
 

 

Табела 5.2 Спецификација предмета Прилог 5.2. Књига предмета 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

1 Социологија 

2 Пословна математика 

3 Менаџмент 

4 Економика бизниса 

5 Организација рада 

6 Основи рачуноводства 

7 Основи информатике 

8 Маркетинг 

9 Трговински менаџмент 

10а Енглески језик 1 

10б Руски језик 1 

11 Привредно право 

12 Фискални систем 

13 Финансијско рачуноводство 

14 Финансијска анализа 

15а Енглески језик 2 

15б Руски језик 2 

16 Финансијски менаџмент  

17 Специјална рачуноводства  

18 Статистика 

19 Пословне финансије 

20 Финансијска тржишта 

21 Управљачко рачуноводство 

22 Међународни рачуноводствени стандарди 

23 Контрола и ревизија 

24а Пословна и еколошка етика 

24б Предузетништво 

25а Безбедност на раду 

25б Менаџмент људских ресурса 

26 Финансијско извештавање 

27а Међународно пословање предузећа 

27б Иcтраживање тржишта 

28а Електронско пословање 

28б Пословно комуницирање 

 

 



 

 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Социологија 

Наставник: др Васовић О.  Весна  

Статус предмета: Општеобразовни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписана прва година студија 

Исход предмета: 

Оспособљавање студената за друштвену оријентацју,те тиме и за свеобухватни приступ проблематици економске 

професије. Стицањем теоријског знања о устројству  и захтевима модерног друшта економисти ће стећизнање и 

бити оспособљени да се квалитетно укључе у односне пословне активности света рада.  

Циљ премета:  

Пружање сазнања о специфично људском, о оном што је резултат људског рада, као и унапређење приступа 

анализи свих сегмената друштва, те тиме и економских појава наглашавајући посебно улогу коју економске 

структуре и институције имају у односу на друштво, и обратно.Овим ће студенти битиоспособљенизаунапређење 

професионалногмишљењанапољуекономскепраксе. 

Садржај предмета: 

Теоријска наста: Наука и истина, развој социологије социологије-место социологије у систему наука-улога и 

класификација теорија-класичне теорије-модерне и постмодерне теорије-систем уопште и друштвени систем-

глобални друштвени систем - друштво и природа-људска енергија -  врсте социјалног делања и његове основне 

врсте -друштвени односи његове врсте-појам и врсте установа и оганизација-друштвене групе и њихов значај за 

глобални друштвени систем-подела друштвених група-појам нације, истријско кретање нације, модел нација, 

особине нације-касте, сталежи друштвене класе, професије, интелигенција-бирократија и технократија-појам, 

ознаке и модел елите-друштвена моћ као општа енергија-моћ, власт, ауторитет-значај друштвене моћи за глобални 

друштвени -  проблеми  модерног друштва – потреба одрживог  економског и културног развоја развоја, улога 

модерног менаџмента, еколошки промлеми савремене заједнице  -  појам и врсте насеља- појам , врсте и пратеће 

установе брака- појам, врсте, функције и пратеће установе породице-становништво - последица људске 

репродукције-појам економије као социолошке категорије-несигурност радног места  - изазови модерне економије, 

држава и право-форме политичке власти-субјекти политике- снага нових покрета - појам и врсте и културе 

културе-култура симболичке комуникације(језик и знак)-појам и функције значења-сазнајно искуствена култура 

здраво ратумско сазнање-појам и врсте науке-појам и врсте митологије-појам, врсте и функције религијепојам, 

врсте и функције уметности-нормативна култура (појам, суштина, природа, врсте  )-трдиционална култура  -II -

свакодневна култура -II--вредносна култура  -II--култура потреба -II--личност - појам, социјални карактер, појам и 

врсте социјализације и персонализације-стара и нова слика промена-настанак јединственог светског система-

стратификација - поделе света(центар, периферија, трећи свет, тона транзиције) 

Практична настава:Практична настава-развој социолошког погледа на свет методи социологије-оснивач 

социологије - Огист Конт-прилаз појединцу и друштву у делима  Емила Диркема-природа и узроци друштвених 

промена у делу Макса Вебера-предмодерни свет и индустријско друштво-организације и модерни живот и,  

национални идентитет и глобализација-будућност бирократије-критика логике раста и  урбаних" диносауруса"- 

карактр модерног друштва,еколошки проблеми  - демогафска транзиција и динамика промене становништва - 

анализа незапослености, несигурност радног места –-нови друштвени покрети и политичке странке- култура и 

културни империјализам-сиромаштво, друштвена изопштеност у условима нових подела 

Литература.   

Е.Гиденс "Социологија  ", Економски факултет , Центар за издавачку делатност, Београд, 2007.  

С. Бован Основи социологије пра.Правни факултет 2016. 

Лазар, Жолт; Коковић, Драган (2016): Социологија културе. (скрипта ПДФ) 

Број часова активне наставе 45 Теоријска настава2 x 15 Практична настава  1 x 15 

Методе извођења наставе: 

Еx cathedra, case study, дискусија одабраних тема,  индивидуалне и групне презентације. Радионице, аудиторне, 

колоквијалне консултативне,  показне,и др.уз помоћ табле и креде, графоскопа и фолија,  видео презентације, 

примера из праксе, проспекта, упуства)  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току 

предавања 

10 Писмени испит 

 

50 

Практична настава 10   

Колоквијум-и 20   

Семинар-и 10   



 

 

 

 

             Назад 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Пословна математика  

Наставник: др Љубица Ж. Диковић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања из пословне математике неопходних за успешно праћење наставе из стручних и 

стручно-апликативних предмета. 

Исход премета 

Оспособљавање студента за самосталну примену усвојених општих математичких знања у струци, као 

теоријска и практична подлога.  

Садржај предмета: 

 

Теоријска настава: 

Детерминанте. Системи линеарних једначина. Крамерова метода. Дискусија решења. Специјални случајеви 

система линеарних једначина. Разне врсте примена у економији.  

Матрице. Ранг матрице. Елементарне трансформације над матрицама. Примена матрица у економији. 

Полиноми. Дељење полинома. Нуле полинома и Вијетове формуле. Безуова теорема. Примена Безуове 

теореме.  

Функције. Граничне вредности. Основе диференцијалног и интегралног рачуна. 

Елементи финансијске математике. Процентни рачун. Каматни рачун. Неке примене каматног 

рачуна.Економске функције. Функција понуде. Функција тражње. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе 

Обрађују се примери у складу са теоријском наставом, примењује се теорија на решавање практичних 

проблема и задатака. 

 

Литература: 

1. Љ. Диковић, Збирка решених задатака из математике 1, ИСБН 978-86-6021-093-9,COBISS.SR 217969420, 

Научна КМД, Београд, 2015 

2. Љ. Диковић, Практикум из математике 1, ИСБН 978-86-83573-51-6,COBISS.SR 208860172, ВПТШ Ужице, 

2014 

3. Љ. Диковић, математика 1, Збирка задатака са елементима теорије, уџбеник број ИСБН 978-86-83573-08-

0, ВПТШ Ужице, 2008 

4. Марковић Р., Марковић О., Математика, уџбеник број ИСБН 86-80695-43-2, Учитељски факултет и Виша 

техничка школа, Ужице ,1996;  

5. Николић О. и група аутора, Математика за више техничке школе, ИСБН 86-387-0610-3, Савремена 

администрација, Београд, 2000;  

6. Р.Ралевић, Н.Савић, М. Ђорђевић, Математика за економисте, Издавач Савремена администрација, 

Београд, 1971 

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе: Фронтална, групна, интерактивна 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит Поена 30 

Активности у настави До 20 писмени испит До 30 

Колоквијуми До 50   

 



 

 

 

             Назад 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Менаџмент 

Наставник: Танасковић Р. Зорица 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

стицање основних знања из области менаџмента, менаџмент процеса, менаџерских послова и 

менаџмент функција: планирања, организовања, лидерства и контроле, као и одвијања менаџмента 

у савременим условима интензивне глобализације и измењеног пословног окружења.     

Исход предмета:  

Студенти ће стећи теоријска и практична знања која ће им омогућити да разумеју комплексност 

менаџмента и сваке менаџмент функције, као и значај интерног и екстерног окружења за њихово 

обављање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање менаџмента. Менаџмент процес. Врсте менаџерских послова, типови менаџера и 

категорије менаџмента. Менаџмент вештине. Менаџмент компетенције. Теорија менаџмента. 

Менаџмент и окружење: Екстерно окружење. Интерно окружење. Организациона култура. 

Планирање: Циљеви. Планови. Планирање и одлучивање. Стратегијске одлуке. Стратегије. 

Стратегијски менаџмент. Организовање: Организациона структура. Модели организационе 

структуре. Животни циклус организације. Организационе промене. Управљање организационим 

променама. Лидерство: Појам лидерства. Групе и тимови. Мотивисање. Комуницирање. 

Конфликти. Контрола: Значај контроле. Процес контроле. Врсте контроле. Менаџмент и 

глобализација.  

Практична настава 

Интерактивне вежбе кроз активно учешће студената у анализи и провери разумевања теорије и 

праксе менаџмента, као и услова пословног окружења у којима се одвија. 

Литература  

Верица, Бабић, 2012, Увод у менаџмент, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.  

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 3x15=45  Практична настава:2x15=30  

Методе извођења наставе: 

усмено излагање и презентација материје коришћењем аудио-видео технологије, заједничка 

анализа и групна дискусија о одабраним релевантним питањима, интерактивна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања до 10 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испит до 30 

колоквијум-и до 50 - - 



 

 

 

             Назад 

 

Студијски програм:  Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:  Економика бизниса 

Наставник:  Биљана М. Ђуричић 

Статус предмета:   Обавезни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  Нeма 

Циљ предмета  

Да студенти стекну теоријска и практичнa знања о специфичности појединих делатности и 

организовања  привредних субјеката у  процесу репродукције. Акценат  је на интерној економији ових 

предузећа, кроз управљање трошковима и приходима уз поштовање основних економских принципа, 

са циљем  да се остваре  што бољи резулатати пословања. 

Исход предмета  

Усвајање знања и вештина у вођењу интерне економије привредног субјекта у савременим условима 

привређивања ради максимирања циљева предузећа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Организациони  облици привредних субјеката. Делатност и циљеви привредних субјеката. Средства и 

извори средстава предузећа. 

Ангажовање средстава и трошење средстава у процесу репродукције. Трошкови и њихове 

карактеристике. Управљање трошковима. Економија трошкова. Преломна тачка рентабилитета. Зона 

оптималности. Трошкови и степен коришћења капацитета. Гранични трошкови. Трошкови  према 

начину урачунавања у цену коштања. Калкулација цена. 

Економски резулатати изражени кроз физички обим. Укупан приход и  добит. Расподела добити. 

Систем пореза и осталих фискалних обавеза. Порези, царине, доприноси, накнаде таксе и др.  

Квалитет функционисања предузећа изражен кроз ефикасност и  ефективност његовог пословања. 

Економски принципи репродукције. Појам, значај и мерење продуктивности, економичности и 

рентабилности. 

Појам и врсте хартија од вредности.Финансијска тржишта и трговина хартијама од вредности. Брокери 

и дилери као посредници у трговању хартијама од вредности. 

 

Практична настава: 

Израда задатака који се односе на праћење и анализу трошкова, прихода. Израчунавање критичне 

тачке пословања и утврђивање зоне добитка и зоне губитка. Обрачун и израда калкулација цена. 

Дијаграм рентабилности и утврђивање обима производње када предузеће може рентабилно пословати. 

Преломна тачка рентабилитета. Симулација  резултата на дијаграму. Утврђивање зоне оптималности. 

Мерење ефикасноти пословања. Мерење и анализа продуктивности, економичности и рентабилности 

пословања предузећа. Израда и одбрана семинарских радова 

Литература  

Основни уџбеник 

1.Др Н. Недовић, Економика  бизниса, ВПТШ Ужице, 2009. 

2. Др Нада Недовић, Биљана Ђуричић, Економика бизниса практикум, ВПТШ Ужице, 2011 

Допунска литература 

1.Др Драгана Покрајчић, Економика предузећа, Економски факултет Београд, Београд 2016. 

Број часова  активне наставе  75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања - монолошка, дијалошка и комбинована, индивидуални и групни презентације, рад са 

текстом, примери из праксе, case study метода 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 10 Усмени испит              50 

практична настава 10 - - 

колоквијум-и 20 - - 

семинар-и 10 - - 



 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Организација рада  

Наставник: мр Танасковић Р. Зорица 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Стицање знања о развоју организације, организационом структурирању, узроцима и 

последицама понашања људи у организацији, управљању људима, као и управљању организационим 

променама. 

Исход премета: Обезбеђена знања о узроцима и природи догађаја у организацији,; управљање 

организацијом и људима у организацији путем предузимање активности и одговорности за креирање и 

унапређење организације и људи у њој. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Циљ, задатак и развој теорије организације.Класичне теорије организације Хенри Фајол, Фредерик 

Тејлор, Хенри Форд. Неокласична теорија организације. Модерна теорија организације.Тимска 

организација. Облици предузећа. Организација предузећа, структура предузећа, формирање предузећа. 

Развој кадрова.Човекова радна и животна средина. Права и обавезе органа предузећа и појединца у вези 

заштите на раду. Планирање.Методе и технике утврђивања коришћења производних капацитета. Методе 

оперативног планирања. Развој и проучавање производа. Основни принципи и задаци развоја производа. 

Брз развој производа. 

Истраживање и развој. Задаци истраживања, задаци развоја, организација истраживања и развоја. Типови 

производње. Компјутерски интегрисана производња (ЦИМ) и припрема. Оперативна припрема 

производње. Управљање временом. Контрола квалитета производа. Одржавање машина. Унутрашњи 

транспорт, организација службе складиштења, припрема и обезбеђење производње алатима. 

Организација функције руковођења. Маркетинг, дефиниција, организација маркетинга. Бизнис у 

функцији подстицања новог пословања. 

Практична настава:  

Утврђивање система искоришћења производних капацитета.  

Семинарски рад:Теме за семинарске радове (дефинисање, консултације, преглед и одбрана).  

Литература: 

1.М.Мартиновић:Организација предузећа, ВПТШ Ужице, 2014.  

2. Ј. Ондреј, М. Чуданов:Основи организације и менаџмента, ФОН Београд, 2013. 

2. Студенти се охрабрују да користе и друге изворе знања о организацији: друге књиге, чланке у домаћим 

часописима који се могу наћи у Библиотеци ВШСС Ужице (часописи: Пословна политика, Економика 

предузећа, Техника, итд) и страним часописима, документацију из предузећа, Интернет, искуства из 

праксе. 

Број часова активне наставе     60 Теоријска настава 30 Практична настава 30 

Методе извођења наставе: Аудиторне, консултативне, колоквијалне, показне, остале 

Уз помоћ видео презентације, примера из праксе, проспеката, упутстава, папира и другог показног 

материјала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50 

Активност у току предавања 
10 

Писмени испит 
50 

Практична настава 10 Усмени испит 0 

Колоквијум-и 20   

Семинар-и 10   

 

 



 

 

 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Основи рачуноводства 

Наставник: мр Биљана М. Ђуричић 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Усвајањем ових садржаја студенти  треба да разумеју пословање привредног друштва и економске догађаје који 

се одвијају у њима.Циљ је да упознају рачуноводствене садржаје,упознају  књиговодствену документацију и 

контни оквир. 

Исход предмета  

Из овог предметда студенти  стекну основна  знања која су им неопходна  за усвајање сложенијих 

рачуноводствених садржаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам рачуноводства, Рачуноводствена начела, Принципи рачуноводства, Просто књиговодство, Двојно 

књиговодство, Биланс стања, Основне билансне  промене, Инструменти рачуноводства,  Књиговодствена 

документација, Благајничко пословање, Пословање преко текућег рачуна, Аналитичка евиденција  купаца, 

добављача.  Аналитичка евиденција  материјала  у  магацинском и  материјалном књиговодству. Евиденција 

готових производа у магацинском и књиговодсвтву готових производа. Евиденција основних средстава са 

пратећом документацијом. Евиденција у помоћним књигама са формирањем пратеће документације. Отварање 

и закључак пословних књига. Грешке у књиговодству и њихово исправљање. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Вежбе:на часовима вежби студенти увежбавају формирање документације и састављање докумената, књижења 

у аналитичком књиговодству, евиденција пословања благајне,  промета на текућем рачуну и разне аналитичке 

евиденције. Вежбе се организују у кабинету коришћењем савремене технике (пре свега рачунара), кроз тимски 

рад. 

Литература  

1.Уџбеник  Рачуноводство, аутори: др И.Самарџић, мр М.Медојевић, Београдска пословна  школа-Висока 

школа струковних студија, Београд 2012 

2.Приручник:Рачуноводство, аутор др Нада Недовић, Ужице 2011 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:предавања, ех катедра, вежбе као индивидуални и групни рад студената  у изради 

документације и одређеним књижењима у аналитичкој евиденцији 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 5 писмени испит    50 

практична настава 10 усмени испит  

лквијум-и 35 ..........  

семинар-и    



 

 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:  Основи информатике 

Наставник:   Небојша В. Ивковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

 Обука за рад и стицање напредних знања у програмима:  

 MS Word,  

 Adobe Photoshop 

 MS Excel,  

 MS Power Point. 

Исход предмета:  

 Оспособљеност за креирање и уређивање сложених форми писаних докумената у програму  MS Word : 

 Примена секција (креирање, рад са секцијама, особине), 

 примена прелома на документу (бреак) са Header-om и Foother-om, 

 промена оријентације појединих страна у оквиру документа, 

 употреба различитог броја колона на нивоу једне странице и целог документа, 

 креирање стилова (додавање и уклањање сопствених стилова текста, њихово чување, коришћење...), 

 листе са више нивоа, 

 креирање садржаја (аутоматски и ручно, подешавање отиска на тастер Tab), 

 индексирање, 

 боокмаркови, 

 хиперлинкови, 

 електронски обрасци, 

 циркуларно писмо, 

 припрема документа за двострано штампање (маргине, нумерација страница)... 

 

 Оспособљеност за обраду слика уз помоћ Adobe Photoshop-a, за потребе докумената који се креирају у MS 

Word-у и презентација у MS Power Point-у.  

 Оспособљеност за уређивање радних табела и разни начини аутоматске обраде података на сложенијим 

практичним примерима применом угњеждених функција у програму MS Excel. Напредне форме 

графичког приказа обрађених података у програму MS Excel. Употреба макроа за креирање извештаја над 

подацима различитог формата увезених из информационих система. Употреба шаблона за креирање 

извештаја. Употреба Visual Basic-a као допуна у решавању сложенијих случајева. 

 Оспособљеност за напредно креирање презентација у програмском пакету MS Power Point коришћењем 

различитих форми анимираних приказа садржаја слајда. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

1 MS Word 

2 Adobe Photoshop 

3 MS Excel 

4 MS Power Point 

Практична настава 

1. MS Word 

2. Adobe Photoshop 

3. MS Excel 

4. MS Power Point 

Литература: 

1. Алати графичког дизајна, Дамњан Радосављевић, Висока пословно-техничка школа, Ужице, 2014 

2. Excel 2007 Biblija , John Walkenbach, Микро књига 

3. Word 2016 Korak po korak, Joan Lambert , Цет 

4. PowerPoint 2010, Звонко Алексић, Компјутер библиотека 

Број часова активне наставе 60 Теоријска настава 30 Практична настава 30 

Методе извођења наставе: Демонстрација, илустрација, презентација и разговор 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 55 Завршни испит Поена 45 

Присуство предавањима 10 Писмени испит 45 

Присуство и активност на вежбама 25 Усмени испит 0 

Семинарски рад 20   



 

 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Маркетинг  

Наставник: Проф. др Сагић М. Зорица 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Стицање знања и вештина из области маркетинга, као практично оријентисане пословне 

дисциплине, посебно значајне за креирање и реализовање пословног успеха у савременим условима 

глобализације тржишта и интензивирања конкуренције у свим аспектима пословања. 

 

Исход предмета: Овладавање научним, стручним знањима и вештинама неопходним за креативну примену 

основних поставки маркетинг концепције. Разумевање инструмената на којима концепција почива, као и начина 

примене тих инструмената у решавању конкретних маркетиншких проблема. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава. Дефинисање маркетинга;Суштина маркетинг концепта; Концепт друштвеног маркетинга; 

Креирање вредности и сатисфакција потрошача; Управљање маркетингом у предузећу;Маркетинг окружење; 

Маркетинг информациони систем и маркетинг истраживања; Истаживање финалних потрошача; Пословно 

тржиште и понашање пословних купаца; Сегментација,избор циљног тржишта и позиционирање; Производ; 

Нови производ; Производни програм; Цена; Дистрибуција; Интегрисане маркетинг комуникације.  

Практична настава: Презентирање и анализа случајева из маркетиншке праксе домаћих и станих компанија; 

Дискусија-интерактивно учешће у вези презентиране теоријске наставе и допунских информација и примера, 

решавање задатака, постављање питања, тражење одговора; Симулација ситуација из пословне праксе и 

презентација решења. 

Литература : Основна – уџбеник : Милисављевић М, Маричић Б., Глигоријевић М.,2007., Основи маркетинга, 

Београд, Економски факултет. 

Допунска литература:   

1. Филиповић В., Костић М.,2005., Маркетинг –теорија и пракса,  Београд, Факултет организационих 

наука;  

2. Котлер П., Келер К,2006., Маркетинг менаџмент (превод), Београд,Дата статус, 2006. 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставe : еx cathedra; case study; дискусија одабраних тема; индивидуалне и групне 

презентације; симулације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена50 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    



 

 

             Назад 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Трговински менаџмент 

Наставник: Танасковић Р. Зорица 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

стицање основних знања из области трговинског менаџмента, нивоа на којима се одвија и начина 

на који се спроводи, нарочито имајући у виду две кључне димензије микро нивоа трговинског 

менаџмента – финансијску и маркетинг стратегију, као и улогу државе и трговинске политике као 

димензију макро нивоа трговинског менаџмента, као и стицање знања о процесима који 

карактеришу и битно обликују савремену трговину и одражавају се на трговински менаџмент. 

Исход предмета:  

Студенти ће стећи теоријска и практична знања која ће им омогућити да разумеју кључне аспекте 

трговинског менаџмента у савременим условима измењеног одвијања трговине. Биће 

оспособљени за разумевање активности на оба нивоа на којима се одвија трговински менаџмент 

као и начина на који процеси интернационализације и транснационализације битно мењају 

одвијање трговине и карактеристике трговинских предузећа и стварају потребу за другачијим 

приступом анализи трговине и менаџменту трговине.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам трговинског менаџмента. Теорије и концепти трговинског менаџмента. Врсте трговине и 

трговинских предузећа. Типологија трговинског менаџмента. Микро ниво управљања трговином: 

менаџмент трговинских предузећа – еволуција; комплексност; функције; нивои; финансије и 

маркетинг као кључне димензије; финансијска стратегија; маркетинг стратегија; ефикасност и 

ефективност; конкурентска позиција трговинског предузећа. Процеси интеграције, кооперације и 

интернационализације трговине. Актуелни процес транснационализације трговине. Доминирајућа 

улога многофилијалних, транснационалних, трговинских компанија. Интернализација трговине и 

интрафирмска трговина. Макро ниво управљања трговином: улога државе и трговинска политика. 

Практична настава 

Интерактивне вежбе и дискусијa уз активно учешће студената у анализи и провери разумевања 

трговинског менаџмента на микро и макро нивоу, као и савремених процеса који битно мењају 

одвијање трговине и управљање трговином. 

Литература  

Ловрета С.,  2015, Трговински менаџмент, Економски факултет, Београд. 

Симић Ј., 2012, Трговински менаџмент, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад. 

Стојадиновић Јовановић, С., 2013, Нови концепт међународне трговине, Економски факултет, 

Крагујевац. 

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 3x15=45  Практична настава:2x15=30  

Методе извођења наставе: 

усмено излагање и презентација материје коришћењем аудио-видео технологије, заједничка 

анализа и групна дискусија о одабраним релевантним питањима, интерактивна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања до 10 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испит до 30 

колоквијум-и до 50 - - 
 

 



 

             Назад 

 

 

Студијски програм: Raчуноводство и ревизија 

Назив предмета: Енглески језик 1 

Наставник/наставници: Маринковић М. Ивана 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета 

Обнављање и продубљивање знања енглеског језика и усвајање основа енглеског језика струке; даље 

развијање језичких вештина: писање, слушање и читање са разумевањем и способност усмене конверзације 

о општим темама и једноставнијим темама из области струке; усвајање правила пословне кореспонденције. 

Исход предмета  

Студенти успешно користе енглески језик у писаној и усменој комуникацији у свакодневним ситуацијама, 

као и прилоком решавања једноставнијих пословних проблема.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Комуникација (значај учења страних језика, примање/слање порука на енглеском језику, писање имејла). 

Каријера (давање савета, састављање биографије). Запослење (постављање питања, састављање пропратног 

писма). Увоз/извоз (трговинско пословање, телефонски разговори са странкама, састављање пропратног 

писма уз фактуру). Маркетинг (брендови, састављање писане понуде производа). 

 

Граматички садржаји: садашња времена, прошла времена, бројивост именица, модални глаголи. 

 

Практична настава  

 

Литература  

1. Naunton, J., 2005, ProFile 2, Oxford, OUP 

2. Frendo, E., Mahoney, S., 2011, English for Accounting, Oxford, OUP 

3. Murphy, R., 2010, English Grammar in Use, Cambridge University Press 

4. Thompson A.J., Martinet, A.V., 1994, A Practical English Grammar, Oxford, OUP 

5. Dictionary of Accounting, 2010, OUP 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2x15=30 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Аудио-лингвална, рад са текстом, комуникативни приступ, учење путем решавања проблема, студија 

случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 15 

практична настава  усмени испт 15 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    



 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Руски језик 1 

Наставник: др Светлана В. Терзић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студента за коришћење литературе која је везана за научну област струке ; 

развијање свих језичких вештина (читање, превод, конверзација); обједињавање лексичке и 

граматичке грађе. Организовање и унапређење јавне информисаности о значају рачуноводства и 

ревизије у предузећу кроз текстове из одговарајуће струке. 

 

Исход премета: 

Обезбеђивање континуитета учења страног језика после средње школе. Развој комуникационих 

способности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Аеродром - променљиве врсте речи; Царина – именице (три врсте); Разговор телефоном - придеви 

(тврда и мека промена); У пошти – компаратив; Комерцијална писма; Хотел – суперлатив; У 

ресторану - глаголи кретања; Међународни сајмови и изложбе – прилози за начин; Позоришни 

живот у Москви – заповедни начин; Заштита радника на раду средствима индивидуалне заштите и 

њихово упознавање са знацима (рад у овиру међународног пројекта TEMPUS JPHES 158781) 

Практична настава: 

Утврђивање граматичких партија. Увежбавање сналажења у конверзацији у новој ситуацији. 

Литература: 

Маројевић М., 1996, Руски пословни језик, Београд, Српски лексикограф; 

Алексић Б., 2000, Руски језик за економисте, Београд, Економски факултет, Београд. 

Пипер П., 2013, Граматика руског језка, Београд, Завет  

Скрипта одабраних текстова, Светлана Терзић 2012 

 

Број часова активне наставе 30 Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: Монолошко – дијалошки 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена 70 Завршни испит Поена 30 

Активност у току предавања 10 - - 

Практична настава -  усмени испит 30 

Колоквијум-и 60 - - 

Семинар-и - - - 

 

 



 

  

 

             Назад 

 

Студијски програм:  Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:   Привредно право 

Наставник:  Димић Р. Милован 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са основним привредним субјектима и уговорима у привреди; како се сачињавају уговори и 

тумаче поједине уговорне одредбе. 

Исход предмета: 

Овладавање знањем да се привредни уговори адекватно тумаче, сачињавају и примењују у пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:   

Појам права и правне норме. Субјекти права (физичка и правна лица). 

Правни односи. Појам, елементи и врсте правних послова. Појам уговора и закључење уговора. Неважећи правни 

послови. Застарелост.  Специфичности уговора у привреди. Уговори закључени путем савремених средстава везе. 

Опште карактеристике уговора о купопродаји. Уговори о посредовању и заступању. Уговори о туристичким услугама 

( уговор о организовању путовања и уговор о алотману ). 

 

Практична настава: 

Како сачинити уговор у привреди – битни, природни и случајни елементи. 

Како тумачити поједине одредбе уговора у привреди и посебно, уговоре о туристичким услугама.  

 

Литература  

Вукићевић С., Брковић Р., Пословно право и основе радног права, Kominotrade, Краљево, 2003. год. 

Број часова активне наставе: 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе:   

Еx cathedra, колоквијуми и семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена      50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 - - 

практична настава - усмени испит 50 

колоквијум-и 15 - - 

семинар-и 15 - - 

 

 

 



 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:  Фискални систем 

Наставник: Проф. др Стојановић Б. Александар 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Изучавање овога предмета треба да омогући студентима да овладају његовим бројним и 

сложеним категоријалним питањима и проблемима, да буду у стању да оцене њихов 

значај и домет како са микро тако и са макроекономског аспекта. Експлицитни циљ овог предмета је 

систематизација знања студената из фискалне економије утемељених на достигнућима науке и савремене 

праксе. 

Исход предмета: Разумевање фискалног система придоноси унапређењу успешности пословања. Обогаћивање 

знања и способности из области фискалне економије који ће се моћи користити било као самостални носиоци 

руководећих активности било као чланови тимова који захтевају познавање система јавних финансија. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  Grosso мodo, фискални систем oбухвaтa чeтири вeћe цeлинe. Тo су: (1) jaвни рaсхoди, (2) 

jaвни прихoди, (3) буџeт и њeму сличнe финaнсиjскe институциje и (4) финaнсиjскo изрaвнaњe. Jaвнe 

(држaвнe) рaсхoдe чини трoшeњe мaтeриjaлних срeдстaвa рaди зaдoвoљeњa jaвних пoтрeбa пoмoћу нoвцa, 

oднoснo jaвни рaсхoди су издaци кoje држaвa чини у jaвнoм интeрeсу зaдoвoљeњa jaвних пoтрeбa. Jaвни 

прихoди су срeдствa кojимa држaвa финaнсирa рaзличитe врстe jaвних пoтрeбa, oднoснo jaвних (држaвних) 

рaсхoдa. Oни чинe диo нoвoствoрeнe врeднoсти и нajчeшћe сe прикупљajу из извoрa кojи сe eкoнoмски 

oбнaвљajу. Бaзичнa њихoвa пoдeлa je нa (1) дeривaтивнe (jaвнoпрaвнe) jaвнe прихoдe дo кojих држaвa дoлaзи 

нa oснoву свoгa импeриjумa, вршeћи прeрaспoдeлу нaциoнaлнoг дoхoткa нa oснoву \"пoрeских\" зaкoнa (2) 

oригинарнe (привaтнoпрaвaнe) jaвнe прихoдe кoje држaвa oствaруje свojoм пoслoвнoм aктивнoшћу. Буџeт 

прeдстaвљa гoдишњи рaчунскo-прaвни aкт кojи усвaja скупштинa и кojи сaдржи jaвнe рaсхoдe и jaвнe прихoдe. 

Слични њeму су финaнсиjски плaнoви oргaнизaциja oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa. Финaнсиjскo изрaвнaњe 

прeдстaвљa рaзрeшaвaњe прoблeмa рaспoдeлe jaвних прихoдa и jaвних рaсхoдa измeђу виших и нижих 

пoлитичкo-тeритoриjaлних jeдиницa. 

Практична настава: Сваки час предавања ће, поред уобичајених теоретских и нормативних делова, имати и 

своје практичне експликације. Имајући то у виду, студенти су позвани да, својим активним учесћем на 

предавањима или вежбама будући да знају распоред пре или у току часа сугеришу одговарајући пример - 

случај. Анализа примера из праксе (студије случаја) ће бити, уз нужно указивање на садржаје претходно 

одржаних предавања, један од основних модалитета рада на вежбама. Такође, настојаће се да се вежбе обогате 

расправама урађених и прихваћених семинарских радова, уз претходну најаву њихове теме. Коначно, студенти 

су, такође, позвани да у складу са изнетим распоредом предавања сугеришу садржај рада (теме) на вежбама. 

То могу учинити како у току самих часова, тако и у терминима предвиђеним за конслутације. 

Литература  

Стојановић, А. и Раичевић, Б., Јавне финансије, Ревикон, Сарајево, 2013 

Раичевић, Б., Јавне финансије, ЦИД – Економски Факултет, Београд, 2007 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Предавања би се организовала на традиционалан начин уз помоћ рачунарске 

технике. Предавања ће се илустровати примјерима из актуелне, текуће, светске и наше јавнофинансијске 

праксе, коментарима тих случајева и њиховим укључивањем у одговарајуће теоретске делове предавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

 

            

 

              



 

             Назад 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:  Финансијско рачуноводство 

Наставник: мр Биљана М. Ђуричић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Кроз програмске садржаје из  Финансијског  рачуноводства студенти треба да се упознају са  начином 

евиденције  у финансијском књиговодсту, његовом  значају и примени  у економији, правној регулативи везано 

за књиговодство као и о финансијском рачуноводству као једном од значајнијих извора информација за потребе 

менаџмента предузећа 

Исход предмета  

Омогућава студентима да овладају начином вођења двојног књиговодста  и техникама евидентирања 

економских промена.Оспособљени су за евидентирање пословних промена у финансијском књиговодству и 

учешће у изради финансијских извештаја.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Контни оквир, Прибављање финансијских средстава, Прибављање основних средстава, Пласмани хартија од 

вредности, Књиговодствено обухватање улагања у основна средства, Потраживања и обавезе, Улагање у 

материјал и робу, Књиговодствено обухватање трошкова, Временско разграничење трошкова, Књиговодствено 

обухватање прихода, Временско разграничење прихода, Предзакључна књижења, Обрачун резултата, Крајњи 

биланс стања и закључак књига. 

 

Практична настава: 

Вежбе ће се одвијати у рачунарској лабораторији где су инсталирани софтвери за евиденцију пословања 

виртуелног предузећа.Конкретно ће се радити на формирању документације, налога за књижење и књижење 

пословних промена у финансијском књиговодству. 

 

Литература  

1.Уџбеник: Финансијско рачуноводство, аутор др Ката Шкарић-Јовановић, издавач Економски факултет 

Београд, 2013. 

2.Приручник Рачуноводство, аутор др Нада Недовић, Ужице  2011 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

На предавањима материја ће бити приказана применом  Повер Поинт презентције кроз примере ради лакшег 

разумевања материје. 

Вежбе ће се изводити применом групног  рада кроз решавање конкретних примера у пословању  свих облика  

привредних друштава  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 5 писмени испит                    50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 35 ..........  

семинар-и    

 



 

 

            

 Назад 

 

Студијски програми:                                         Рачуноводство и ревизија 

Врста и ниво студија:                                       Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета:                                                Финансијска анализа 

Наставник (Презиме, средње слово, име):      Мр Ђуричић М. Биљана 

Статус предмета:                                                Обавезни 

Број ЕСПБ:                                                          6 

Услов:                                                                  нема 

Циљ предмета: Стицање знања и вештина потребних за примену техника и метода за анализу основних 

финансијских извештаја, као и анализу, извођење закључака и давање препорука менаџменту предузећа 

на основу добијених резултата. 
Исход премета:  
Студенти су оспособљени да: (1) разумеју концепте и мерења које леже у основи финансијских 

извештаја, (2) развију вештине потребне за ефикасно анализирање финансијских извештаја, и (3) стекну 

разумевање избора која предузећа чине у извештавању и њихов утицај на пословни резултат.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

Предмет, циљеви и врсте анализе финансијских извештаја 

Анализа пословне стратегије и oквир финансијског извештавања 

Рачуноводствена анализа политика и процена примењених у изради финансијских извештаја 

Анализа појединих позиција биланса стања, биланса успеха и извештаја о новчаним токовима 

Анализа осетљивости 

Специфичности билансирања и анализе пословања предузећа у инфлаторним условима 

Вежбе:  

Анализа конкретних примера финансијских извештаја из привредне праксе Србије и света. Примери 

израде хоризонталне и вертикалне анализе финансијских извештаја. Интерпретација добијених резултата. 

Анализа утицаја примењених метода на пословни резултат.  

 

Литература: 
1. Горанка Кнежевић, Немања Станишић, Вуле Миздраковић, Анализа финснсијских извештаја, 

Београд, 2017. 
2. Јован Родић, Мирко Андрић,  Гордана Вукелић, Бјана Вуковић Анализа финансијских извештаја, 

Београд, 2017.  
3. проф. др Јован Ранковић:“Теорија биланса“, Економски факултет Београд, Београд, 2016.; 

Број часова  активне наставе:  60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:  1.Усмено излагање (монолошки),  2. Разговор (дијалошки), 3. Рад на 

тексту, 4. Примери из праксе, проспекти, упуства и други показни материјали, 5. Case study метода 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена:50 Завршни испит Поена: 50 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 

Практична настава 10 Усмени испит 
 

Колоквијум-и 20   

Семинар-и 10   

 

 



  Назад 

 

 

 

Студијски програм : Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставник/наставници: Ивана М. Маринковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5  

Услов: Положен испит из предмета Енглески језик 1 

Циљ предмета 

Стицање потребног знања енглеског језика и усвајање енглеског језика струке; даље развијање језичких 

вештина: читање и слушање са разумевањем, писање и говор. Оспособљавање студената за усмену и писану 

комуникацију на  енглеском језику о општим темама и темама из области струке, као и за писану пословну 

кореспонденцију.  

Исход предмета  

Студенти успешно комуницирају на енглеском језику у свакодневним и пословним ситуацијама, користећи 

општу лексику и терминологију из области рачуноводства и ревизије. Стекли су основу за даље, самостално 

проширивање и продубљивање знања енглеског језика струке, као и за успешно коришћење стручне 

литературе на енглеском језику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Трговина на мало (давање инструкција, писање меморандума). Конкуренција (давање предлога, писање 

одговора на жалбе клиjената). Иновације (представљање нових производа, припрема промотивног 

материјала). Преговарање (начини за обезбеђивање новчаних средстава, састављање опомене за закаснела 

потраживања). Истраживање тржишта (методе истраживања тржишта, тумачење графичког приказа 

информација). Инвестиције (састанци, вођење записника). Етика (извињења и критике, понуда производа 

купцима у писаној форми) 

 

Граматички садржаји: начини за исказивање будућности, поређење придева/прилога, пасив, условне 

реченице, односне заменице и односне реченице, неуправни говор, индиректна питања 

 

Практична настава  

Увежбавање граматичких садржаја, увежбавање слушања са разумевањем, конверзацијске вежбе – спајање 

лексичке и граматичке грађе, вежбе усменог и писаног превођења, рад са текстовима о темама  из области 

рачуноводства и ревизије у циљу усвајања стручне терминологије. 

Литература  

1. Naunton, J., 2005, ProFile 2, Oxford, OUP 

2. Frendo, E., Mahoney, S., 2011, English for Accounting, Oxford, OUP 

3. Murphy, R., 2010, English Grammar in Use, Cambridge University Press 

4. Thompson A.J., Martinet, A.V., 1994, A Practical English Grammar, Oxford, OUP 

5. Dictionary of Accounting, 2010, OUP 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2x15=30 Практична настава: 2x15=30 

Методе извођења наставе 

Аудио-лингвална, рад са текстом, комуникативни приступ, учење путем решавања проблема, студија 

случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 

практична настава 10 усмени испт 15 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   



 

             Назад 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Руски језик 2 

Наставник: др Светлана В. Терзић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положен испит Руски језик 1 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студента за коришћење литературе која је везана за научну област струке ; 

развијање свих језичких вештина (читање, превод, конверзација); обједињавање лексичке и 

граматичке грађе. Организовање и унапређење јавне информисаности о значају 

рачуноводства и ревизије у предузећу кроз текстове из одговарајуће струке. 

 

Исход премета: 

Оспособљеност студента да самостално користи страни језик. Развој комуникационих 

способности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Заједничка предузећа - глаголски прилог садашњи. Реклама - глаголски прилог прошли. 

Трговинско-индустријска комора - одређене заменице. Разговор у Московској банци - 

прилози  за узрок;прилози за циљ. Шта је то економика? Финансијски обрачун - садашњи и 

прошли партицип радни. Бизнис-план - садашњи и прошли партицип трпни. Новац-

партиципске конструкције. Лизинг. Аукције. Биланс. Текстови из области пословног руског 

језика. 

 

Практична настава: 

Аудиторне вежбе везане за  сналажења у пословним ситуацијама уз коришћење специјалне 

терминологије из области рачуноводства.   

Литература: 

 

Маројевић М., 1996, Руски пословни језик, Београд, Српски лексикограф; 

Алексић Б., 2000, Руски језик за економисте, Београд, Економски факултет, Београд. 

Пипер П., 2013, Граматика руског језка, Београд, Завет  

Скрипта одабраних текстова, Светлана Терзић 2012 

 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2x15=30 Практична настава: 2x15=30 

Методе извођења наставе: Монолошко – дијалошки. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена 70 Завршни испит Поена 30 

Активност у току 

предавања 

10 - - 

Практична настава -  усмени испит 30 

Колоквијум-и 60 - - 

Семинар-и - - - 
 



    Назад 

 

 

 

Студијски программ: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Финансијски менаџмент 

Наставник: Мр Ђуричић М. Биљана 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: Оспособити студенте да разумeју и прихвате основну финансијску логику, технике и 

могућности управљања финансијама. Студенти ће бити способни  да доносе утемељене одлуке о 

финансирању, оцени инвестиционих пројеката и управљању капиталом компаније. 

Исход премета:  
Након успешног завршетка студијског програма, студент ће моћи да: 

1. Препозна и опише релацију компаније са финансијским окружењем 

2. Примени технике вредновања инструмената финансијских тржишта 

3. Направи избор и примени адекватне технике управљања текућим средствима - готовином, вредносним 

папирима, потраживањима и залихама 

4. Користи технике оцене инвестицијских пројеката, те доноси оптималне финансијске одлуке 

5. Идентификује и објасни структуру и трошак извора финансирања компаније 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 
Финансијски систем као оквир управљања финансијама; Инструменти финансијских тржишта: 

карактеристике и вредновање; Ризик и принос у контексту оптимизације портфолија; Временска 

вредност новца; Извори и трошкови различитих врста финансирања; Оперативна и финансијска 

полуга; ЕБИТ/ЕПС анализа; Процена новчаног тока и оцена инвестиционих пројеката;Политика 

дивиденди 
Вежбе: вредновање дугорочних и краткорочних инструмената финансијског тржишта, дефинисање нивоа 

ризика и приноса (ЕБИТ/ЕПС анализа, ЦАПМ модел), израчунавање временске вредности новца, 

израчунавање пондерисаних просечна цена капитала, WACC, оцена и рангирање инвестиционих 

пројеката: статичке и динамичке методе, утицај политике дивиденди на финансијски резултат. 

Литература: 
1. Вуњак Ненад, “Финансијски менаџмент-пословне финансије“, Књига 6, Пролетер, Бечеј и 

Еконoмски факултет Суботица, Суботица 2010   

2. Станчић Предраг, Савремено управљање финансијама предузећа, Економски факултет, 

Крагујевац, 2006 

3. др Александар Живковић, др Дејан Ерић, др Ђорђе Павловић, др Петар Бојовић, Увод у 

финансијски менаџмент, Чигоја штампа, Београд, 2005.г 

4. Микеревић, Д. (2011). Финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет Универзитета 

у Бањој Луци. 

5. Foundations of Financial Management, 13th Edition, James Van Horne and John Wachowicz, 

Prentice Hall. 2014.  

Број часова активне наставе: 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе:  1.Усмено излагање (монолошки),  2. Разговор (дијалошки), 3. Рад на 

тексту, 4. Примери из праксе, проспекти, упуства и други показни материјали, 5. Округли сто 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена:50 Завршни испит Поена: 50 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 20   

Семинар-и 10   



 

             

 

             Назад 

 

Студијски програм : Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Специјална рачуноводства 

Наставник: др Снежана Т. Тодосијевић Лазовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: : Нема 

Циљ предмета: Стицање теоријских, методолошких и практичних знања о рачуноводству банака и 

буџетских корисника; Разумевање методолошких основа, рачуноводствених начела и  стандарда за 

извештавање и финансијских извештаја банака и буџетских корисника 

 

Исход предмета:Студенти ће бити оспособљени да састављају финансијске извештаје банака и буџетских 

корисника, да користе рачуноводствене информације у управљању банкама и буџетским корисницима и да 

се укључе у послове банака и буџетских корисника. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Улога и значај рачуноводства у управљању банком;Финансијско извештавање и финансијска анализа у  

банкама; Рачуноводствени процес у банкама;Буџетске организације, врсте, карактеристике и њихове  

специфичности; Законска регулатива за буџетске кориснике; Рачуноводствени стандарди који регулишу  

пословање буџетских корисника; Контни планови буџетских организација;Методологија евидентирања  

пословних догађаја у буџетском рачуноводству; Финансијски извештаји буџетских организација; 

Надзор и ревизија буџетских организација. 

Вежбе: 

Анализа случајева из праксе домаћих и страних банака и буџетских организација; Решавање задатака са 

анализом добијених резултата;Вежбање испитних задатака; Периодична провера теоријских и 

методолошких знања студената. 

 

Литература  

1.Др Љ.Гајић, И.Медведев, Методологија рачуноводства финансијских и буџетских организација, 

Економски факултет у Суботици, 2014.године. 

2.Примена контног плана за буџетско рачуноводство, СРРС, Београд, 2007 

3.Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор, СРРС, Београд, 2007 

Број часова активне наставе:75 Теоријска настава:30 Практична настава:45 

Методе извођења наставе 

Предавања; интерактивна настава; индивидуалне и групне презентације; студија случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 40 

 
Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања   5 писмени испит 60 

практична настава   5 усмени испит  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 



 

             Назад 

 

 

Студијски програм:Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Статистика 

Наставник: Проф. др Љубица Ж. Диковић, Дорословачки Д. Раде 

Статус предмета: Обавезни 

Bрој EСПB: 6 

Услов: Нема 

Циљпредмета:  

Припреми студента да: 

- усвоји основне појмове из области статистике; 

- примењује квантитативни приступу решавању проблема; 

- научи даодабере одговарајуће статистичке методе, изврше статистичку анализу и суштински је 

образложи; 

- изучи програмски пакет Statistica за статистичку обраду података. 

Исход предмета:  

Студент је способан да: 

- препозна и примени статистичке појмове; 

- зна да прикупи, уреди, табеларно и графички прикаже статистичке податке; 

- анализира статистичке податке; 

- анализира и примени средње вредности (мере централне тенденције), мере дисперзије и мере 

облика; 

- примени програмски пакет Statistica за статистичку обраду података; 

- примени стечено знање у решавању конкретних проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Појам и предмет статистике, статистичке законитости и статистичке оцене.Статистичко 

снимање и приказивање резултата.  Програмска потпора за статистчку анализу.Анализа података методама 

дескриптивне статистике. 

 

Практична настава:  Статистичко истраживање. Статистички скуп. Методе прикупљања података. Сређивање и 

обрада података. Статистичке серије. Статистичке табеле. Графичко приказивање статистичких података. Обрада и 

анализа података и резултата. Мере централне тенденције. Мере варијабилитета. Мере облика распореда.  Примена 

програмског пакета Statistica за статистичку обраду података. 

Литература  

Основна: 

1. Миодраг Ловрић, Основи статистике, Економски факултет, Крагујевац, 2008. 

2. Невенка Скакић, Теорија вјероватноће и математичка статистика, Научна књига Београд, 2001. 

Допунска литература: 

1. Маја Биљан-Аугуст и други, Статистичка анализа у економији, Економски факултет, Ријека 2009. 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: 

Извођење предавања и вежби. Израда семинарских радова. Индивидуалне и групне презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршнииспит Поена  30 

активност у току предавања и вежби 5 Писменииспит 30 

практична настава 5 - - 

колоквијум-и 20+20=40 - - 

Семинарски рад 20 - - 

 



 

             Назад 

 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија  

Назив предмета: Пословне финансије 

Наставник: Мр Биљана М.Ђуричић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета:   

Да студенти стекну знања из области прибављања и ангажовања финансијских средстава у предузећу ради 

постизања ликвидности и солвентности у свом пословању. Ова знања користиће рачуновође у свим 

облицима предузећа без обзира на делатност као и предузетници који се баве разним  врстама послова. 

Исход предмета:  

Стицање знања из области пословних финансија и оспособљавање да се рационално користе  расположива 

финансијска средства у пословању. Анализа извора средстава и избор најповољнијих извора  нарочито је 

значајно питање поготову када се ради о кредитима банака. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Правила пословног одлучивања. Вертикална и хоризонтална правила финансирања. Облици финансирања. 

Самофинансирање и остали извори финансирања.  

Извори финансирања и цена. Краткорочни извори финансирања. Дугорочни извори финансирања.Сопствени 

извори финансирања.Позајмљени извори средстава. Цена капитала. 

Финансијска  анализа. Показатељи ликвидности. Показатељи активности. Показатељи  финансијске 

структуре. Показатељи  рентабилности. Показатељи тржишне вредности. Ризик и левериџ. Извештај о 

токвима финансијских средстава.  

Оцена инвестиционих пројеката за улагања у капацитете. Процена сопствених средстава за инвестирање. 

Анализа квалитета позајмљених средстава за инвестирање. Финансијско управљање инвстицијама. 

Анализа приноса укупних средстава, сопствених средстава и  приноса позајмљених средстава. 

Процена вредности имовине и капитала. Методе процене капитала. Извештај о процени вредности. 

 

Практична настава: се организује на часовима вежби и то израдом задатака везаних за финансијску анализу , 

одбрана семинарских радова и дискусија о појединим темама. 

Задаци су следећи: израчунавање рацио бројева и анализа ликвидности, активности, финанијске структуре, 

рентабилности и тржишне  вредности. 

Састављање извештаја о финансијским токовима и токовима укупних пословних средстава, нето обртних 

средстава и токовима готовине. 

Израда пројеката о процени вредности  капитала. 

Литература: 

Основни  уџбеник:  

Др Д.Красуља, др М. Иванишевић, Пословне финансије, Економски факултет, Београд, 2016. 

Допунска литература:  

Др Ј. Родић, М.Филиповић,  Пословне финансије, Виша пословна школа, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: 

Монолошка, дијалошка, ex cathedra, case study, 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 10 - - 

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20 - - 

семинар-и 10 - - 



 

             Назад 

 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Финансијска тржишта 

Наставник: др Александар Б. Стојановић, др Васиљевић С. Момчило 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама из  области 

финансијских тржишта и институција. Oсновни циљ је да студенти добију темељно и свеобухватно знање из 

принципа функционисања савремених финасијских тржишта.  

Исход предмета: Теоријска, практична и апликативна знања и вештине су базични циљеви   студијског програма у 

функцији стицања теориских и практичних знања и вештина у току студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Улога и значај финансијских тржишта и финасијских институција, Новац и његов значај у 

развоју  финансијских тржишта, Разумијевање каматних стопа. Понашање каматних стопа. Ризична и рочна 

структура каматних стопа. Тржиште дионица. Теорија рационалних очекивања и хипотеза ефикасног тржишта. 

Структура финансијског система, Теорија финансијских структура, Значај, карактеристике и ефикасност 

финансијских тржишта, Теорија ефикасности финансијских тржишта, Ценовне, приносне и друге финансијске 

варијабле, Структура финансијских инструмената, Учесници на финансијским тржиштима, Структура  и функције 

финансијских тржишта (Тржиште новца, Тржиште капитала,  Девизно тржиште, Хипотекарно тржиште и Тржиште финансијских 

деривата),  Управљање портфолијом хартија од вриједности,  Инфра структура и окружење финансијских тржишта, 

Финансијске институције, Основни елементи микроструктуре секундарних финансијских тржишта, Глобализација 

и интернационализација финансијских тржишта, Регулација и заштита интегритета финансијских тржишта. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Циљна функција теоријске наставе јесте имплементација стручних знања, обуке и праксе студијског програма у 

области финансијских тржишта. Током одржавања теоријске наставе, организоваће се и практична настава у 

погледу решавања конкретних задатака из области инвестиционих улагања, утврђивања оптималног портфолија, 

редукције ризика улагања и коришћења финансијских деривата при редукцији ризика инвестиционих улагања. 

Литература : 

1. F.S. Mishkin, Економија новца, банкарства и финансијских тржишта, Мате, Загреб, 2013. 

2. Славољуб Вујовић, Финансијска тржишта, ауторско издање, 2012. (скрипта, 350 стр.). 

3. Frederick S. Mishkin, Stanley G. Eakins. Финанцијска тржишта и институције, Мате, Загреб, 2013 

 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Научно-стручна и експертска излагања, специјализована дебата на округлим столовима, 

студије случајева, пројектни радови, научне експертизе, есејска презентација истраживачких резултата и 

менторски мониторинг са видео презентацијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит 20 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и 15   

 

http://www.mate-bg.com/ProductDetails/17/lang/Serbian/FINANCIJSKA-TRZISTA-I-INSTITUCIJE---Frederick-S--Mishkin--Stanley-G--Eakins---financije.wshtml


 

             Назад 

 

 

 

Студијски програм : Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Управљачко рачуноводство 

Наставник: др Момчило С. Васиљевић, мр Биљана М. Ђуричић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања и вештина за примену различитих управљачких концепата, техника и метода у обради 

историјских и пројектованих пословних  информација у циљу пружања помоћи менаџменту у процесу 

одлучивања и контроле постављених циљева. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да:                                                                                                                

1. Препозна информационе потребе менаџера и на исте одговори припремом одговарајућих информација,                                                                                                             

2. Примени систем обрачуна трошкова који одговара малом и средњем предузећу                                                                                            

3. Користи управљачке концепте и технике у подручјима управљања трошковима, купцима, приликом 

формирања продајних цена, планирања и контроле, доношења пословних одлука  

4. Предложи форму и садржину извештаја из управљачког рачуноводства 

5. Изабере стратегијски и оперативни буџет 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Позиционирање управљачког рачуноводства 

2. Рачуноводство трошкова-основа управљачког рачуноводства 

3. Класични системи обрачуна трошкова  

4. Савремени концепти и системи обрачуна трошкова 

5. Алтернативно пословно одлучивање 

6. Анализа преломне тачке 

7. Извештаји из управљачког рачуноводства 

8. Стратегијско и оперативно буџетирање 

Практична настава  

1. Решавање задатака са анализом добијених резултата   

2. Студија случаја на примеру домаћих и страних привредних друштава 

3. Студијске посете у циљу сагледавања реалног функционисања рачуноводственог информационог система 

производних предузећа 

4. Периодична провера теоријских и методолошких знања студената 

Литература  

Малинић, Д., Милићевић, В., Стевановић, Н. (2017). Управљачко рачуноводство, Центар за издавачку 

делатност Економског факултета, Београд 

Жаркић-Јоксимовић, Н., Барјактаровић-Ракочевић, С., Обрадовић, Т. (2016). Управљачко рачуноводство. 

Центар за развој менаџмента, Факултет организационих наука, Београд 

Малинић, С. (2008). Управљачко рачуноводство. Економски факултет, Крагујевац 

Малинић, С., Јањић, В. (2012). Рачуноводство трошкова. Економски факултет, Крагујевац 

Mалинић, Д., Милићевић, В., Глишић, М. (2017). Управљачко рачуноводство - Збирка задатака, Центар за 

издавачку делатност Економског факултета, Београд 

Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, индивидуално и тимско решавање одређених задатака, групна обрада тема на примеру 

конкретног предузећа и презентација тог рада, групна анализа случајева различите сложености, и на крају 

критичко расуђивање о садржају и темама које су предмет анализе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 50 

 
Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 35 ..........  

семинар-и    



 

 

   Назад 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Међународни рачуноводствени стандарди 

Наставник: др Момчило С. Васиљевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

а) Стицање основних знања из области међународне рачуноводствене регулативе кроз упознавање студената 

са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), Међународним стандардима финансијског 

извештавања (МСФИ) и Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна 

лица (МСФИ за МСП)  

б) Оспособљавање студената за примену Међународних рачуноводствених стандарда  у Србији у складу са 

захтевима законске регулативе 

Исход предмета  

Студент који успешно савлада овај предмет биће  оспособљен да: 

а) Идентификује коју рачуноводствену основу треба користити за састављање  финансијских извештаја 

б) Састави финансијске извештаје уз примену МРС/МСФИ                                                                                     

в) Доведе у везу информације из упоредивих финансијских извештаја 

г) Предложи рачуноводствене политике и процене које треба примењивати  

д) Одреди ефекте примене различитих рачуноводствених политика и процена 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Регулаторни оквир                                                                                                                                                   

2. Циљеви и квалитативна обележја финансијских извештаја у складу са МРС   

3. Признавање и мерење имовине, обавеза, прихода и расхода 

4. Састављање и приказивање финансијских извештаја  

5. Достављање и обелодањивање финансијских извештаја 

6. Рачуноводствене политике и рачуноводствене процене кроз интерни акт 

7. Консолидовање финансијских извештаја 

Практична настава  

1. Анализа конкретних примера уз примену МРС/МСФИ и МСФИ за МСП 

2. Случајеви из праксе различитих предузећа- case study 

3. Анализа конкретних Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама фирми из Србије 

4. Презентација и одбрана семинарских радова из састављања и приказивања финансијских извештаја 

5. Дебате о практичним примерима везаним за достављање и обелодањивање финансијских извештаја 

Литература  

Група аутора, Приручник о практичној примени МСФИ, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2017. 

Група аутора, Приручник за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике у 

складу са МСФИ за МСП и Правилником за микроправна лица, друго издање, Привредни саветник, Београд, 

2017. 

Љубисављевић Снежана, Васиљевић Момчило, Михаиловић Ненад, Увод у међународну рачуноводствену 

регулативу ВИПОС Ваљево, 2013. 

Финансијско извештавање, Приручник, Каплан, превод СРРС, Београд 2007. 

Закон о рачуноводству, Службени гласник Републике Србије 62/2013 и 30/2018. 

Ажурирани преводи стандарда (МРС, МСФИ, МСФИ за МСП), Министарство финансија Републике Србије 

- www.mfin.gov.rs 

Часописи из области рачуноводства и ревизије 

Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, студије случаја,  израда задатака индивидуално и у тимовима,  дискусије, радионице, гостујући 

предавачи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 15 усмени испит  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

http://www.mfin.gov.rs/


 Назад 

 

 

Студијски програм : Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Контрола и ревизија 

Наставник: др Снежана T. Тодосијевић Лазовић, др Васиљевић С. Момчило 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Стицање знања и вештина из области ревизије финансијских извештаја, ревизије јавних 

расхода, интерне ревизије и интерне контроле. Упознавање студената са концептима, стандардима и 

процесима ревизије финансијских извештаја и других врста ревизије укључујући интерну ревизију система 

интерних контрола. 

Исход предмета: Припрема студената за рад у тимовима ангажованим на ревизији финансијских извештаја у 

складу са међународним стандардима и осталим врстама ревизије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, значај и улога савремене независне ревизије. Теоријске основе ревизије (циљеви, постулати, 

концепти, стандарди). Материјалност и ризик у ревизији. Докази у ревизији. Поступак ревизије по фазама. 

Оцена система интерних контрола. Процена ризика у ревизији. Примена узорка у ревизији. Ревизија 

позиција финансијских извештаја. Ревизорски извештаји. Интерна ревизија. Ревизија јавних расхода. 

Практична настава  

Израда и усмена презентација практично оријентисаног семинарског рада; Рад студената у групама - анализа 

случајева из праксе; Провера разумевања проблема контроле и ревизије. Активно учешће студената на 

часовима предавања и вежби. 

Литература  

1. Андрић, М.., Крсмановић, Б., Јакшић, Д., Ревизија-теорија и пракса, пето измењено и допуњено изадње, 

Економски факултет, Суботица, 2012.године, 

2.Кулина, Д., Државна ревизија, Економски факултет Источно Сарајево, 2012.године. 

 

Број часова активне наставе:75 Теоријска настава:30 Практична настава:45 

Методе извођења наставе 

Предавања; интерактивна настава; индивидуалне и групне презентације; студија случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 40 

 
Завршни испит  поена 60 

активност у току предавања   5 писмени испит 60 

практична настава   5 усмени испит  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 



 

             Назад 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:  Пословна и еколошка етика 

Наставник:   Проф. др Весна О. Васовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: -  

Циљ предмета: : Оспособљавање студената за проблематику животне срдине и  за пласман нове 

логике рада, која почива на постулатима еколошке парадигме.  

Исход премета: Критика антропоцентричне свести и промоција нове тзв етичко - еколошке културе  

као и оспособљавање студената за квалитетну анализу, синтезу и предвиђање решења  заштите радне 

и животне средине. 

Садржај предмета: Теоријска наставаАнтропоцентризам и теоријско-филозофске предпоставке 

пословне етике. Различити цивилизацијски модели културног и социјалног понашања. Материјална 

пракса и превага антиеколошке свести. Противречност технолошког и економског 

развоја.Нарушавање природних система и процеса. Ижењери и еколошки изазови. Безбедност и 

заштита здравља на раду. Глобализација и нужност нове логике рада. Уморна Екумена стампутице 

урбаног.У лавиринту ризичног друштва. Ка одрживом друштву. Екологија као субверзивна делатност 

и као критика индустријске цивилизације. Еколошка криза. Еколошка култура. Еколошка свест и 

еколошко образовање. Еколошки тероризам. Еколошки политички активизам-могуђност зацарења 

нове пословне етике. Пословна етика и цивилизацијски културолошки модели у свету. Пословна 

етика и значај комуницирања. Односи са јавношћу.Пословни живот у условима здраве сарадње. 

Етички и пословни кодекси.  Нови менаџари у условима нове теорије и праксе. У потрази за 

демократијом.Еколошка свест и еколошко образовање. Узлет екологизма и нови еманципаторски 

политички покрети.. Пословна етика и правно регулисање животне средине у нашој земљи.Екологија 

,етика, бизнис. Тезе о односу етике и екологије.  Пословна етика и етика заштите животне 

околине.Омладина, екологија и делатна пракса. Могућност помирења – еколошки менаџмент.За нову 

Екумену и победу принципа лепоте, слободе и здравља. Практична настава: Рад, вредности културни 

образци. Стање ресурса и делатне праксе.. Критика града и пожељени простор по мери човека. 

Пословна етика и одржива формула живота.. Нова пословна култура и расуђивање. Пожељени етичко 

еколошки социо политички оквир . Можемо ли се ослонити на екологизам у потрази за бољим? 

Озелењавање кутуре и материјалне свере у Србији. Еколошко етички етос. Млади и обавештеност о 

темељним проблемима  заједнице Размишљања. Улога радионица у промоцији зеленог. 

Литература:Марковић Ж. Данило, Социјална екологија, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2005.. Ђукић Петар, Павловски Миле, Екологија и друштво, ЕКО центар, Београд, 1999. 

Вукашин Павловић (приређивач) “Екологија и етика” , Београд 1996. Приређивачи John Drummond, 

Bill Bain “Пословна етика,“Београд, 2001.,Приређивачи  Јован Живковић,  Бранимир Стојковић 

“Урбана култура и екологија”, Ниш 1994. Милица Андевски,  Миленко Кундачина “Еколошко 

образовање”, Ужице, 2004. Драган Суботић  Јовица Лазић “Пословна етика и модели модернизације у 

Србији”, Београд, 2002. Richard T. de George “Poslovna etika”, Beograd, 2003. Безбедност и здравље на 

раду књига 2 и Примењени део- Весна  Васовић и група аутора , Висока пословна техничка школа, 

Ужице,2011. 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Радионице, аудиторне, колоквијалне консултативне, показне, остале. 

Уз помоћ табле и креде, графоскопа и фолија,  видео презентације, примера из праксе, проспекта, 

упуства, папира, свеске  и другог  показног  материјала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена 50 Завршни испит Поена 50 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 

Практична настава 10 Усмени испит  - или Иста опција 

Колоквијум-и 20   

Семинар-и 10   

 

 

 

           

 

 



Назад 

 

 

Студијски програм:                 Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:                        ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Наставник:                                 др Радомир Стојановић 

Статус предмета:                       изборни 

Број ЕСПБ:                                 6 

Услов:                                          нема 

Циљ предмета: Стицање знања и вештина из области предузетништва, са посебним акцентом на 

специфичности предузетничког процеса у области рачуноводства. Студенти ће се на савремен, 

свеобухватан и креативан начин упознати са начином решавања сложених практичних проблема везаних за 

покретање пословног подухвата, одрживи раст и развој предузећа и његов опстанак на тржишту кроз 

стицање конкурентске предности на тржишту. 

Исход предмета: Оспособљеност студената за: разумевање предузетничког процеса, спознају свих 

активности за успешно започињање предузетничког подухвата  и његову одрживу реализацију, разумевање 

и коришћење савремених облика финансијске и нефинансијске подршке предузетницима (од стране 

надлежних институција  као битном фактору пословног успеха), као и самосталну за израду пословног 

(бизнис) плана.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Опште поставке о предузетништву (појам, значај, основни елементи, правни 

оквир), предуслови и препреке за развој предузетништва (микро и макро ниво), посебни облици 

предузетништва (значај и специфичности-социјално, женско и омладинско предузетништво),  

предузетник-особине, врсте, неопходне вештине, разлика између предузетника и менаџера, 

предузетнички процес (појам, фазе и елементи; пословна идеја,  

 

пословна шанса, ресурси, предузетнички тим), предузетничке стратегије (начини уласка 

предузетника на тржиште, стратегије раста, стратегије изласка из посла; заштита тржишне 

позиције),  финансирање предузетничког подухвата (сопствени и туђи капитал); квалитет и 

предузтништво (ТQM, начини постизања жељеног квалитета-бенчмаркинг, аутсорсинг), 

предузетништво и маркетинг (заједнички елементи, неопходност примене маркетинг концепта у 

предузетништву); друштвена одговорност и предузетништво, облици сарадње са великим 

предузећима као предуслов опстанка предузетника; кластерско повезивање између предузетника,  

институционална подршка развоју предузетништва у Р. Србији, Р. Српској и Црној Гори (појам, 

значај, циљеви, нивои, принципи, правни основ; институције и инструменти-финансијски и 

нефинансијски), пословни (бизнис) план (елементи, врсте, намена, најчешће грешке код креирања 

пословног плана) 

Практична настава: Упознавање студената са техникама израде пословног плана, израда 

пословног плана субјеката из области рачуноводства и ревизије. 
Литература  

Р. Стојановић, Н. Милутиновић: Предузетништво, Висока школа струковних студија Ужице, 2019 

Б. Пауновић, Д. Зиповски: Пословни план, Економски факултет, Београд, 2011 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Вербалне (предавања уз коришћење рачунара, пројектора и 

презентација, методе проблемских излагања, методе аналогија, групне дискусије и сл.), визуелне 

(анализа графичке и писане документације, анализе карактеристичних случајева), консултативно 

– инструктивна настава, излагање и групна анализа семинарских радова, текстуалне и графичко 

илустроване методе уз примену видео презентација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит 50 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   50 

практична настава 10   

колоквијуми 20   

семинарски рад 10   

 



 

             Назад 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Безбедност на раду 

Наставник:Весна М. Марјановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду. Стицање знања о најзначајнијим опасностима и 

штетностима на радном месту и општим и посебним мерама, нормативима и средствима безбедности на раду. 

Исход предмета  

Познавање националне регулативе везане за безбедност и здравље на раду. Оспособљеност да се у пракси 

препознају опасности и штетности на радном месту. Усвојена знања, вештине и оспособљеност студената за 

примену мера, норматива и средстава безбедности и здравља на раду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у безбедност на раду (Појам, Предмет и Историјски развој безбедности на раду). Правни оквир безбедности и 

здравља на раду (Међународно право, Национални прописи: Устав Републике Србије, Закон о безбедности и 

здрављу на раду). Повреде на раду (појам, врсте и карактеристике повреда на раду). Професионална обољења (појам 

и врсте професионалних болести према узроку који доводи до њиховог настајања). Болести у вези са радом 

(Кардиоваскуларне болести. Хроничне неспицифичне респираторне болести. Локомоторни поремећаји. 

Бихевиорални одговори и психосоматске болести.) Синдром изгарања, појам, дефинисање, манифестација и 

превенција синдрома изгарања на послу. Основни извори и узроци опасности и штетности на раду. Субјетивни 

узроци опасности и штетности на раду (Индивидуалне карактеристике личности, Монотонија, Умор, Године 

старости, Пол). Мере и средства заштите од опасности и штетности на раду проузрокованих субјективним узроцима 

(Професионална оријентација, образовање и селекција, Време рада и одмора, Пропаганда, Стимулисање). Врсте и 

карактеристике штетности (штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора; штетности везане 

за организацију рада; штетности које проузрокују друга лица; штетности које настају или се појављују у процесу 

рада: физичке (бука и вибрације), штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, ласерског, 

ултразвучног), штетни утицаји микроклиме (температура, влажност и брзина струјања ваздуха), неодговарајућа 

осветљеност, хемијске штетности, прашина и димови; штетности које настају коришћењем опасних материја) и 

опасности (механичке опасности, које се појављују коришћењем опреме за рад; опасности које се појављују у вези 

са карактеристикама радног места; опасности које се појављују коришћењем електричне енергије; опасности од 

пожара и експлозије) на радном месту и у радној околини и мере и средства заштите. Превентивне мере за безбедан 

и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном. 

Практична настава  

Аудиторне и показне, које се изводе у конкретним пословним системима и показују се практични примери везани за 

добро и лоше организован систем безбедности и здравља на раду. 

Основне карактеристике стандарда OHSAS 18001, 2007. 

Литература  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав 

рад при коришћењу опреме за рад са екраном, Службени гласник РС. бр. 106/2009. и 93/2013. 

Скупштина Републике Србије, Закон о безбедности и здравља на раду, Службени гласник РС. бр. 101/2005 и 

91/2015. и 113/2017. 

Милутин Јелић и други, Безбедност и здравље на раду – приручник за припрему стручног испита, Београд, Tehpro, 

2016. 

Вера Божић-Трефалт, Биљана Гемовић, Весна Петровић, Верица Миланко, Драган Карабасил, Основе из 

безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 

TEMPUS JPHES 158781, 2010-2012. 

Група аутора, Безбедност и здравље на раду, Књиге (од 1 до 6) за студенте Високе пословно-техничке школе 

струковних студија у Ужицу, ВПТШ, TEMPUS JPHES 158781, 2010-2012. 

Проф. Др Мирјана Аранђеловић, Проф. Др ЈовицаЈовановић, Медицина рада, Медицински факултет, Ниш, 2007. 

A. Ian Glendon, Sharon Clarke, Eugene McKenna, Human Safety and Risk Management, Second Edition, 2006 

Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава:2 x 15 = 30 Практична настава:2 x 15 = 30 

Методе извођења наставе: Дијалошки, монолошки, демонстрација практичног рада, метод рада на тексту, 

проучавање литературе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит  Поена 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 40 

Практична настава 10 усмени испит  

Колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски рад 20   



 

             Назад 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Менаџмент људских ресурса 

Наставник:  Мр Танасковић Р. Зорица                                                                              

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са појмовима људских ресурса и управљање 

људским ресурсима. Управљање људским ресурсима се дефинише као серија одлука које утичу на односе 

између запосленог и послодавца. Оно утиче на многе факторе ефективности и усмерено је да делује на 

ефективност и запослених и послодаваца. Способности учења, мењање и иновирање који се посматрају 

као интелектуални капитал организације указују на креативни карактер радних улога као компонента 

људских ресурса. У управљању људским ресурсима, међутим радник и фирма стратешки и заједнички 

инвестирају у људски капитал, који ће и појединац и организације заједнички експлоатисати у 

будућности. 

Исход премета: Оспособљавање студената за проблематику управљања људским ресурсима 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Менаџмент и људски ресурси. Модел управљања људским ресурсима. Планирање људских ресурса. 

Регрутовање кандидата. Селекција кандидата. Обучавање и перманентно образовање. Организовање 

послова обуке запослених. Оцењивање перфоманси запослених. Избор оцењивача. Развој запослених. 

Развој и управљање каријером. Индивидуално управљање каријером. Систем зарада. Појам и дефинисања 

система зарада. Елементи плате. Награђивање менаџера. Људски ресурси у савременом менаџменту. 

Мотивација достигнућа, мотивисање испостављених циљева, мотивациона теорија сопствене 

успешности. Мотивациона теорија очекивања. Мотивација одржавањем организационе структуре. Три 

нивоа организацијског интегрисања организацијске улоге и културе. Тимски рад. Избор чланова. Лидер 

тима и обука менаџера. Радни односи и колективно преговарње. Конфликти код преговарања. 

Синдикално организовање запослених. Типови штрајка. Напуштање организације. Пензионисање. 

Интелектуални капитал 

Практична настава(пројектни задаци, домаћи задаци) 

Израда семинарског рада. Одбрана семинарског рада по групама. Колоквијум 

Литература: 

1. Мартиновић М., Менаџмент људских ресурса-предавања, ВПТШ, Ужице , 2006. 

2. Богићевић Б., Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Београд, 2006. 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: 1. Усмено излагање(монолошки), 2. Разговор (дијалошки), 3. Рад на тексту, 4. 

Примери из праксе, проспекти, упутства и други показни материјали 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50 

Активност у току предавања 
 10 

Писмени испит 
 20 

Практична настава  10 Усмени испит 30 

Колоквијум-и  10   

Семинар-и  20   

 



       

Назад 

              
Студијски програм : Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Финансијско извештавање 

Наставник: др Момчило С. Васиљевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о рачуноводственим концептима, принципима и теоријским основама финансијског извештавања као и  

оспособљавање студената за примену адекватног регулаторног оквира приликом састављања, презентације, тумачења и 

ревизије финансијских извештаја. 

Исход предмета  

Студент који успешно савлада овај предмет биће  оспособљен да: 

а) Идентификује коју рачуноводствену основу треба користити за састављање  финансијских извештаја у Србији 

б) Састави финансијске извештаје опште намене                                                                                     

в) Чита, анализира и интерпретира финансијске извештаје 

г)  Предложи примене рачуноводствене основе и укаже на ефекат предложених примена на предузеће и на кориснике 

информација из финансијских извештаја 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Теоријске основе савременог финансијског извештавања                                                                                                                                                  

2. Сврха финансијског извештавања  

3. Квалитативне карактеристике финансијских извештаја 

4. Елементи финансијских извештаја 

5. Стандарди финансијског извештавања прихваћени у Србији 

6. Мерење имовине, обавеза, прихода и расхода 

7. Састављање финансијских извештаја 

8. Презентација финансијских извештаја 

9. Идентификовање обвезника законске ревизија финансијских извештаја у Србији 

Практична настава  

1. Анализа конкретних примера уз примену Правилника за микро правна лица 

2. Анализа конкретних примера уз примену МРС/МСФИ или МСФИ за МСП 

2. Случајеви из праксе различитих предузећа- case study 

3. Анализа конкретних Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама фирми из Србије 

4. Састављање финансијских извештаја на бази Закључног листа из предузећа 

5. Дебате о практичним примерима везаним за достављање и обелодањивање финансијских извештаја 

6. Поступак утврђивања обвезника ревизије 

Литература  

Ранковић Јован, Теорија биланса, Економски факултет Београд, 2016. 

Група аутора, Приручник о практичној примени МСФИ, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2017. 

Група аутора, Приручник за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике у складу са 

МСФИ за МСП и Правилником за микроправна лица, друго издање, Привредни саветник, Београд, 2017. 

Стефановић Радослав, Читање биланса стања, Економски факултет Крагујевац, 2007. 

Финансијско извештавање, Приручник, Каплан, превод СРРС, Београд 2007. 

Љубисављевић Снежана, Васиљевић Момчило, Михаиловић Ненад, Увод у међународну рачуноводствену регулативу 

ВИПОС Ваљево, 2013. 

Ажурирани преводи стандарда (МРС, МСФИ, МСФИ за МСП), Министарство финансија Републике Србије - 

www.mfin.gov.rs 

Часописи из области рачуноводства и ревизије 

Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, студије случаја,  израда задатака индивидуално и у тимовима,  дискусије, радионице, гостујући предавачи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 25 усмени испит  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

http://www.mfin.gov.rs/


Назад 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија               

Назив предмета:  Међународно пословање предузећа  

Наставник: Стојадиновић-Јовановић Ђ. Сандра 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  

да се студенти упознају са кључним питањима која карактеришу и опредељују међународно 

оријентисано пословање предузећа, кроз његово сагледавање од најранијег периода и развоја 

до његовог одвијања у савременим условима. 

Исход предмета:  

оспособљеност студената за разумевање савременог међународног пословања предузећа и 

мотива да се међународно послује, анализу димензија међународног пословног окружења, 

критичко вредновање различитих облика и стратегија међународног пословања, могућности, 

облика и инструмената његовог финансирања, као и његовог одвијања у савременој 

глобалној економији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Појам међународног пословања предузећа. Развој међународног пословања. Међународно 

пословно окружење. Облици међународног пословања. Стратегије међународног пословања. 

Финансирање међународног пословања. Међународно пословање у глобалној економији. 

Практична настава: 

Интерактивне вежбе кроз активно учешће студената у анализи и провери разумевања облика 

и стратегија међународног пословања, начина финансирања, као и кључних носиоца његовог 

одвијања у глобалној светској привреди. 

Литература: 

Стојадиновић Јовановић, С., 2019, Међународно пословање предузећа, Висока школа 

струковних студија Ужице, Ужице, у штампи. 

Радевић, Б., Стојадиновић Јовановић, С., Дашић, Б., 2016, Међународно пословање и 

финансирање, Департман за економске науке Државног универзитета у Новом Пазару. 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:  

усмено излагање и презентација материје коришћењем аудио-видео технологије, заједничка 

анализа и групна дискусија о одабраним питањима, интерактивна настава, консултативна. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50 

активност у току предавања до 10 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испит до 30 

колоквијум-и до 50 - - 
 

 

 

 

 



 

              

 

             Назад 

 

 

 

Студијски програм: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета: Истраживање тржишта 

Наставник: Сагић М. Зорица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Стицање основних знања о улози и значају истраживања тржишта, као и о самом процесу 

истраживања тржишта односно фазама које обухвата. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да оцене оправданост обављања истраживања тржишта, да 

разумеју потребу и значај као и начин спровођења сваке фазе процеса истраживања тржишта и 

карактеристике кључних метода и техника које се примењују. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам истраживања тржишта. Мултидисциплинарност истраживања тржишта. Улога и значај 

истраживања тржишта. Оправданост обављања истраживања тржишта. Организација истраживања 

тржишта. Ставови менаџера према истраживању тржишта. Процес истраживања тржишта. Захтев 

за истраживање тржишта. План истраживања тржишта. Дефинисање проблема и циљева 

истраживања. Избор извора података: Секундарни подаци. Примарни подаци. Избор врсте узорка: 

Случајни узорци. Намерни узорци. Избор метода и техника прикупљања података: Метод 

посматрања. Технике посматрања. Метод испитивања. Технике испитивања. Пројективне технике. 

Експериментални метод. Анкетни упитник и Подсетник као инструменти прикупљања података.. 

Организовање прикупљања података. Обрада и анализа података. Израда извештаја о резултатима 

истраживања и презентација резултата доносиоцима одлука. 

Практична настава 

Интерактивне вежбе кроз активно учешће студената у анализи и провери разумевања фаза процеса 

истраживања тржишта и метода и техника које се примењују. 

Литература 

Ханић, Х., Вићентић, М., Ђурица, М., 2010, Истраживање тржишта, Висока пословна школа 

струковних студија, Ваљево. 

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 3x15=45 Практична настава:2x15=30 

Методе извођења наставе: 

усмено излагање и презентација материје коришћењем аудио-видео технологије, заједничка 

анализа и групна дискусија о одабраним релевантним питањима, интерактивна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 50 - - 



Назад 

 

Студијски програм:      Рачуноводство и ревизија   
Врста и ниво студија:                                               Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета:      Електронско пословање 
Наставник (Презиме, средње слово, име):                          мр Петровић M. Слободан 

Статус предмета:     изборни - стручно апликативни 

Број ЕСПБ:      6 

Услов:       нема 

Циљ предмета: 

Стицање знања и вештина из области е-пословања и упознавање студената са применом е-

пословања у савременом пословању са освртом на област рачуноводства и ревизије. 

Исход предмета:  

Оспособљеност студенaта да стечена знања из е-пословања могу успешно да примене у извршавању 

пословних задатака. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 
Увод у Интернет и електронско пословање. Развој електронског пословања. Виртуелне организације и виртуелни 

тимови. Позиционирање и избор софтвера у е-пословању. Књиговодствено-рачуноводствени софтвер. ERP системи. Е-

фактура. Рачунарске мреже и инфраструктура електронског пословања. Електронско банкарство и средства помоћу 

којих се реализују банкарске трансакције. Електронско пословање и комуникације у јавној управи и електронској  

влади. Мобилно пословање. Заштита и сигурност у е-пословању. Будућност е-пословања. Законски прописи у Р. Србији 

који прописују област е-пословања. 

Практична настава: 
Анализа и коришћење Интернета и WEB апликација у сврхе рачуноводства и ревизије. Израда семинарског рада: 

студија случаја примене е-пословања. Јавно презентовање семинарског рада - презентација у програму за израду 

пословних презентација уз помоћ рачунарске технике (PC, видео бим).  

Литература: 

1. др Rаде Станкић, „Електронско пословање”, Економски факултет Београд, 2014, ISBN 978-86-403-1376-6 

2. Б. Раденковић, М. Деспотовић-Зракић, З. Богдановић, Д. Бараћ, А. Лабус, „Електронско пословање”, Факултет 

организационих наука Београд, 2015, ISBN 978-86-7680-304-0 

3. др Миодраг Ивковић, др Бранимир Ђорђевић, Зоран Субић, мр Душан Миланов, „Интернет маркетинг и електронско 

пословање”, Технички факултет Зрењанин, 2011, ISBN 978-86-7672-144-3  

4. др Дејан Видојевић, „Порески информациони систем - еПорези”, ПЛАТΩ  Београд, 2013. ISBN 978-86-6335-096-8 
Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе:  

1. Усмено излагање (монолошки), 2. Разговор (дијалошки), 3. Рад на тексту и дискусија одабраних тема, 4. 

Примери из праксе, проспекти, упутства и други показни материјали, 5. Рад у рачунарској лабораторији са приступом 

Интернету и КОБСОН бази података 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена: 67 Завршни испит  Поена: 33 

активност у току предавања 0-6 писмени испит 0-33 

практична настава 0-8 усмени испит - 

колоквијум 0-33 - - 

семинар 0-20 - - 

 

 

   



 

             Назад 

 

 

 

Студијски програм:                 Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета:                        ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ 

Наставник:                                 др Радомир Стојановић 

Статус предмета:                       изборни 

Број ЕСПБ:                                  6 

Услов:                                           нема 

Циљ предмета: Да се студенти упознају са основним карактеристикама, особинама и природом пословног 

комуницирања у делатности рачуноводства и ревизије те да савладају и усвоје основне технике и вештине 

комуницирања пословних субјеката из области рачуноводства и ревизије у домаћем и међународном 

пословном окружењу. 
Исход предмета: Студенти ће бити у стању да разумеју значај размене пословних информација и увођење 

модерне технологије у ефикасно пословно комуницирање пословних субјеката из области рачуноводства и 

ревизије са окружењем; да овладају способностима за препознавање основних облика комуницирања с 

посебним нагласком на интерперсоналној комуникацији у пословној средини. Такође, студенти треба да  

овладају практичном применом комуникацијских тактика и савремених средстава комуницирања 

класичног реторичко-убеђивачког комуникацијског модела и модерног дијалошког комуникацијског 

модела пословних субјеката из области рачуноводства и ревизије. 

Садржај предмета  Теоријска настава: Појам комуницирања; облици комуницирања (према 

намени, улози језика, према чулима), елементи комуницирања (пошиљалац и примаоц поруке, 

порука, медиј за пренос порука, кодирање, декодирање, шумови, повратна реакција), процес 

комуницирања, концепт јавности; интерно пословно комуницирање (формално и неформално), 

пословна коресподенција – писмо, пословни мејл; пословни састанак, телефонска комуникација, 

међународно пословно комуницирање, невербални аспекти мултикултуралне комуникације; 

инструменти комуникационог микса; комуницирање у кризним ситуацијама (појам, облици, 

носиоци, фазе, поступак, најчешће грешке), пословно преговарање, врсте преговора, основни 

концепти преговарања, преговарачки процес, преговарачки тимови, преговарачке стратегије 

пословних субјеката из области рачуноводства и ревизије. 

Практична настава: Практични примери и студије случаја из пословног комуницирања на 

домаћем, регионалном и глобалном тржишту;  истраживање и анализа позитивних и негативних 

пракси пословне комуникације; примена метода и вештина писане, усмене и невербалне 

комуникције; истраживање за креирање промотивне стратегије и предлог појединачних тактика.  

Кроз вежбе у малим групама развијање основих способности које омогућују ефикасну и 

ефективну пословну комуникацију. Кроз тимски рад студената вршиће се симулација пословног 

преговарања, као и комуникација у конфликтним ситуацијама. 

Литература  

Г.  Добријевић:  Пословно комуницирање и преговарање, Универзитет Сингидунум, Београд, 2017 

В. Филиповић,  Костић-Станковић М: Односи с јавношћу, Факултет организационих наука, Београд, 2011 

C. M. Lehman, D. DuFrene: Пословна комуникација, Дата статус, Београд, 2011 

Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе Вербалне (предавања уз коришћење рачунара, пројектора и презентација, 

методе проблемских излагања, методе аналогија, групне дискусије и сл.), визуелне (анализа графичке и 

писане документације, анализе карактеристичних случајева), излагање и групна анализа семинарских 

радова, текстуалне и графичко илустроване методе уз примену видео презентација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит 50 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   50 

практична настава 10   

колоквијуми 20   

семинарски рад 10   

 


