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План рада  

 

 

Назив предмета ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ 

Студијски програм/и (модул) МСС - Пословна економија и информатика 

Година студија I Семестар 1 ЕСПБ 10 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Иља Станишевић,  

професор струковних студија 

средом, 1400-1600 

ilja.stanisevic@vipos.edu.rs  

 

Циљеви предмета 

 

Oспособљавање за примену информационих система у пословању и пословном одлучивању. 

Упознавање студената са животним циклусом развоја и пројектовања ИС, могућностима примене 

ИС у пословању, те врстама ИС. Увиђање повећања компетитивности, квалитета и економичности 

пословања као последица примене ИС. 

Очекује се да студент који успешно заврши овај предмет буде оспособљен да: 

 - демонстрира познaвање карактеристика, врста, особина и фаза развоја различитих пословних ИС 

 - уме да идентификује пословне процесе, структуру и ток докумената у оквиру пословног система, 

као и да идентификује информационе потребе пословног ентитета 

 - разуме основне принципе дизајнирања, пројектовања, реализације и имплементације пословних 

ИС 

 - уме да користи информационе системе и на основу анализе података предлаже послoвне одлуке 

 - буде у стању да предлаже побољшања, као и да оцењује предложена информатичка решења. 

 

 

Садржај и структура предмета 

 

Основни појмови из области информационих система. Типови и архитектура информационих 

система. Модели развоја ИС, класичне и агилне методе. Анализа система. Модел података, модел 

процеса. Стандардизација у софтверском инжењерству. CASE алати. Планирање, пројектовање, 

развој, имплементација, коришћење и одржавање ИС. Документација информационог система. ERP 

системи, CRM системи, стратегијски ИС. Аналитичка обрада. Вештачка интелигенција и eкспертни 

ИС, хеуристички системи. Управљање подацима и знањем, менаџмент знања, пословна 

интелигенција (BI), data mining, системи за подршку одлучивању (DSS), групни системи за подршку 

одлучивању (GDSS), мултидимензионална анализа података, OLTP и OLAP системи.  Системи за 

управљање документима. Системи за подршку менаџменту. Избор рачунарске опреме и избор 

апликативног софтвера за потребе пословања фирми и личну пословну примену. Анализа случајева, 

структурна системска анализа - примери. Пројектовање информационих система.  Израда модела 

једноставнијег ИС на концептуалном нивоу. Примери пројектовања релационих база података. Рад 

са формама. Прављење и интерпретација извештаја. Израда пројекта пословних апликација. Избор 

и употреба различитих ИС у циљу доношења пословних одлука. 
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План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Пословно одлучивање, нивои пословног одлучивања,особине и врсте одлучивања, модели 

одлучивања (рационално одлучивање, доношење прихватљиве одлуке, интуитивно 

одлучивање, фактори који утичу на одлучивање, алати одлучивања, најбоља пракса у 

доношењу одлука. 

2 

Основни појмови информационих система, општи модел информационог система, 

основне функционалности ИС, Фон Нојманов модел рачунара, врсте софтвера, појмови 

типа и објекта, класе и инстанце, врсте објеката, кључеви, датотечки заснована обрада, 

базе података, SQL, ANSI-SPARC архитектура ИС. 

3 

Врсте пословних информационих система, ИС по нивоима одлучивања, типови ИС у 

организацијама, ИС функционалних целина, ERP и TPS системи, врсте и типови 

извештаја, системи за подршку одлучивању, врсте анализа, експертни системи, генеричке 

категорије експертних система, дигиталне контролне табле, њихове могућности и 

функционалности.  

4 

Набавка и модификација пословних информационих система, процес ппланирања, 

стратешки план, развојни пројекти, развојни планови, евалуација и оправдавање 

инвестиција у ИТ, стратегије набавке пословног апликативног софтвера, њихове 

предности и недостаци, процес одабира добављача и софтвера, евалуација понуда, процес 

уговарања. 

5 

Анализа и пројектовање информационих система, принципи информационе анализе 

реалног система, фазе пројектовања, извори информацијиа, модели система, реализација 

система, документација система, вођење пројекта, вредновање резултата пројекта, 

итеративни и инкрементални приступ, класичне методе пројектовања, code-fix, каскадна 

метода, брзи развој апликација (RAD), RATIONAL уједињени процес, Microsoft оквир за 

решења (MSF).  

6 

CHAOS извештај, агилне методе пројектовања, агилни манифест, екстремно 

програмирање, скрам метода, фамилија метода Crystal, развој на бази карактеристика, 

поређење класичних и агилних метода. 

7 

Алгоритми, виртуелизација и рачунарство у облаку, софтверска хијерархија, принцип 

рада рачунара, драјвери и оперативни систем, системска виртуелизација, процесна 

виртуелизација, виртуелне машина, предности и недостаци виртуелизације.  

8 

ИТ инфраструктура, хронолошки развој ИТ инфраструктуре, рачунарство у облаку, 

елементи рачунарства у облаку, врсте сервиса у облаку, модели и актери рачунарства у 

облаку. 

9 

Објектно орјентисана методологија, ОО парадигма, објекти, класе, атрибути, методе, 

својства, интеракције, принципи енкапсулације, наслеђивања, апстракције и 

полиморфизма, ОО језици, методе пројектовања и базе података, предности и недостаци 

ОО приступа. 

10 

UML обједињени језик за моделирање, метаметоде, метаподаци, метамодели, нотације, 

настанак и развој УМЛ-а, карактеристике УМЛ-а, дијаграми структуре и дијаграми 

понашања, примена дијаграма у фазама пројектовања и развоја ИС, најбоља пракса 

примене УМЛ-а. 

11 

Захманов оквир (ZF), моделирање организационих ентитета, изворишта и димензије 

Захмановог оквира, фазе инстанцијације и перспективе, матрица Захмановог оквира, 

приказ примера свих фаза из свих перспектива, примена УМЛ дијаграма у изради 

Захмановог оквира, предности и недостаци Захмановог оквира. 

12 

Безбедност ИС, појам безбедности, ризик, CIA тријада, OSI архитектура безбедности, 

врсте угрожавања безбедности, пасивни и активни напади, сигурносне услуге, 

интегритет, непорицање, поверљивост, аутентификација, безбедоносни механизми, 

модел безбедности мрежног приступа. 



13 

Злонамерни софтвер, вируси, црви, тројанци, логичке бомбе, бележење откуцаја, rootkit, 

зомби, шпијунски софтвер, рекламни софтвер, рачунарски скенери, софтвер за 

блокирање, ускраћивање услуге (DDOS), противмере за DDOS. 

14 

Уљези, врсте уљеза, примери упада, ограничавање напада инсајдера, откривање уљеза, 

примена метрика, архитектура за дистрибуирано откривање упада, архитектура агената, 

врсте замки. 

15 Презентација и одбрана семинарских радова и пројеката. 

Вежбе 

1 
Симулација доношења одлука, оперциона истраживања, браинсторминг, делфи метода, 

анализа ризика, теорија одлучивања. 

2 
Елементи рачунарског система, хардвер, системски софтвер, апликативни софтвер, 

драјвери. 

3 Рад са ERP и TPS системима, приказ рада са примерима ИС функционалних целина. 

4 Симулација одлуке о набавци и целокупног процеса набавке у виртуелном окружењу. 

5 
Анализа виртуелне организације применом RATIONAL уједињеног процеса помоћу 

RATIONAL софтвера. 

6 Симулација вођења пројекта применом методе Scrum. 

7 
Инсталација оперативног система на виртуелним машинама (VM Ware, Virtual PC, Virtual 

Box). Приказ рада са .NET framework и JVM. 

8 
Рад са различитм моделима сервиса у облаку: Софтвер као сервис, Платформа као сервис, 

Инфраструктура као сервис. 

9 Примери анализе система применом објектно орјентисане парадигме. 

10 
Моделирање процеса и структура применом различитих типова дијаграма по УМЛ 2.0 

стандарду. 

11 
Примена Захмановог оквира у информационој анализи једноставнијег организационог 

ентитета. 

12 Приказ метода за одржавање жељеног нивоа безбедности информационог система. 

13 Пример израде злонамерног софтвера, налажење могућих метода за заштиту система 

14 Анализа примене различитих стратегија и метрика за откривање уљеза.  

15 Презентација и одбрана семинарских радова и пројеката. 

 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Предиспитне обавезе – израда и јавна одбрана семинарског задатка или пројекта 

минимално 25 поена, максимално 50 поена 

 

Завршни испит – ради се писмено уз могућност корективног разговора 

минимално 26 поена, максимално 50 поена 

 

УКУПНО: минимално 51 поен, максимално 100 поена 

 

 

Литература  

1) Раинер, Турбан, Увод у информационе системе, Датастатус, Београд, 2009 
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Beograd, 2014. 
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ПЛАН РАДА 

 

 

Назив предмета ИСТРАЖИВАЊЕ ПОДАТАКА 

Студијски програм/и (модул) МСС - Пословна економија и информатика 

Година студија II Семестар 1 ЕСПБ 4 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Ђорђе Петровић, 

професор струковних студија,  

уторком 1400-1600 

djordje.petrovic@vipos.edu.rs  

 

Циљеви предмета 

Оспособљавање студената за примену техника, метода и алата из области истраживања, анализе и 

машинског учења из података. 

 

Садржај и структура предмета Истраживање података 

- Теоретски и практични аспекти проналажења информација и истраживања података 

- Увод у Истраживање података 

- Упознавање са програмским језицима и алатима за анализу и истраживање података 

- Опис и визуелизација података 

- Преузимање података са веб сајтова и истраживање веба 

- Основни концепти и алгоритми надгледаног и ненадгледаног машинског учења 

- Увод у вештачку интелигенцију и вештачке неуронске мреже 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Увод у Истраживање података 

• Организација предмета, План рада и обавезе студената, Увод у Истраживање података 

• Увод у програмске језике и алате за Data mining, Увод у Пајтон 

2 

Истраживање података употребом програмског језика Пајтон 

• Типови података и колекције података 

• Контрола тока извршавања програма 

3 

Истраживање података употребом програмског језика Пајтон 

• Корисничке функције у Пајтону и Рад са датотекама 

• Нумеричка израчунавања 

4 

Опис података 

• Опис података - Дескриптивна статистика 

• Рад са табеларним подацима и базама података 

5 

Визуелизација података 

• Употреба и прилагођавање елемената графикона , Типови графикона 

• Теорија графова 

http://www.vipos.edu.rs/
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6 

Web mining и анализа структуре веба 

• Увод у Web mining 

• Специфичности Web докумената и Екстракција информација са веба 

7 Пројекат 1: Опис и визуелизација података 

8 

Web mining, анализа садржаја веб докумената 

• Истраживање текстова 

• Увод у Машинско учење 

9 

Надгледано машинско учење 

• Регресија и Евалуација модела 

• Класификација и Стабла одлучивања 

10 

Ненадгледано машинско учење 

• Редукција димензија и Анализа главних компоненти 

• Кластеровање и Анализа потрошачке корпе 

11 

Рачунарски вид 

• Слике и истраживање слика 

• Истраживање видео записа  

12 

Вештачке неуронске мреже 

• Увод у вештачке неуронске мреже 

• Конволуционе неуронске мреже 

13 

Вештачке неуронске мреже 

• Модели „дубоког машинског учења“ 

• Рекурентне неуронске мреже 

14 

Временске серије 

• Карактеристике и анализа временских серија 

• Машинско учење из временских серија 

15 Пројекат 2: Практинча примена метода и алгоритама машинског учења 

Вежбе 

1 

Увод у програмске језике и алате за Истраживање података, вежбе 

• Увод у програмске језике и алате за Истраживање података 

• Увод у Пајтон 

2 

Истраживање података употребом програмског језика Пајтон, вежбе 

• Типови података и колекције података, практичне вежбе 

• Контрола тока извршавања програма, практичне вежбе 

3 

Истраживање података употребом програмског језика Пајтон. вежбе 

• Корисничке функције у Пајтону и Рад са датотекама, практичне вежбе 

• Нумеричка израчунавања, практичне вежбе 

4 

Опис података, вежбе 

• Дескриптивна статистика, практичне вежбе 

• Рад са табеларним подацима и базама података, практичне вежбе 

5 

Визуелизација података 

• Употреба и прилагођавање елемената графикона, Типови графикона, практичне вежбе 

• Графови, практичне вежбе 

6 

Web mining и анализа структуре веба, вежбе 

• Екстракција информација са веба, практичне вежбе 

• Структура Web -а и Рангирање докумената по значају. практичне вежбе 

7 Пројекат 1: Опис и визуелизација података 

8 

Web mining, анализа садржаја веб докумената, вежбе 

• Истраживање текстова, практичне вежбе 

• Одређивање сличности између текстова 

9 

Надгледано машинско учење 

• Регресија, практичне вежбе 

• Класификација и Стабла одлучивања, практичне вежбе 

10 

Ненадгледано машинско учење, вежбе 

• Редукција димензија и Анализа главних компоненти, практичне вежбе 

• Кластеровање и Анализа потрошачке корпе, практичне вежбе 



11 

Рачунарски вид, вежбе 

• Истраживање слика, практичне вежбе 

• Истраживање видео записа, практичне вежбе 

12 

Вештачке неуронске мреже, вежбе 

• Увод у вештачке неуронске мреже, вежбе 

• Конволуционе неуронске мреже, практичне вежбе 

13 

Вештачке неуронске мреже, вежбе 

• Модели „дубоког машинског учења“, практичне вежбе 

• Генерисање текстова, практичне вежбе 

14 

Временске серије 

• Истраживање временских серија, практичне вежбе 

• Машинско учење из временских серија, практичне вежбе 

15 Пројекат 2: Практинча примена метода и алгоритама машинског учења 

 

Начин оцењивања 

 

Озн. Опис Макс. 

поена 

Мин. 

поена 

Недеља 

наставе 

В Вежбе 10 6 1-14 

П1 Пројекат 1 30 15 7 

П2 Пројекат 2 30 15 15. 

И Испит 30 15 испитни рок  
Укупно поена: 100 51 

 

 

 

 

Литература 

1 Наставни материјал који се налази на систему „Е-настава“, https://e-nastava.vipos.edu.rs 

2 VanderPlas J., Python Data Science Handbook, O'Reilly Media, Inc., 2016. 

3 Han J., Kamber M., Data Mining, Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann, 2011. 

4 Witten I. H., Frank E., Hall M. A., Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques, 

Morgan Kaufmann, 2011. 

5 Miner G., et al., Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data 

Applications, Academic Press, 2012. 

6 Liu B., Web Data Mining, Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Springer, 2011. 

7 Tan P., Steinbach M., Kumar V., Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2006. 

8 Aggarwal C.C., Reddy C. K., Data clustering, Algorithms and Applications, CRC Press, 2014. 

 

  



 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34 

О Д С Е К  В а љ е в о   

 

 

 

 

План рада  

 

 

Назив предмета Корпоративне финансије 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија и информатика 

Година студија Мастер СС Семестар  ЕСПБ 6 

Статус предмета изборни Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

др Слободан Илић, 

консултације: среда 14:00 до 16:00 часова 

slobodan.ilic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

– Стицање основних знања из корпоративних финансија и овладавање методама и техникама 

корпоративног финансијског управљања, неопходних за успешно разумевање пословања једног од 

најзначајнијих формата организовања бизниса у савременим економским токовима; 

– Стицање применљивог знања о начину на који корпорације управљају својим расположивим 

ресурсима за производњу добара и услуга, које ће свршеним студентима омогућити доношење 

квалитетних финансијских и инвестиционих одлука; 

– Подстицање критичког мишљења код студената о великом броју отворених питања релевантних 

за кодпоративне финансије и управљање корпорацијама, чија улога и значај све више расту на свим 

нивоима пословања (глобалном, регионалним, националним); 

– Стицање знања и вештина за практичан рад на пословима финансијског менаџера и финансијског 

саветника у корпоративном формату предузећа. 

 

Садржај и структура предмета 

 

1. Корпорација као облик организовања; 

2. Временска вредност новца (садашња и будућа вредност); 

3. Ризик и принос; 

4. Специфичности финансија корпорација; 

5. Финансијска политика и анализа корпорација; 

6. Управљање обртним средствима корпорација; 

7. Инвестициона улагања и оцена њихове ефикасности; 

8. Извори финансирања и цена капитала корпорација; 

9. Структура капитала корпорације и левериџ 

10. Политика задуживања корпорација и политика исплате дивиденди; 

11. Корпоративно реструктурирање; 

12. Корпорације и друштвено одговорно пословање. 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 



1 

• Упознавање студената са програмом и начином рада и оцењивања 

• Упознавање са основним облицима предузећа  

• Упознавање са значајем корпорација у савременим економским токовима 

• Упознавање са основама корпоративних финансија 

2 

• Финансијско пројектовање 

• Садашња вредност новца 

• Будућа вредност новца 

3 

• Однос ризика и приноса од улагања 

• Процена и мерење ризика улагања 

• Диверсификација ризика 

4 

• Циљеви и задаци корпоративног управљања и финансија 

• Од традиционалних до савремених корпоративних финансија 

• Агенцијски проблем 

5 
• Финансијска политика корпорација 

• Финансијско планирање и анализа пословања корпорација 

6 • Обртни капитал 

7 • Управљање обртним капиталом 

8 
• Инвестициона улагања 

• Методе вредновања и рангирања инвестиционих пројеката 

9 

• Извори финансирања корпорација 

• Финансирање корпорација емисијом акција 

• Финансирање корпорација зајмовним капиталом (банкарски кредити,  

            емисија обвезница) 

• Цена зајмовног и власничког капитала корпорације 

10 • Преломна тачка рентабилитета   

11 
•           Левериџ – Однос пословног, финансијског и укупног ризика и пословног, 

            финансијског и комбинованог левериџа 

12 
• Задуживање корпорација 

• Политика исплате дивиденди 

13 

• Реструктурирање корпорација 

• Мерџер 

• Аквизиција 

• Глобални токови и преузимање корпорација 

14 • Корпоративно управљање 

15 • Друштвено одговорно пословање корпорација 

Вежбе 

1 
Задаци из области: врсте и разликовање појединих облика (форми) предузећа са нагласком 

на корпоративну форму предузећа на практичним примерима. 

2 
Задаци и примена из области: садашње и будуће вредности новца на практичним 

примерима.  

3 
Задаци и примена из области: процене и мерења ризика и приноса појединачног улагања, 

као и решавања диверсификације ризика на практичним примерима. 

4 Задаци и примена из области: агенцијског проблема на практичним примерима. 

5 
Задаци и примена из области: рацио анализе пословања корпорација на практичним 

примерима.  

6 
Задаци и примена из области: рацио анализе пословања корпорација на практичним 

примерима. 

7 
Задаци и примена из области: оптималног управљања обртним средствима корпорација 

(готовина и залихе ) на практичним примерима. 

8 
Задаци и примена из области: оптималног управљања обртним средствима корпорација 

(потраживања, купци и добављачи ) на практичним примерима. 

9 

Задаци и примена из области: разликовања инвестиционих улагања и пројеката, метода за 

оцену и рангирање инвестиционих пројеката (рачуноводствена стопа приноса, период 

повраћаја, нето садашња вредност, интерна стопа приноса, индекс рентабилности...) на 

практичним примерима. 

10 Задаци и примена из области: цене појединачних извора капитала корпорације – цене 



зајмовног капитала, сопственог капитала; доношења инвестиционих одлука на 

практичним примерима.  

11 Задаци и примена из области: преломне тачке рентабилитета на практичним примерима. 

12 
Задаци и примена из области: односа пословног, финансијског и укупног ризика и 

пословног, финансијског и комбинованог левериџа на практичним примерима 

13 
Задаци и примена из области: модела дисконтовања очекиваних дивиденди, одлучивања у 

погледу исплате дивиденди на практичним примерима. 

14 
Задаци и примена из области: разликовања метода реструктурирања корпорација, 

предлагања оптималног метода реструктурирања на практичним примерима.  

15 
Задаци и примена из области: друштвеног одговорног пословања корпорација – 

позитивни и негативни примери из праксе. 

 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту – укупно 100 поена 

• Активност на вежбама приликом израде задатака и разматрања примера (студија случаја) из 

праксе;  

• Задаци и студије случаја које студенти раде самостално код куће (прве две ставке носе од 4 

до 10 поена); 

• Један колоквијум (од 11 до 20 поена); 

• Израда Пројекта (од 16 до 30 поена); 

• Завршни испит – усмени (носи од 26 до 50 поена). 

 

Литература  

1. Aswath Damodaran: Корпоративне финансије, Дата Статус, Београд, 2009; 

2. Miloš Kastratović: Менаџмент финансија предузећа, ФИМ Београд, 2001; 

3. James C. Van Horne, John M. Wachowich, Основе финансијског менаџмента, Дата Статус, 

Београд, 2007; 

4. Milorad Ivanišević: Пословне финансије, ЦИД, Београд, 2011; 

5. Braley, Myers, Marcus: Основе корпоративних финансија, пето издање, МАТЕ Загреб, 2007. 

 

 

  



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34 

О Д С Е К  В А Љ Е В О  

Вука Караџића 3а, Ваљево тел/факс 014/224-735, 232-644       

www.vipos.edu.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs 

 

 

План рада  

 

 

Назив предмета МОБИЛНE АПЛИКАЦИЈE 

Студијски програм/и (модул) МСС - Пословна економија и информатика 

Година студија II Семестар 3 ЕСПБ 6 

Статус предмета изборни Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Мр Милош Живковић, предавач 

уторак, 1400-1600 

milos.zivkovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Циљ предмета је да студенту омогући разумевање карактеристика и начина развоја мобилних 

апликација, како оних реализованих за интернет, тако и оних генерисаних за таблете и телефоне. 

Студент треба да овлада основним принципима и да буде способан да користи савремене програмске 

алате за генерисање мобилних апликација 

 

Садржај и структура предмета 

1- Мобилне апликације теоријска настава 

Бежично умрежавање, мобилни оперативни системи, мобилна идентификација, беѕбедност 

мобилних и бежичних мрежа, свеприсутно рачунарство, принципи и особине свеприсутног 

рачунарства, сервиси мобилног пословања, мобилно банкарство, мобилно плаћање, НФЦ, мобилне 

берзе, мобилни маркетинг, сервиси базирани на локацији, QР -код, пројектовање апликација 

мобилног пословања, софтвер отвореног кода, примена семантичког веба за интеграцију 

информација, виртуелизација ресурса, основе cloud computing, пројектовање cloud инфраструктуре, 

врсте cloud-a, grid computing, апликације social computing, миграција са традиционалне на cloud 

инфраструктуру, могућности примене cloud сервиса у савременом пословању, приватност, 

интелектуална својина, пиратерија дигиталних садржаја. 

 

2- Практична настава, вежбе, практнично истраживачки рад 

Примери технологија мобилног рачунарства, рад са мобилним уређајима и платформама, 

упознавање и рад са Андроид ОС, иОС, WиндоwсМобиле ОС, управљање корисничким 

интерфејсом, администрирање мобилних платформи, примери апликација у наведеним окружењима, 

примена мобилних апликација у пословању, примена технологија за пренос података, примена и 

трансформација формата за пренос података, примери примене софтвера отвореног кода у мобилном 

рачунарству, алати за цлоуд инфраструктуру, оквири за управљање великим количинама података, 

примена апликација Амазон Wеб Сервицес, Гоогле Апп Енгине, Wиндоwс Азуре. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Мобилни оперативни системи, структура мобилних уређаја, хардвер мобилних уређаја 

2 Принципи програмирања мобилних апликација, activity, размена података између activity 

3 Сервиси мобилних уређаја, скенирање QR кода са слике, добијање локације мобилног 

http://www.vipos.edu.rs/
mailto:info@vipos.edu.rs
mailto:milos.zivkovic@vipos.edu.rs


преко сервиса 

4 Преузимање садржаја са веб локација и приказ података у сложеним листама  

5 Размена података са фиребирд базом података и праћење рада апликације 

6 Добијање грантова за рад са сервисима од корисника за рад апликације 

7 Одбрана пројектних радова 

8 Повезивање SQLITE са апликацијом  

9 Асинхрони таскови и њихова синхронизација 

10 Splash Screen, HTML u androidu 

11 Израда апликације, анализа I део 

12 Израда апликације, анализа,II део 

13 Youtube – андроид апликација 

14 Парсирање ЈСОН структуре и комуникација са цлоуд порталом 

15 Одбрана пројектних радова 

Вежбе 

1 Израда основне апликације са основним контролама, листама 

2 Израда апликације са фрагментима и замена фрагмената 

3 Израда апликације са менијем, бочним навигатором 

4 Зоом контроле и видео виев 

5 Интерно чување података 

6 Апликација са проширивим листама 

7 Одбрана пројектних радова 

8 Апликација са броадцаст пријемником 

9 Апликација са мапом 

10 Транзиције аctivity 

11 Content provider, размена података 

12 Веб размена података 

13 Снимање аудио уређајима на андроиду 

14 Одбрана пројектних радова 

15 Одбрана пројектних радова 

 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена:  

мин 35, макс 70 
Завршни испит 

Поена:  

мин 16, макс 30 

Програмерски задаци 5-10 писмени испит 10-20 

колоквијуми (два колоквијума) 30-60 усмени испит 6-10 

 

Литература  

1. Buyya R et all., Cloud computing, Principles and Paradigms, Willey 2011. 

2. Ronan Schwarz, Phil Dutson, James Steele, Nelson To, Android 4, Mikro knjiga, Beograd, 2014. 

3. R. Meier, Professional Android 4 Application Development, Wrox, New Jersey 2012. 

4. Ray Kamal, Mobile Computing, Oxford University Press, 2007. 

5. Petzold C., “Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms”, Microsoft Press, Redmond, 2016 

6. Наставни материјал који се налази на систему „Е-настава“, https://e-nastava.vipos.edu.rs 

 

  



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34 

О Д С Е К  В а љ е в о  

 

 

 

План рада  

 

 

Назив предмета Међународно пословање 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија и информатика – Мастер студије 

Година студија 2 Семестар 1 ЕСПБ 6 

Статус предмета изборни Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

др Драгослава Средојевић, 

консултације: уторак 15:00 до 17:00 часова 

dragoslava.sredojevic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

– стицање теоријских знања потребних за укључивање малих и средњих предузећа на међународно 

тржиште; 

– овладавање практичним знањима и вештинама неопходним за организовање и спровођење 

комплетног извозног/увозног посла; 

– овладавање вештинама интернет маркетинга, електронског плаћања и осталим вештинама 

неопходним за савремен приступ међународном пословању. 

 

Садржај и структура предмета 

1. Међународно пословање, појам и значај за пословање малих и средњих предузећа; 

2. Пословно окружење у међународном пословању: економско, правно, политичко и културно; 

3. Међународне и националне институције од значаја за пословање на међународном тржишту; 

4. Специфичности инструмената маркетинг микса у међународном маркетингу; 

5. Извоз и увоз као основне форме пословања малих и средњих предузећа у међународном 

пословању и документација која их прати; 

6. Царински систем и царински поступак; 

7. Финансирање међународних послова; 

8. Осигурање од ризика пословања на међународном тржишту; 

9. Интернет маркетинг и савремени трендови у међународном пословању. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
Упознавање студената са програмом и начином рада; Спољна трговина и међународна 

тржишта;  

2 Инкотермс 2010; 

3 Документа у спољнотрговинском послу; 

4 Учесници у спољнотрговинском послу;  

5 Методе уговарања спољнотрговинских послова; 

6 Организација спољнотрговинских послова;  

7 Спољнотрговинска мрежа; 

8 Преговарање у спољнотрговинском пословању; 

9 Редован извоз робе; 



10 Редован увоз робе;  

11 Електронско трговање; 

12 Сложени облици међународног пословања; 

13 Стратегије међународне производње; 

14 Невласнички облици међународног пословања; 

15 Уговорна међународна производња. 

Вежбе 

1 Упутство и вежбање израде студије случаја; 

2 Задаци за вежбање клаузула Инкотермс 2010; 

3 Попуњавање докумената неопходних за извозни и увозни посао; 

4 Студије случаја везане за проблеме учесника у спољнотрговинском послу; 

5 Припреме за израду Пројекта; 

6 Студије случаја везане за добру и лошу организацију спољнотрговинских послова; 

7 Студије случаја везане за друштвено одговорне компаније на страном тржишту; 

8 Вежбање кориговања Уговора о купопродаји приликом преговарања; 

9 
Радионица из области финансирања дугорочних извозних кредита преко националних и 

међународних институција финансирања; 

10 Задаци: Избор конкретне понуде; 

11 Студије случаја из области електронског пословања; 

12 Студије случаја везане за сложене облике међународног пословања; 

13 Радионица из области мултикултуралног маркетинга; 

14 Анализа квалитета урађених пројеката; 

15 Припреме за колоквијум. 

 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Практични рад                   5 поена 

Колоквијум                        8 до 15 поена 

Пројекат                           12 до 30 поена 

Завршни писмени испит 26 до 50 поена 

 

Литература  

1. Козомара Јелена, Основе међународног пословања, ЦИД Економски факултет, Београд, 

2017. 

2. Ракита Бранко, Митић Сања, Међународни маркетинг, ЦИД Економски факултет, Београд, 

2019. 

3. Лаушевић Љубица, Финансирање спољне трговине Србије, Институт за пословна 

истраживања, Београд, 2013. 

 

  



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАЗАПАДНА СРБИЈА 

Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34 

О Д С Е К  В А Љ Е В О  

Вука Караџића 3а, Ваљевотел/факс 014/224-735, 232-644 

www.vipos.edu.rse-mail: info@vipos.edu.rs 

 

 

ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Пословно и тржишно комуницирање 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија и информатика 

Година студија МСС - Прва ЕСПБ  10 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Биљана Рабасовић, др економакисх наука, уторак: 14:00-16:00 

biljana.rabasovic@vipos.edu.rs 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Никола Стојановић, МА, понедељак 14-16ч 

nikola.stojanovic@vipos.edu.rs 

 

 

Циљеви предмета 

Оспособљавање за креирање стратегије пословне и тржишне комуникације и ефикасну примену 

појединих метода и техника. 

Студент који успешно заврши овај предмет биће оспособљен да: 

• Разуме предуслове успешне пословне комуникације 

• Критички анализира позитивну и негативну праксу пословне и тржишне комуникације 

• Прикупља информације за одлучивање о интегрисању микса тржишне комуникације уз поштовање 

законских и етичких норми 

• Планира и реализује, самостално и/или са тимом, поједине технике и средства пословне 

комуникације 

• Руководи израдом стратегије тржишне комуникације предузећа 

• Предлаже методе контроле успешности стратегије 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава  

• Место и улога пословног и тржишног комуницирања у пословном успеху предузећа 

• Предуслови успешне организационе комуникације и превазилажење баријера у 

комуникацији 

• Маркетинг концепција и комуницирање предузећа 

• Интегрисано маркетинг комуницирање 

• Интегрисано маркетинг комуницирање, информисање и убеђивање потрошача 

• Интегрисање средстава маркетинг комуникације (лична продаја, оглашавање, унапређење 

продаје, односи с јавношћу, публицитет) 

• Електронска средства у служби пословне и тржишне комуникације 

• Друштвене мреже у служби пословне и тржишне комуникације 

Практична настава 

• Унапређење вештина пословне комуникације, превазилажење баријера 

• Истраживање и анализа позитивних и негативних пракси пословне и тржишне комуникације 

• Истраживање за креирање промотивне стратегије и предлог појединачних тактика 

http://www.vipos.edu.rs/
mailto:info@vipos.edu.rs


• Израда плана промоције предузећа/институције/производа/услуге/ (циљеви, циљне групе, 

креирање порука и апела, медија план, буџет, евалуација), 

• Организација догађаја, односи са медијима, симулација конференција за новинаре и осталих 

послова односа с јавношћу 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
Упознавање са предметом и начином рада. Место и улога пословног и тржишног 

комуницирања у пословном успеху предузећа. 

2 
Предуслови успешне организационе комуникације и превазилажење баријера у 

комуникацији; Контрола стреса 

3 Превазилажење баријера у комуникацији: Постизање асертивности 

4 Маркетинг концепција и комуницирање предузећа 

5   Стратешки и оперативни план маркетинг комуникације  

6 Интегрисано маркетинг комуницирање -  одлучивање о миксу комуникације 

7 Информисање и убеђивање потрошача – модели оглашавања 

8 Оглашавање-механизам деловања  

9 Средства и медији промоције 

10 Интегрисање средстава маркетинг комуникације: лична продаја, оглашавање  

11 Интегрисање средстава маркетинг комуникације: унапређење продаје, односи с јавношћу 

12 Интегрисање средстава маркетинг комуникације: публицитет, организација догађаја 

13 Дигитална средства у служби пословне и маркетинг комуникације 

14 Друштвене мреже у служби пословне и маркетинг комуникације 

15 Евалуација успешности маркетинг комуникације 

Вежбе 

1 Тестирање типа личности. Тест професионалне оријентације.  

2 Вежба:  Унапређивање вештина пословне комуникације   

3 Вежба: Превазилажење баријера у комуникацији  

4 Истраживање за израду плана промоције: Ситуациона анализа. Маркетиншка анализа 

5 Израда плана промоције: Циљеви, циљне групе  

6 Израда плана промоције: Креативне поруке - апели 

7 Израда плана промоције: Одабир средстава и медија 

8 Израда плана промоције:  Друштвене мреже у плану промоције 

9 Израда плана промоције: Организација догађаја 

10 Израда плана промоције: Тактички медија план 

11 Израда плана промоције: Утврђивање трошкова – израда буџета 

12 Израда плана промоције: Предлог метода за евалуацију успешности кампања 

13 Излагање пројеката 

14 Излагање пројеката 

15 Излагање пројаката, Припрема за испит. 

 

Начин оцењивања 

Активности и вежбе: 7-15 

Пројекат: 16-30 

Испит / писмени: 28-55 

 

Литература 

1. Огњанов, Г. Маркетиншке комуникације. Економски факултет, Београд, 2019. 

2. Врачар, Д. Стратегије тржишног комуницирања. Економски факултет, Београд, 2007. 

3. Lahman, C.M. DuFrene, D.D.  Пословна комуникација (BCOM). Дата Статус, Београд, 2015. 

4. Огњанов, Г. Интегрисане маркетиншке комуникације.  Београд: Економски факултет, 2013. 

5. Базић, М. Пословна комуникација – савремени пут до успеха. Мегатренд, Београд. 2009.  

 


