски менаџмент у образовању,
Универзитет у Београду,Факултет организационих наука Београд, ISBN 978-86-7860-151-0.
4)Allison, G.S., Steven D. Honegger, S.D., Johnson, F., Hoffman, L. (2009), Financial Accounting for Local and
State School Systems: 2009 Edition, U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics and
Institute of Education Sciences.
Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Интерактивна анализа примера из праксе,
чланака из часописа, са интернета, и сл. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор,
дебате, вежбе и радионице. Практичан рад студената појединачно и у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

10

Завршни испит
писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

40

..........

семинар-и

10

Поена
30

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Банкарско пословање
Наставник: др Ивана Петревска
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са суштином банкарског пословања и упознавање са кључним
функцијама банака као и са основним принципима банкарског пословања и њиховом применом у пракси.
Исход предмета
Разумевање принципа пословања банке и основних банкарских појмова, изградњу и коришћење
информационе основе за одлучивање, разумевање кредитних и тржишних ризиика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Банке као актери на финансијском тришту. Компаративи банкарски системи. Kарактеристике монетарне
функције. Стратегија прикупљања и пласирања средстава банке. Кредитни пласмани банке. Цена кредита.
Послови са становништвом. Послови штедње. Мењачки послови. Благајнички послови. Платне картице.
Електронско банкарство. Платни промет и инструменти платног промета. Савремени трендови у
банкарству.
Практична настава
Студије случаја-излагање есеја
Литература
1. Вуњак Н., Ковачевић Љ., Банкaрство:Банкарски менаџмент, Економски факултет Суботица, 2016.
2. Љутић Б., Банкарско и берзанско пословање: инвестициони приступ, МВА РRESS, Београд , 2007.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:1

Практична настава:2

Методе извођења наставе
Предавања и вежбе , студије случаја, израда и презентација есеја
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

писмени испит

10

практична настава

усмени испит

колоквијум-и

40

семинар-и

20

поена

30

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Међународно пословање
Наставник: Проф. др Витомир Старчевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписан семестар
Циљ предмета
Циљ предмета Међународно пословање јесте да студентима пружи теоријска и практична сазнања из
области међународног пословања. Кроз материју обрађену током часова предавања и вежби, студенти ће
овладати специфичностима развоја сложених облика међународног пословања и транснационалних
компанија, као креатора ових послова, специфичностима стратегија међународне производње и
специфичностима сложених облика међународног пословања и то, првенствено, невласничким облицима.
Исход предмета
По завршетку курса, студенти ће имати основна знања из области међународног пословања, а посебно које
су користи од укључивања у глобалне ланце вредности посредством невласничких облика међународног
пословања.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Транснационалне компаније-носиоци сложених облика међународног пословања. 2. Међународна
производња. 3. Разлози и предуслови преношења производње у иностранство. 4. Земља домаћин и
транснационалне компаније. 5. Матичне земље и транснационалне компаније. 6. Транснационалне
компаније и међународна трговина. 7. Стране директне инвестиције као сложен облик међународног
пословања. 8. Стратегија екстернализације интегрисане међународне производње кроз глобалне ланце
снабдевања. 9. Стратегија екстернализације интегрисане међународне производње кроз глобалне ланце
вредности. 10. Екстернализација међународне производње кроз невласничке облике пословања. 11. Утицај
невласничких облика међународне производње на међународну трговину. 12. Невласнички облици
међународне производње насупрот власничким. 13. Невласнички облици међународног пословања. 14.
Уговорна међународна производња. 15. Невласнички облици међународне производње и светска искуства.
Практична настава
На часовима вежби утврђује се материја која је на предавањима изложена /тј. развој сложених облика
међународног пословања, стратегије међународне производње и невласнички облици међународног
пословања/ кроз конкретне примере.
Литература
Основна литература: Јелена Козомара, (2013), Основе међународног пословања- Сложени облици
међународног пословања, Универзитет у Београду, Економски факултет, Центар за издавачку делатност,
Београд.
Додатна литература: Јелена Козомара, (2012), Основе међународног пословања- Спољнотрговинске робне
трансакције, Универзитет у Београду, Економски факултет, Центар за издавачку делатност, Београд.
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
За сваку наставну јединицу припремљена су адекватна предавања са графичким приказима помоћу
пројектора. На тај начин студент може да прати и активно учествује у предавању, гдe може да се
првенствено упозна са променом стратегије транснационалних компанија и њиховим преласком на
екстернализацију међународне производње која не укључује власништво, које је само по себи ризично тј.
са њиховим укључивањем у глобалне ланце вредности кроз уговорни, а не власнички однос што је и
изнедрило бројне сложене облике међународног пословања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава
колоквијум-и

40

усмени испит

поена

50

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Аудио–визуелна средства
Наставник: др Зоран Бањац, Дарко Дражић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Уписан семестар
Циљ предмета
Стицање знања и вештина при раду са класичним и савременим аудио – визуелним средствима.
Исход предмета
Поседовање теоријских и практичних знања за примену дидактичких материјала и средстава у раду са децом
предшколског узраста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Образовна технологија. Средства комуникације. Визуелна дидактичка средства (модели, макете, симулатори,
играчке). Графичка средства (дидактичке слике, фотографија, блок шеме, хронолошке шеме, линеарни графикони).
Филм (тон филм, филмски жанрови, филм васпитно образовне намене). Образовни рачунарски софтвер.
Симулација. Рачунарски програми као помоћ у развоју васпитно образовног рада. Рачунарске игре за најмлађе.
Предности и мане рачунарских огара. Методе сазнања утемењене на употреби дидактичких средстава (посматрање,
демострација, оглед, експеримент, игра). Дидактички медији (природни материјали, конструкциони материјали).
Помоћна техничка средства у васпитно образовно раду (пројекциони апарати). Помоћ деци у коришћењу рачунара.
Практична настава
Модели (приказ расположивих модела). Филм васпитно образовне намене (научно истраживачки филм, научно
популарни филм, репродукција филмова). Видео-мултимедијална презентација коришћењем програма Power Point.
Образовни рачунарски софтвер (демонстрација и дискусија). Симулације (кружење воде у природи и др.).
Експеримент. Пројекциони апарати (епископ, графоскоп, BIM апарат и др.). Рачунар као универзално наставно
средство. Рачунарске игре (игре за најмлађе, позитивни и негативни утицаји рачунарских игри, дрилови и
образовне игре – демонстрација и дискусија).
Литература
1. Љ. Цветковић, АВ средства, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, уџбеник, Сремска
Митровица, 2010.
2. Ж. Речицки, Ж. Гитнер, Дете и компјутер, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15

Практична настава:15

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе и дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

10

практична настава

поена
70

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

Завршни испит
писмени испит
..........

20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

