ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА „ПРОФ. ДР РАДОМИР БОЈКОВИЋ“
КРУШЕВАЦ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЕКОНОМИЈА (120 ЕСПБ)

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Крушевац, 2020.

5.2.а Књига предмета - студијски програм Економија 120 ЕСПБ
Рб

Шифра

1. 19.MSE015
2. 19.MSE024
3. 19.MSE012
4. 19.MSE025
5. 19.MSE008
6.
7.
8.
9.
10.

19.MSE028
19.MSE009
19.MSE019
19.MSE046
19.MSE007

11. 19.MSE045
12.
13.
14.
15.

19.MSE020
19.MSE021
19.MSE017
19.MSE018

16. 19.MSE006
17. 19.MSE026
18. 19.MSE002
19.
20.
21.
22.
23.
24.

19.MSE011
19.MSE044
19.MSE003
19.MSE023
19.MSE022
19.MSE030

Назив предмета
Пословне финансије
Управљачко рачуноводство
Осигурање и тарифе у
осигурању
Управљање иновацијама
Методологија научно
истраживачког рада
Управљање пројектима
Модели пословне изврсности
Међународна економија
Стручна пракса 1
Менаџмент информациони
систем
Теорија и планирање
привредног развоја
Стратегијски маркетинг
Стратегијски менаџмент
Производне стратегије
Производни и услужни
менаџмент
Лидерство
Управљање инвестицијама
Економија социјалног и
пензионог осигурања
Организациони дизајн
Анализа пословања
Финансијско извештавање
Примењени истраживачки рад
Стручна пракса 2
Мастер рад - израда и одбрана

Ужа научна,
стручна
бласт
Економија
Економија
Економија

Сем.

П

В

ДОН

Остали
часови

ЕСПБ

1
1
1

3
2
3

3
2
3

0
0
0

0
0
0

8
7
8

Менаџмент
Социологија

1
2

3
3

1
3

0
0

0
0

7
8

Менаџмент
Менаџмент
Економија
Информатика

2
2
2
2
3

2
3
3
0
3

2
1
3
0
3

0
0
0
0
0

0
0
0
4
0

7
7
7
1
8

Економија

3

3

3

0

0

8

Економија
Менаџмент
Менаџмент
Менаџмент

3
3
3
3

3
3
2
2

3
3
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

8
8
7
7

Менаџмент
Економија
Економија

3
3
4

2
2
3

2
2
3

0
0
0

0
0
0

7
7
8

Менаџмент
Економија
Економија
Економија

4
4
4
4
4
4

3
3
3
0
0
0

3
3
3
0
0
0

0
0
0
8
0
0

0
0
0
0
8
2

8
8
8
4
2
8

Економија

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник/наставници: Анђелић Славица, Муховић Алмир
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области пословних финансија.
Исход предмета:
Након положеног испита студент поседује теоријска, практична и апликативна знања и вештине које су
неопходне у процесу доношења финансијских одлука (аналитички начин размишљања) и разуме какав
утицај те одлуке имају на стварање вредности, пословне резултате, раст и развој организације.
Садржај предмета:
Теоријска настава.
Финансијски систем и његова структура, основна начела и правила финансирања, вредност привредног
друштва – компаније, инвестиционе и финансијске одлуке, стварање вредности и профита, управљање
финансијским ризицима и инструменти за управљање финансијским ризицима, финансијска анализа и
финансијски показатељи.
Практична настава.
Израчунавање кључних рацио показатеља: рацио ликвидности, обрт укупних средстава, рацио сигурности,
стопа пословне добити, Алтманов показатељ финансијске несигурности (Z тест), извештај о токовима нето
текућих средстава, извештај о токовима готовина, анализа преломне тачке, очекивани поврат на
корпоративну обвезницу, вредновање деонице, анализа осетљивости прихода на промену каматне стопе.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Каравидић С., Војтешки Кљенак Д., ( 2016 ), Пословне финансије, Висока школа за пословну економију
и предузетништво Београд.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2)
као рачунске где се израчунавају кључни рацио показатељи.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-први
колоквијум-други

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 40
Завршни испит
10
усмени испит
15
15

Поена 60
60

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник: Анђелић Славица
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета: Овладавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у управљачком
рачуноводству, а кроз схватање значаја који управљачко рачуноводство има за процес пословног
одлучивања, упознавање са најважнијим областима његове примене, као и са инструментима и алатима
који су, унутар њега, расположиви за извођење различитих економско-финансијских анализа.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен да: разуме основне категорије управљачког рачуноводства,
а посебно трошкове и њихов значај у традиционалном и стратегијском контексту пословања; примењује
инструменте и алате управљачког рачуноводства ради доношења краткорочних и дугорочних
(инвестиционих) одлука у условима извесности, као и ризика и неизвесности; и може да демонстрира
оспособљеност на примерима оцене и контроле перфоманси организације, базиране на буџетима, као и
припреме извештаја о финансијском пословању пословних сегмената.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод и основни концепти. Системи обрачуна и управљања трошковима (традиционални и стратегијски
приступи). Рачуноводство одлучивања (CVP анализа, концепт релевантних трошкова и прихода, доношење
одлука о продајним ценама, одлучивање у условима ризика и неизвесности, доношење одлука о капиталним
инвестицијама). Рачуноводство одговорности (процес буџетирања, израда главног или мастер буџета,
контрола заснована на буџетима, мерење перфоманси сегмената предузећа, интегрисане мере перфоманси,
трансферне цене).
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Приказ и примена техника и алата
управљачког рачуноводства за решавање проблема из праксе и задатака из уџбеничке литературе.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Војтешки-Кљејенак Д., Шљивић С., Милићевић Р., (2020), Финансијско рачуноводство, 3. Издање,
Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд
[2]. Дејан Малинић, Владе Милићевић и Никола Стевановић. (2012), Управљачко рачуноводство,
Економски факултет Београд
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за представљање реализованих практичних
примера; и (3) као, рачунске где се примењују технике и алати управљачког рачуноводства за решавање
конкретних проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
писмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ОСИГУРАЊЕ И ТАРИФЕ У ОСИГУРАЊУ
Наставник: Пиљан Иван, Пиљан Татјана
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Oвладавање студената академским вештинама које се односе на принципе израчунавања и обрачуна
нето и бруто тарифа за поједине различите видове осигурања: имовине, лица, пензијско и здравствено
осигурање, као и стицање неопходних знања за анализу и праћење адекватности тарифа са аспекта
основних економских начела у осигурању.
Исход предмета:
Након положеног испита студент постаје економски стручњак оспособљен да користи савремена
научна достигнућа на пољу домаћег и међународног осигурања. Стеченим теоријским и практичним
знањем постаje конкурентан на тржишту рада: осигуравајућих компанија, брокерско–дилерских
друштава, јавне управе, а посебно регулаторних агенција које спроводе надзор над индустријом
осигурања, као и стиче модерна знања која му омогућавају да понуди тржишту компетентног и
способног лидера са циљем да гради успешну каријеру и допринесе развоју свог пословног окружења.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Неживотна (имовинска осигурања): основне карактеристике; Накнада из имовинског осигурања;
Процена и исплата штета из имовинског осигурања; Утврђивање тарифа у осигурању имовине: Састав
и структура тарифа, Подаци о одштетним захтевима, Значај тарифа за формирање осигуравајућег
фонда и обезбеђење његове равнотеже, Рачунање нето и бруто тарифне стопе, Основне методе за
утврђивање цене осигурања; Основне карактеристике осигурања живота: Ризици искључени из
осигурања, Математичка резерва, Осигурање живота у корист трећих лица, Осигурање од последица
несрећног случаја; Обрачун тарифа у осигурању лица; Обрачун тарифа (нето премија) у осигурању
живота; Обрачун тарифа (бруто премија) у осигурању живота;
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Процена за исплату штета из
имовинског осигурања. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа
њених резултата.
Литература
[1]. Пиљан Т., Пиљан И., Цогољевић Д., (2018) Тарифе у осигурању, Висока школа за пословну
економију и предузетништво, Београд.
[2]. Кочовић Ј., (2006), Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица, Економски факултет
Београд
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са
свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама, и то: (1) као аудиторне, где
се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за анализе и дискусије
презентованих примера управљања ризиком осигурања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм : МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ИНОВАЦИЈАМА
Наставник: Радић Никола
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета:
Упознавање студената са значајем иновација уопште и овладавање знањима неопходним за успешно
управљање иновацијама од стране пословних субјеката, у економијама базираним на технолошком прогресу,
с посебним освртом на иновативне активности ЕУ.
Исход предмета:
Након положеног испита студент зна значај иновација, кључне концепте иновација, као институционални
оквир у коме се оне реализују, разуме иновациони процес и процес управљања реализацијом иновација, и
може да демонстрира оспособљеност управљања иновацијама на примеру реализације иновације производа
у привредном субјекту и спровођењу правне заштите иновације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Иновације као појам; Иновације и технолошки прогрес; Иновације и конкурентност; Технолошке иновације
(концепт новог производа и новог процеса); Иновациони процес (креирање идеја, реализација инвенције,
дифузија иновације); Управљање иновацијама и променама (услови за успешно иновирање, стандардни
поступци управљања, интегрисани начин управљања, стварање способности за управљање, технолошке
трајекторије); Управљање технолошким развојем; Управљање иновацијама информационо-комуникационих
технологија; Мерење иновација (објектни и субјектни приступ); Иновације и заштита интелектуалне својине;
Институционална подршка иновацијама (иституционални оквир, институције, финансирање); Управљање
иновацијама у ЕУ.
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Презентовање и разматрање практичних
примера успешно управљаних иновација, посебно из ЕУ. Припреме за колоквијум и испит. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. КрстићМ., (2017), Управљање иновацијама, 4. Издање, Висока школа запословну економију и
предузетништво, Београд.
[2]. КрстићМ., Скоруп А., (2011), Теорија иновација, Издавачки центар за индустријски менаџмент,
Крушевац.
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као показне, за представљање практичних примера; (3) као
дискусионе, за анализу и дискусију презентованих практичних примера;
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
први колоквијум
други колоквијум

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена 40
Завршни испит
10
усмени испит
15
15

поена 60
60

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Наставник/наставници: Радић Никола, Гаврић Гордана, Муховић Алмир
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Упознавање са проблематиком опште методологије савремене науке, као и са специфичностима
метода научног истраживања у економији. Циљ је да се студенти уведу у теорију научних сазнања,
у логичке форме научног мишљења, и теорију научних истраживања.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен за научно истраживачки рад: за самостално
одређивање поступака конкретног истраживања на основу којих ће израдити пројекат научноистраживачког рада; да спроведе истраживање; да при сакупљању и обради података и
интерпретацији резултата самостално примени дескриптивне статистике и статистике закључивања;
да изведе одговарајуће закључке и напише истраживачки извештај.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Oснови науке и научне теорије. Економска наука. Врсте научних истраживања. Појам методологије
и метода. Врсте истраживачких нацрта. Етапе научног истраживања. Методе и технике прикупљања
података. Статистика у научно-истраживачком раду. Узорак истраживања. Научни, стручни и
академски радови.
Практична настава: Студијски истраживачки рад - формулације проблема за истраживање.
Прибављање релевантних информација. Примена адекватне методе истраживања. Анализа и
синтеза релевантних података. Приказ решења за проверу. Закључна разматрања.
Литература
[1]. Радић В., Мајсторивћ К., (2020) Методологија научног истраживања, Висока школа за
пословну економију и предузетништво Београд
Број часова активне наставе

Теоријска настава:3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе:
Активна настава се реализује кроз студијски истраживачки рад. У зависности од предзнања
студената, а највише до 30% наставе изводи се аудиторно са свим студентима, док се преостали део
времена користи за самостални рад студента заснован на менторском приступу, на реализацији
конкретног пројекта истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
активност у току предавања
10
усмени испит
самостални рад студента
30

Поена 60
60

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Наставник: Муховић Алмир
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услов
Циљ предмета
Упознавање студената са принципима, функцијама, организацијом, планирањем, акитвностима, буџетом,
имплементацијом и контролом управљања различитим врстама пројеката и стицање знања и вештина потребних за
дефинисање пројектих циљева и стратегија како би се обезбедила адекватна подршка њиховој реализацији и
одрживости и утицало на решавање дефинисаних проблема на дуги рок, савладавање метода и техника, као и
методологија ЕУ за пројектовање и њихова примена.
Исход предмета
Након положеног испита студент поседује теоријска и практична знања и вештине које су потребне за дефинисање,
израду, партнерство, апликацију, имплементацију и одрживост пројеката, за стратешко мишљење, тимски и
истраживачки рад и успешну примену теоријских и практичних знања из ове области
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод, Појам, врсте и дефинисање пројекта; Функције управљањем пројектом; Функционални концепт управљања
пројектом; Програм менаџмент; Организација за управљање пројектом; Управљање људским ресурсима;
Управљање уговарањем; Управљање квалитетом пројекта; Управљање ризиком пројекта, Метод процене ризика;
Управљање комуникацијама у пројекту; Планирање реализације пројекта; Праћење и контрола ресурса, трошкова,
систем оперативног планирања и праћења реализације пројекта; Систем извештавања о реализацији пројекта;
Пројектни циклус; Методе и технике управљања пројектима: структурни дијаграми, мрежно планирање,
приоритетна метода, метода остварене вредности, метод кључних догађаја, методе: PBS, WBS, OBS, стандардни
рачунарски програми за управљање пројектом, Primavera Project Planner, Мicrosoft Project. управљање са више
пројеката, портфолио и програм менаџмент; Оптимизација ресурса; Методе процене трошкова; Симулирање
резултата и затварање пројекта; Специјализоване области менаџмента у управљању пројектом, Нове тенденције у
развоју ПМ: Пројектно управљање, Пројектно оријентисана организација, Мултипројектно управљање, Виртуелни
пројект менаџмент, Контингенцијски приступ управљања пројектом- Пројектни експедитор, пројектни
координатор, матрична форма, пројектна форма; Карактеристике професије пројект менаџера.
Практична настава: Вежбе (упознавања са пројектном докуменатцијом и позивом, апликацијама, вежбе метода и
техника), студијски истраживачки рад, тимски рад на анализи одабраних случајева-предлога пројеката, (пројекти
ЕУ, из структурних фондова ЕУ, прекогранични пројекти, регионални пројекти, инфраструктурни пројекти)
стицање вештина: анализе проблема за пројектне идеје, пријаве, презентовања, партнерства, управљања временом,
активностима, трошковима, и рада у тиму и групи. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе
и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Милошевић Д.,Томић А., (2015), Управљање пројектима, Висока школа запословну економију и
предузетништво, Београд.
[2]. Јовановић П., (2004), Управљање пројектом, Графослог, Београд.
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања, креативне радионице на сагледавању партнерстава, улога и интереса. Вежбе бреинсторминг за избор
пројектне идеје, тимски рад студената на дефинисању пројекта, циљева, активности, циљних група; дискусионе
групе за питања ризика и претпоставки, као и одрживости пројеката, рад у малим групама на евалуацији
презентованих пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: МОДЕЛИ ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ
Наставник/наставници: Радић Никола, Вујичић Слађана
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услов
Циљ предмета:
Овладавање студената основним знањима о управљању тоталним квалитетом чији је крајњи
резултат достизање пословне изврсности; Упознавање студената са моделима и критеријумима
пословне изврсности, предностима организација које послују по моделу пословне изврсности, као и
упознавање са начинима самооцењивања.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је упознат са појмом пословне изврсности, моделима који се
примењују у земљи и свету, сврхом и начинима његове примене у пракси, бенефитима које
организација остварује применом овог модела, а које ће му после дипломирања омогућити да боље
разуме и води тимове који се баве унапређењем управљања квалитета у производно пословним
системима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови пословне изврсности; Менаџмент квалитетом и пословна изврсност;
Методологија управљања пословном изврсношћу; Концепти пословне изврсности; Критеријуми
пословне изврсности; Награде за квалитет; Европски модел изврсности; Јапански модел
изврсности; Амерички модел изврсности; Национална награда за квалитет у Србији.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Презентовање и анализа
случајева домаћих и иностраних предузећа добитника награда за пословну изврсност. Израда
практичног семинарског рада на тему: Израда Пријаве - Национална награда за пословну изврсност
конкретног предузећа. Консултације током израде, презентација и одбрана семинарских радова.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
Основна литература
1. Станковић, Р., Радић, В., (2014), Управљање квалитетом, Висока школа за пословну економију
и предузетништво, Београд
Допунска литература
1. Раковић, Р (2014) Интегрисани системи менаџмента: теорија и пракса, Грађевинска књига
Stylos,
2. Хелета, М., (2010) TQM Moдели изврсности и интегрисани менаџмент системи, Завод за
уџбенике, Београд
3. Упитник- Пријава, Национална награда за пословну изврсност, Фондација за културу
квалитета и изврсност
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају карактеристични примери пословне изврсности; (2) као показне, за представљање
реализованих практичних примера; и (3) као, консултационе на којима се издају практични семинарски
радови, обављају консултације, и презентују завршени радови

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена40
Завршни испит
Припрема за наставу и присуство
10
писмени испит
Практичан семинарски рад
15
Колоквијум
15

Поена 60
60

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
Наставник/наставници: Барјактаровић Миљана, Муховић Алмир, Илић Ђорђе
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Овладавање студената основама међународне економије кроз сагледавање суштине међународних
економских односа, упознавање са суштином светске привреде, као и упознавање и изучавања основа
међународних финансија.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је овладао сазнањима о значају спољне трговине и платног биланса за
националну привреду; основама спољнотрговинског и девизног система и њихових инструмената; развоју и
интеграцији светске привреде кретања капитала, разуме начин функционисања међународних економских
система; значај ресурса; и деловања мултинационалних компанија, и може да демонстрира
оспособљеност на анализи постојећег стања и процена перспективе међународног положаја државе.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основе глобализације и предмет међународне економије. Основне теорије међународне трговине као основа
за разумевање савремених међународних економских односа. Трговина и трговинска политика. Девизни
курс и девизно тржиште. Платни биланс. Међународне економске интеграције. Регионалне економске
интеграције – ЕУ са посебним аспектом на њену улогу у међународним економским односима, као и услови
и поступак приступања и придруживања Србије ЕУ. Међународно кретање капитала. Основе о ММФ и
МБОР, и Основе о Светској трговинској организацији.
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима уз активно учешће студената, посебно
из области међународних економских послова, компаративне анализе развијености појединих земаља,
регионалних заједница, тржишта и финансија. Израчунавање тржишне моћи појединих учесника на
тржишту. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Основна литература:
[1]. Беслаћ М., (2020), Међународна економија, 9. Издање, Висока школа за пословну економију и
предузетништво, Београд
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за компаративне анализе практичних примера
развијености појединих земаља, регионалних заједница, тржишта и финансија; и (3) као, рачунске за
израчунавање појединих тржишне моћи појединих учесника на тржишту;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 1
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 1
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Оспособљавање студента за примену стручних и стручно-апликативних знања стечених на студијском
програму МСС Економија (120 ЕСПБ) у реалним привредним субјектима, у делу који се односи на:
организацију привредних субјектата; стицање практичних искустава из економије током боравка
студента у изабраном привредном субјекту; упознавање са областима пословања и пословних
активности у изабраном привредном субјекту које су уско везане за област студијског програма.
Очекивани исходи
Након положеног испита студент је упознат са практичним задацима економије у привредном систему,
разуме организацију привредног субјекта који то обезбеђује и може да демонстрира способност за
реализацију наведених задатака.
Општи садржаји
Теоријска настава:
Нема теоријске наставе
Практична наставa:
Рад у привредним субјектима у којима се обавља делатност у вези са економијом. Одабир привредног
субјекта у консултацији са предметним наставником. Стручна пракса може се може обављати у: привредним
друштвима (микро, мало средње, велико предузеће), код предузетника, у јавним установама, институцијама
државне управе, организацијама и слично, у земљи или у иностранству. Током стручне праксе студенти
имају обавезу да воде дневник у који уносе властита запажања и закључке, а да по њеном завршетку и да
сачине Дневника праксе, који бране пред предметним наставником. Структура садржаја Дневника праксе: 1.
Насловна страна (лого Школе, ниво студија, Дневник стручне праксе, Име и презиме студента, број индекса);
2. Потврда од послодавца о обављеној стручној пракси; 3. Опис садражаја реализоване стручне праксе са
описом радних задатака (назив фирме, опис послова организације и партнера фирме; основни и допунски
производни програм; идентификовани конкретни радни задаци у радном процесу који су били додељени као
део студентске стручне праксе).

Број часова активне наставе
Предавања: Вежбе:
Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови: 4

Методе извођења:
Стручна пракса 1 се реализује кроз практични, самостални рад студената који подразумева боравак и рад у
привредном субјекту у трајању од 60 часова где се они током боравка на радним местима упознају са
одређеним задацима на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености предвиђених знања у
студијском програму. Задаци са којима се студенти упознају могу бити у непосредној вези са реализацијом
њиховог Мастер (завршног) рада или са пословима које би они требало да обављају након окончања студија.
Студентима се у привредном субјекту одређује ментор, који евидентира њихово присуство, прати и вреднује
извршавање делегираних задатака. Током стручне праксе студенти воде Дневник стручне праксе. На крају
праксе студентима се издаје потврда о обављеној пракси, са потписом додељеног ментора. Дневник праксе
студенти бране прд предметним наставником.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Оцена знања:
дневник
стручнепраксе
Дневник стручне
Презентација обављених задатака и усмена одбрана дневника стручне праксе

поена
50
50

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
Наставник/наставници: Медић Зорица
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспекима менаџмент
информационих система (МИС), са информационим технологијама за подршку процесима
управљања и одлучивања, са основним методама, техникама и алатима за изградњу МИС, као и са
управљањем менаџерским знањима.
Исход предмета:
Након положеног испита студент разуме улоге, основе, концепте и структуре МИС поседује
неопходна теоријска и практична знања и вештине о методама, техникама и софтверским алатима у
коришћењу савремених апликативних софтверских решења вештачке интелигенције, експертних
система, система за подршку одлучивању и система менаџмента знањем и управљању пословним
променама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Општа теорија система; Информациони системи (ИС). Методологије и Модели развоја ИС;
Структурна системска анализа; Модел објекти‐везе; CASE алати; Архитектура ИС; Одржавање
ИС; Квалитет и стандарди у ИТ. Пословни систем као релеватно окружење ИС; Функционална
структура пословног ИС; Развојне промене и управљање ИС; Управљање и одлучивање у
пословним системима. Управљање ИС; Системи за обраду трансакција као подршка пословним
операцијама; Системи за планирање ресурса предузећа – ERP системи; Ланци снабдевања;
Управљање односима са купцима. Извршни ИС (EIS); Аналитички ИС; Системи за подршку
групном одлучивању; Интелигентни системи; Откривање знања и Data mining; Географски
информациони систем ‐ ГИС; Управљање документима. Дигитална економија; Настајање нове
економије; Дигитална економија и знање, Особине дигиталне економије; Дигитални нервни
систем. Етичка и социјална питања у ИС; Сигурност и заштита ИС.
Практична настава:
Презентовање на рачунарима примене МИС Web алата и апликативних софтвера и CASE алата за
моделовање процеса и података за изабране менаџмент ИС. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Живадиновић Ј., Медић З., (2019), Менаџмент информациони системи, 8. Издаљње, Висока
школа за пословну економију и предузетништво Београд
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе: Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима
и у потпуности пропраћена видео презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у
лабораторијам, и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за представљање МИС Web алата и
апликативних софтвера; и (3) као, лабораторијске за приказ примене CASE алати за моделовање
процеса и података за изабране менаџмент ИС;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ТЕОРИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Наставник/наставници : Матић Немања
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета:
Упознавање студената са управљањем развојем, једне савремено тржишно оријентисане економије
(привреде), кроз анализу праксе у Републици Србији.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је стекао теоријска и практична знања, која му омогућавају да активно и
професионално учествује у развоју привреде Републике Србије.
Садржај предмета:
Теоријска настава.
Појам, значај, детерминанте, циљеви и показетељи економског развоја. Фактори економског развоја. Улога
државе у формирању и спровођењу адекватне стратегије развоја, на примеру Републике Србије.
Формирање и употреба капитала у финансирању развоја. Појам и подела капитала. Стицање капитала.
Рентабилност употребе капитала. Управљање капиталом у тржишној привреди. Основни појмови везани за
економску оцену инвестиција. Финансирање привредног развоја домаћом штедњом. Формирање домаће
штедње. Штедња домаћинства, корпорација и државе. Међузависност стопе штедње и динамике
привредног раста. Екстерни извори финансирања привредног развоја. Финасирање развоја страном
штедњом. Облици ангажовања стране штедње. Страни јавни капитал као извор финансирања развоја;
Екстерна задуженост као развојно ограничење и начини сервисирања дугова.
Практична настава.
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа на анализи одабраних
случајева случајева из праксе. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа
њених резултата.
Литература:
[1]. Квргић Г., Николић А., (2015), Теорија и планирање привредног развоја, Висока школа за пословну
економију и предузетништво, Београд.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за компаративне анализе, дискусије практичних
примера;
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-први
колоквијум-други

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 40
Завршни испит
10
усмени испит
15
15

Поена 60
60

Студијски програм : МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
Наставник/наставници: Зубер Љубомир, Ђурчић Никола
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета: Упознавање студената са принципима, функцијама, организацијом, планирањем,
имплементацијом и контролом савременог стратегијског маркетинга кроз стицање знања и вештина потребних
за дефинисање маректинг циљева и стратегија како би се обезбедила боља тржишна позиција и конкурентност
на дуги рок, савладавање метода и техника које се користе у стратешком маркетингу и њихова примена,
скицирања процеса потребног за формулисање стратегије и планова маркетинга и описивања кључних
стратегијских одлука.
Исход предмета: Након положеног испита студент поседије стечена знања, способности и вештине потребне за
изградњу и одржавање успешних маркетинг стратегија, за стратешко мишљење, тимски и истраживачки рад и
примену теоријских и практичних знања из ове области.
Садржај предмета:
Теоријска настава.
Увод, Стратегијски маркетинг 21. века, промене у конкурентској арени и стратегије конкуренстског
позиционирања, функције стратегијског маркетинга: стратешко маркетинг планирање, креирање конкурентне
стратешке позиције, имплементација, конкурентне анализе и истраживања тржишта у промељивом окружењу,
развој маркетинг ресурса, способности; предвиђање будуће потражње и тржишних захтева, утврђивање
постојеће и будуће конкурентске позиције: принципи и истраживања сегментације и позиционирања, модели:
пет снага индустријске конкурентости, производни животни циклус, стратешке групе, SPACE анализе, матрица
предности, портфолио анализе и планирање, BCG матрица, мулти факторски приступ моделовању, анализе
потрошача, конкурентски бенчмаркинг, селекција тржишних циљева, стратегије конкурентског позиционирања:
коришћење организационих ресурса за креирање конкурентске предности, лидерство у трошковима,
диференцијација, фокусна стратегија, офанзивне и дефанзивне стратегије, конкуретност кроз проширени
маркетинг микс, нови пословни модели: фокуси интерог маркетинга, међуфункционално партнерство,
конкурентска предност кроз корпоративно друштвено пословање.
Практична настава.
Вежбе кроз тимски рад на анализи одабраних студија случаја (Yahoo и eBay, Xerox, Gillette, Boeing, Ballantyne,
British Airways, Nokia); стицање вештина: анализе, решавања стратешких проблема, презентовања стратегија,
управљања временом и рада у тиму и стратешким групама. Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Цогољевић М., Димитријевић Љ., Равић Н., (2019), Стратегијски маркетинг, 1. Издање, Висока школа за
пословну економију и предузетништво, Београд
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима, у потпуности су пропраћене видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као аналитичке, за одабраних студија случаја; и (3) као, дискусионе за
решавања стратешких проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм : МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници: Гајић Александар
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета: Да се студент уведе у процес формулисања, избора и спровођења пословне стратегије
и да га припреми за доношење конкретних пословних одлука.
Исход предмета:
Након положеног испита студент може да формулише стратегију привредног субјекта, визију, мисију
и циљеве; дефинише алтернативне стратегије и изврши избор оптималне стратегије; може да
демонстрира оспособљеност на примеру имплементирања стратегије и контроле њеног спровођења.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Дефинисање стратегијског менаџмента; Школе стратегијског менаџмента; Методе и технике
стратегијског менаџмента (рацио анализа, анализа преломне тачке, SWOT, TOWS, cost-benefit анализа,
анализа „јаза“, метод сценарија, портфолио менаџмент); Формулисање стратегије( визија, мисија,
циљеви, стратегија, тактика, пословна политика, генералне стратегије, пословне стратегије, избор
стратегије, стратегије у међународном окружењу); Процеси стратегијског менаџмента(анализа
окружења, интерног, екстерног, анализа ресурса, анализа трошкова, анализа профита, анализа набавке,
анализа ланца вредности,бенчмаркинг, анализа конкурентности; Имплементација стратегије(менаџмент
промена, отпори променама, врсте промена, улога лидера и менаџера у имплементацији стратегије,
управљање променама структуре, врсте организационих структура, управљање променама процеса,
управљање иновацијама, организациона култура, пословна култура, организација која учи, управљање
комуникацијом, управљање временом); Информационе технологије и стратегијски менаџмент;
Контрола спровођења пословне стратегије.
Практична настава:
Вежбе, реализује се кроз анализе примера метода и техника стратегијског менаџмента; студије случаја
организација које су успешне у формулисању и имплементацији стратегије; реферати о процесима
стратегијског менаџмента и дискусија; округли сто: управљањe променама; управљањe иновацијама;
управљањe комуникацијом; управљањe временом; утицај информационих технологија на управљање.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Крстић М., Гаврић Г., Скоруп А., Стратегијски менаџмент (2019), 2. Издање, Висока школа за
пословну економију и предузетништво Београд
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима, у потпуности су пропраћене
видео презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне,
где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као аналитичке, за анализу студија случаја
организација које су успешне у формулисању и имплементацији стратегије; и (3) као, дискусионе где се
води дискусија округлог стола на тему отпори променама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм : МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ПРОИЗВОДНЕ СТРАТЕГИЈЕ
Наставник/наставници: Марковић Сања
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услов
Циљ предмета:
Стицање знања и развијање способности студената за креирање, избор и имплементацију адекватне
производне стратегије пословног субјекта у савременом турбулентном тржишном окружењу.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је стекао знања и вештине за анализу пословног окружења, доношење и
спровођење одлука које се тичу производних стратегија, оспособљен је за уочавање проблема и шанси из
окружења пословног субјекта, њихово адекватно решавање, кроз процес стратегијског менаџмента, а
посебно за: креирање циљева и одрживе производне стратегије пословног субјекта, дефинисање плана и
начина њеног спровођења, контроле и њене евалуације.
Садржај предмета
Теоријска настава.
Процес стратегијског менаџмента. Интерна и екстерна анализа окружења пословног субјекта (ПС).
Основни алати и технике за анализу окружења ПС. Пословне стратегије. Корпоративне стратегије.
Конкурентске стратегије. Специјалне стратегије. Функционалне стратегије. Еволуција производних
концепата. Стандардизација, модуларизација и кастомизација производа. Производне стратегије.
Производна функција. Модел производне стратегије. Типови производних стратегија. Начин формулисања
производне стратегије. Имитација производа. Модификација производа. Нов производ. Одлучивање и избор
стратегије. Реализација, контрола и евалуација стратегије.
Практична настава: Даља разрада и појашњење појединих наставних јединица са предавања. Израда
практичног семинарског рада на тему: Израда производне стратегије у конкретном пословном систему.
Консултације током израде, презентација и одбрана семинарских радова. Евалуација и анализа реализоване
наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит.
Литература
1. Милошевић Д., (2016), Стратегија раста и развоја предузећа, ВШ ПЕП, Београд.
2. Krstić M., Skorup A., Vukadinović S., (2014)., From Product Customization To Customer Relationship
Management, International Review No1-2/ 2014, http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2014/09/ir_no1-2-20142.pdf
3. Shroeder, R. G. (1999). Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje, IV izdanje. Zagreb:
MATE doo.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима, у потпуности су пропраћене видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као аналитичке, за анализу анализу окружења ПС; и (3) као,
дискусионе где се води дискусија округлог стола на тему практичног семинарског рада.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40 Завршни испит
Припрема за наставу и присуство настави
писмени испит
10
усмени испит
Практични сминарски рад
15
Kолоквијум
практично
15

Поена 60
60

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ПРОИЗВОДНИ И УСЛУЖНИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници: Марковић Сања
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање студената са појмовима и процесима у
производној и услужној производњи.
Исход предмета: Након положеног испита студент је овладао основним знањима о: производима и
услугама, дизајнирању производа, услуга и програма производње, квалитету производа,
иновацијама, технологијама, управљању залихама, управљању процесима планирања, припреме,
реализације и контроле производње, логистици производње, може да демонстрира
оспособљеност на примеру савремених система производње (JIT, CIB и сл.).
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови: предузеће, производи, услуге, систем производње и систем реализације услуга.
Стратегијско планирање производње. Управљање квалитетом производа. Избор програма
производње. Развој новог производа. Основи иновација процеса производње и производа.
Дизајнирање процеса производње. Основи технологије. Просторни распоред средстава за рад.
Управљање залихама. Оперативно планирање производње. Терминирање. Обезбеђење услова за
производњу. Управљање процесима производње. Контрола и регулисање перформанси. Савремени
системи производње. Менаџмент услугама. Методе и технике управљања процесима производње и
реализације услуга.
Практична настава
Обилазак карактеристичних производних и услужних привредних друштава (предузећа). Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Станковић, Р., Радић, В., (2013), Производни и услужни менаџмент, Висока школа за пословну
економију и предузетништво Београд
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Вербална (Предавања уз коришћење рачунара, пројектора и презентација, методе проблемских
излагања, методе аналогија, групне дискусије и сл.); визуална (вежбе на којима се спроводи анализа
графичке и писане документације, анализе карактеристичних случајева), показна (примери
карактеристичних производних и услужних привредних друштава) ; консултативна (вежбе на
којима се спроводи инструктивна настава, излагање и групна анализа семинарских радова,
текстуалне и графичко илустроване методе .
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена: 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
први колоквијум
15
други колоквијум
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ЛИДЕРСТВО
Наставник/наставници: Радић Никола
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Да студентима пружи свеобухватно разумевање лидерства као феномена и његовог утицаја на организацију,
омогући разумевање теоријског, емпиријског и искуственог приступа лидерству, као и
да подстаке студенте да преиспитају своје имплицитне концепте лидерства.
Исход предмета :
Након положеног испита студент зна да разликује приступе лидерству, и може да примени теоријско,
емпиријско и искуствено разумевање лидерства да би објаснио ефективно лидерство у пракси.
Садржај предмета:
Теоријска настава.
Увод. Дефинисање лидерства. Приступ лидерству као скупу особина. Приступ лидерству као скупу вештина.
Приступ стилу лидерства. Ситуациони приступ у изучавању лидерства. Контингентна теорија лидерства.
Теорија пут - циљ. Теорија размене лидер - члан. Трансформационо лидерство. Тимско лидерство.
Психодинамични приступ у изучавању лидерства. Жене и лидерство. Култура и лидерство. Етика лидерства.
Практична настава.
Вежбе, реализују се кроз анализе примера приступа лидерству; студије случаја успешног лидерства;
реферате о тимском лидерству и дискусија; округли сто на теме : Култура и лидерство, Етика лидерства.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Јановац Т., (2020) Савремено лидерство, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије
Београд
[2]. Peter G. Northouse (2008) Лидерство: теорија и пракса, Дата статус, Београд
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања, креативне радионице на сагледавању партнерстава, улога и интереса. Вежбе бреинсторминг за
избор пројектне идеје, тимски рад студената на дефинисању пројекта, циљева, активности, циљних група;
дискусионе групе за питања ризика и претпоставки, као и одрживости пројеката, рад у малим групама на
евалуацији презентованих пројеката.
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима, у потпуности су пропраћене видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као аналитичке, за анализу студија приступа лидерству; и (3) као,
дискусионе где се води дискусија на теме округлог стола.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА
Наставник/наставници: Илић Ђорђе, Радић Никола
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:7
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Пружање студентима адекватног сазнања из области управљања инвестицијама и упознавање студената са
местом и улогом инвестиција и управљањем инвестицијама у пословном систему као и управљању пословним
системом кроз овладавање појмовним садржајима везаним за поједине врсте инвестиција и продубљивање
сазнања и вештине у коришћењу апликативног софтвера и интернет сервиса у процесу доношења одлука.
Исход предмета :
Након положеног испита студент је едукован са чињеницама шта су инвестције, врстама инвестиција,
методологијом инвестирања, са оцењивањем друштвене и економске оправданости иинвестиција,
обезбезбеђивањем инвестиционих средства и може да демонстрира оспособљеност на методи оцене ризика
код инвестирања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Појам инвестирања. Инвестиције и развој. Анализа развојних могућности и способности инвеститора.
Управљање процесом инвестиција и инвестиционим пројектима. Инвестирање у реалан сектор и инвестирање
у хартије од вредности. Прединвестициона студија. Израда инвестиционих програма. Израда инвестиционих
пројеката и његов садржај. Инвестиционо одлучивање. Финансирање инвестиција и структура капиталних
улагања. Оцена способности инвеститора и његов бонитет. Оцена ефеката инвестиционог пројекта.
Национална, односно друштвена оцена пројекта. Оцена пројекта у условима ризика и неизвесности.
Управљање ризицима у пројекту. Benefit – cost analiza. Обрачун укупног прихода, биланс стања, биланс
успеха. Финансијски и економски ток инвестиције. Анализа тржишта за продају производа. Бизнис план.
Пројектно финансирање инвестиција. UNIDO методологија. Оцена инвестиционих пројекта од стране
међународних финансијских организација. Стране директне инвестиције. Софтверска подршка
инвестиционом одлучивању и праћењу.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа и дискусија успешних
инвестиционих пројеката. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература
[1].Вукосављевић Д.., Квргић Г., Милетић С, (2010), Управљање инвестицијама, Висока школа за пословну
економију и предузетништво, Београд.
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима и у потпуности су пропраћена видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као, показне где се презентују случајеви успешних инвестиционих
пројеката; (2) као, дискусионе где се анализирају успешни инвестициони пројекти;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ЕКОНОМИЈА СОЦИЈАЛНОГ И ПЕНЗИОНОГ ОСИГУРАЊА
Наставник/наставници: Пиљан Иван, Анђелић Славица
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Упознавање студената са системом функционисања социјалног, пензионог и здравственог осигурања.
Исход предмета:
Након положеног испита студент поседује знања која му омогућавају да активно учествује и решавању
проблема које се тичу клијената социјалног, пензионог и здравственог осигурања.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам и врсте социјалног осигурања; Начела социјалног осигурања; Осигурана лица и осигурани
случај; Основне карактеристике пензионог осигурања; Планови пензионог осигурања; Управљање
средствима пензионог осигурања и надзор над функционисањем пензионог осигурања; Добровољно
пензионо осигурање; Системи пензионог осигурања у развијеним земљима света; Пензијско
осигурање у Србији; Законска регулатива у пензионом осигурању; Основне карактеристике и врсте
здравственог осигурања; Модели и нивои финансирања здравственог осигурања; Добровољно
здравствено осигурање; Путно здравствено осигурање; Здравствено осигурање у развијеним земљама
света; Здравствено осигурање у Србији; Законска регулатива у здравственом осигурању.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Приказ, анализа и дискусија примера
пензионог и здравственог осигурања. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване
наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Гавриловић М., Каравелић З.,(2020), Економија социјалног, здравственог и пензионог осигурања,
4. Издање, Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са
свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама, и то: (1) као аудиторне, где
се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за анализе и дискусије
презентованих примера управљања ризиком осигурања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм : МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: OРГАНИЗАЦИОНИ ДИЗАЈН
Наставник/наставници: Гајић Александар
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Стицање знања студената о начину на који се дизајнирају сви организациони елементи у складу са
постојећим условима у окружењу.
Исход предмета
Након положеног испита студент је стекао теоријска и практична знања и вештине и оспособљен је за
дизајнирање комплетне организације, као и усклађивање свих њених елемената са свим релевантним
променама у окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам организације. Основне теорије организације. Дизајн организације. Механички и органски дизајн.
Унутрашњи фактори организационе структуре. Спољни фактори организације. Појам организационе
културе. Димензије организационе културе. Организациона култура и перформансе организације.
Управљање организационом културом. Дефиниција организационе структуре. Елементи организационе
структуре. Механичке и органске структуре. Избор организационе структуре. Подела рада. Делегирање
ауторитета. Груписање послова – департментализација, Координација. Класична типологија организационе
структуре. Хибридни модели организационе структуре. Савремене тенденције у теорији и пракси. Појам и
врсте организационог учења. Основне карактеристике и елементи организације која учи, Организациони
дизајн организације која учи. Класификација теорија организационих промена. Модели управљања
променама. Имплементација промена.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа студија случајева у оквиру
организационих модела и дизајна организационих структура у разним условима. Округли сто на тему:
Организациони дизајн организације која учи. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване
наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Станковић, Р., Радић, В., (2017), Организациони дизајн, 3. Издање, Висока школа за пословну
економију и предузетништво Београд
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље
разрађују поједине теме са предавања; (2) као показне, за представљање практичних примера
организационог дизајна; (3) као дискусионе, за анализу и дискусију презентованих решења;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
први колоквијум
15
други колоквијум
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА
Наставник/наставници: Анђелић Славица
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета:
Стицање знања о основним теоријским и практичним приступима анализе пословања предузећа са аспекта
основних пословних функција, ангажовања и трошења рада и средстава, као услова за стицање добитка као
резултата пословања.
Исход предмета:
Студент након положеног испита зна основне теоријске поставке теорије биланса и примењене анализе
пословања, разуме методе анализе, (о билансу стања и успеха, о латентним резервама и скривеним
губицима, о рациу , о нето обртном фонду, о продуктивности, о економичности, о основним средствима,
о кадровима), и може да домонстрира оспособљеност на анализи трошкова.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет, методи и облици анализе пословања; Биланс као предмет анализе; Теорија биланса и начела
билансирања; Анализа биланса стања (анализа билансне активе); Анализа билансне пасиве; Основна и
обртна средства; Структура капитала и НОФ; Латентне резерве и скривени губици; Анализа биланса успеха;
Методи обрачунавања резултата; Додатни финансијски извештаји; Извештај о новчаним токовима;
Извештај о токовима капитала; Оцена бонитета компанија с аспекта менаџмента; Оцена бонитета компанија
с аспекта кредитора
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Презентовање и анализа практичних
примера изучаваних метада анализа. Израда практичног примера анализе анализи трошкова предузећа.

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Анђелић С., Гарабиновић Д., (2020), Финансијска анализа пословања, Висока пословна школа
струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ Крушевац
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима, а и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и на терену: (1) као аудиторне, где
се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као аналитичке где се аналазирају карактеристични
случајеви показатеља пословања из праксе; (2) као, дискусионе за дискусију анализираних показатеља
пословања из праксе.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-први
колоквијум-други

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 40
Завршни испит
10
усмени испит
15
15

Поена 60
60

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Наставник/наставници: Муховић Алмир, Барјактаровић Миљана
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Да упозна студенте о кључним тачкама финансијских резултата пословања и провере (контроле)
фундаменталних пословних активности-, односно у којој су мери циљеви и планови организације
реализовани, како се користе и чувају средства, да ли су информације и финансијски извештаји тачни, као и
да ли у складу са стандардима, законима и другим регулативама.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је теоретски и практично оспособљен да управља резултатима пословања у
организацијама за идентификовање, за мерење као и за управљање ризицима у пословању; поседује
способност идентификовања, мерења, мониторинга и свеукупне контроле и ревизије привредног друштва.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Циљеви финансијског извештавања; корисници информација; међународни стандарди финансијског
извештавања; елементи финансијског извештаја; промене у економији привредног друштва; анализа
финансијских извештаја; врсте биланса; показатељи успешности пословања; менаџмент контрола као
функција и процес у савременом менаџменту; развој менаџмент контроле; задаци и врсте менаџмент
контроле; менаџмент контрола у функцији управљања капиталом; менаџмент контрола и управљање
ризицима; интерна контрола и интерна ревизија; перспективе менаџмент контроле и финансијског
извештавања.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Анализа биланса стања, биланса успеха и
индикатора пословних резултата ликвидности и стања имовине привредног друштва. Припрема колоквијума
и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
[1]. Каравидић С., Војтешки-Клењак Д., (2018), Финансијско извештавање и менаџмент контроле, Висока
школа за пословну економију и предузетништво Београд
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за представљање реализованих практичних
примера; и (3) као, аналитичке на којима се анализирају биланси стања и успеха и индикатори пословних
резултата привредног друштва.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: ПРИМЕЊЕН ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Наставник/наставници:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Положен испит из предмета Методологија научно истраживачког рада, одобрена тема примењеног
истраживачког рада и додељен ментор.
Циљ предмета:
Да студент истраживањем практичних проблема у области економије у оквиру изабраног изборног
подручја (модула) у конкретном привредном субјекту, кроз свеобухватно сагледавање практичних
проблема и задатака, дефинише садржај завршног (мастер) рада и у потпуности се припреми за
његову реализацију и објављивање.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен за: самостално коришћење литературе; примену
одговарајуће методологије (истраживање, идентификацију и анализу проблема, формулисање
препорука за идентификованих проблема); самостално или тимско истраживање у области
економије у оквиру изабраног изборног подручја (модула); и објављивање и примену резултата
истраживања.
Садржај предмета
Теоријска настава
нема теоријске наставе
Практична настава:
Примењени истраживачки рад се спроводи у привредном субјекту из области економије у оквиру
изабраног изборног подручја (модула) са којом високошколска установа има уговор. Уз сагласност
наставника (ментора) посећује одговарајући привредни субјект које се бави пословима из области
која је предмет истраживања, и у сарадњи са њиховим стручњацима идентификује потенцијалне
практичне проблеме и истражује њихово решење. за решавање интерпретира у форми семинарског
рада. може бити предмет завршног рада. По завршетку, уз сагласност ментора, резултате
примењеног истраживачког рада студент интерпретира у форми семинарског рада који брани на
испиту. Овај семинарски рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.
Литература:
1. Научне и стручне монографије, уџбеници, научни и стручни часописи, зборници радова са
конференција, студије и остала грађа која је у вези са предметом истраживања.
Број часова активне наставе
Број часова активне
Теоријска настава:
наставе

Остали часови
Практична настава:

Други облици наставе: 8

Методе извођења наставе
Менторски рад - током кога наставник (ментор) даје упутства студенту, упућује га на одређену
литературу и усмерава га у циљу израде квалитетног садржаја завршног (мастер) рада. Консултације и
са стручњацима из привредног субјекта које се баве проблематиком из области теме завршног рада.
Завршени семинарски рад студент предаје наставнику на преглед и оцену. По успешном завршетку
примењеног истраживачког рада студент пријављује завршни рад са предложеном темом.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена Завршни испит
60
Практичан семинарски рад из
60
усмени испит
примењеног истраживачког рада
Предиспитне обавезе

Поена 40
40

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 2
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Оспособљавање студента за примену стручних и стручно-апликативних знања стечених на студијском
програму МСС Економија (120 ЕСПБ) у реалним привредним субјектима, у делу који се односи на:
организацију привредних субјектата; стицање практичних искустава из економије током боравка
студента у изабраном привредном субјекту; упознавање са областима пословања и пословних
активности у изабраном привредном субјекту које су уско везане за област студијског програма.
Очекивани исходи
Након положеног испита студент је упознат са практичним задацима економије у привредном систему,
разуме организацију привредног субјекта који то обезбеђује и може да демонстрира способност за
реализацију наведених задатака.
Општи садржаји
Теоријска настава:
Нема теоријске наставе
Практична наставa:
Рад у привредним субјектима у којима се обавља делатност у вези са економијом. Одабир привредног
субјекта у консултацији са предметним наставником. Стручна пракса може се може обављати у: привредним
друштвима (микро, мало средње, велико предузеће), код предузетника, у јавним установама, институцијама
државне управе, организацијама и слично, у земљи или у иностранству. Током стручне праксе студенти
имају обавезу да воде дневник у који уносе властита запажања и закључке, а да по њеном завршетку и да
сачине Дневника праксе, који бране пред предметним наставником. Структура садржаја Дневника праксе: 1.
Насловна страна (лого Школе, ниво студија, Дневник стручне праксе, Име и презиме студента, број
индекса); 2. Потврда од послодавца о обављеној стручној пракси; 3. Опис садражаја реализоване стручне
праксе са описом радних задатака (назив фирме, опис послова организације и партнера фирме; основни и
допунски производни програм; идентификовани конкретни радни задаци у радном процесу који су били
додељени као део студентске стручне праксе).

Број часова активне наставе
Предавања: Вежбе:
Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови: 8

Методе извођења:
Стручна пракса 2 се реализује кроз практични, самостални рад студената који подразумева боравак и рад у
привредном субјекту у трајању од 120 часова где се они током боравка на радним местима упознају са
одређеним задацима на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености предвиђених знања у
студијском програму. Задаци са којима се студенти упознају могу бити у непосредној вези са реализацијом
њиховог Мастер (завршног) рада или са пословима које би они требало да обављају након окончања студија.
Студентима се у привредном субјекту одређује ментор, који евидентира њихово присуство, прати и вреднује
извршавање делегираних задатака. Током стручне праксе студенти воде Дневник стручне праксе. На крају
праксе студентима се издаје потврда о обављеној пракси, са потписом додељеног ментора. Дневник праксе
студенти бране прд предметним наставником.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Оцена знања:
дневник
стручнепраксе
Дневник стручне
Презентација обављених задатака и усмена одбрана дневника стручне праксе

поена
50
50

Студијски програм: МСС Економија (120 ЕСПБ)
Назив предмета: МАСТЕР РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА
Наставник/наставници:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
-за израду мастер рада: положени испити закључно са трећим семестром.
-за одбрану мастер рада: положени сви испити на студијском програму.
Циљ предмета:
Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму
Економија (120 ЕСПБ), у оквиру изабраног подручја (модула), и управљање при самосталном
решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених
информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета:
Након одбране мастер рада студент је оспособљен за: развој критичког и самокритичког мишљења и
приступа; повезивање и примену стечених знања и вештина; бављење примењеним истраживачким
радом; и објављивање и примену резултата примењеног истраживања.
Садржај предмета
Мастер рад представља самостални примењен истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у стручној области Економија (120 ЕСПБ), у оквиру изабраног подручја
(модула). Пре почетка израде мастер рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације
у вези избора ментора, теме и садржаја мастер рада. Тему мастер рада студент бира из предмета на
студијском програму који је студент слушао и полагао. Након избора предмета, предметни наставник
- ментор мастер рада дефинише задатке које студент треба да реализује у оквиру свог мастер рада.
Пријава, израда и одбрана мастер рада врше се у складу са Правилником о мастер струковним
студијама и обавезујућим упутством о форми пројектних и завршних радова и начину њиховог
архивирања у Библиотеци Школе. Мастер рад садржи по правилу следећа поглавља:
Увод, Теоријска разматрања из области изабраног подручја (модула), Идентификовање проблема
привредном субјекту, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе.
Одбраном мастер рада студент завршава студијски програм мастер струковних студија Економија (120
ЕСПБ).
Литература:
1. Литература се одређује индивидуално за сваког студента од стране додељеног ментора у
зависности од избараног привредног субјекта, модула и теме Мастер рада.
Број часова активне наставе
Број часова активне наставе

Теоријска настава:

Практична настава:

Остали часови
Други облици наставе: 8

Методе извођења наставе
Након испуњених услова прописаних Статутом студент стиче право пријаве мастер рада. Кандидат, након
усаглашене теме мастер рада са ментором, подноси Захтев за израду мастер рада Студентској служби која
проверава податке и испуњености услова од стране кандидата. На исправно испостављени Захтев директор
именује Комисију за одбрану мастер рада, на предлог предметног наставника – ментора. По завршеној
изради мастер рада, кандидат предаје три примерка штампане верзије мастер рада (1 примерак тврдо
коричену за библиотеку, 2 примерка меко коричена) и електронску верзију (CD) Студентској служби која
у консултацији са Комисијом за мастер рад и кандидатом одређује термин одбране мастер рада. У
утврђеном термину, кандидат најпре презентујемастер рад, а потом и усмено брани исти. Комисија за
мастер рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани мастер рада који се евидентира кроз
Матичну књигу студената, а студенту се издаје Уверење о завршеним мастер струковним студијама
Економија (120 ЕСПБ).

Предиспитне обавезе
Израда мастер рада

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 60 Завршни испит
60
Одбрана мастер рада

Поена 40
40

