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План рада  

 

 

Назив предмета EЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Студијски програм/и (модул) сви студијски програми 

Година студија II Семестар 3 ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезан 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 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Дејан М. Бељић MA, асистент 

понедељак,  1400-1600 

dejan.beljic@vipos.edu.rs 

 

Бранко Ћебић MA, асистент 

четвртак, 1400-1600 

branko.cebic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Студенти ће разумети утицај савремених информационих технологија на пословање предузећа. 

Током наставе на овом предмету објашњавају се модели електронског пословања, безбедност 

података у електронском пословању, електронско банкарство и електронска финансијска тржишта, 

интегрисани менаџмент системи (ERP системи, CRM, SCM), е-управа, е-образовање, концепти  и 

инструменти интернет маркетинга и мобилног пословања. 

Након успешно завршеног предмета студент је способан да: 

- Одреди учеснике и циљеве електронског пословања 

- Дефинише криптографске технике које се користе да би се имплементирали безбедносни сервиси 

- Примени моделе електронског плаћања у савременом пословању 

- Изабере и примени најновија технолошка решења за управљање ресурсима предузећа 

- Примени информационо- комуникационе технологије у образовању и учењу 

 

Садржај и структура предмета 

1. Основни појмови електронског пословања (електронски производи и услуге, канали 

дистрибуције у електронској трговини, фазе у развијању електронске трговине) 

2. Модели електронског пословања  

3. Технологије и проблеми у електронском пословању 

4. Критографске технике у безбедности електронског пословања  

5. Електронски системи плаћања 

6. Употреба платних картица у системима електронског пословања 

7. Електронско банкарство 

8. Електронска финансијска тржишта 

9. Е – образовање 

10. Електронско пословање у јавној управи (модели, архитектура система Е - управе, сервиси Е - 

управе...)  

http://www.vipos.edu.rs/
mailto:info@vipos.edu.rs
mailto:dejan.beljic@vipos.edu.rs
mailto:branko.cebic@vipos.edu.rs


11. Интегрисани менаџмент системи (ERP системи , CRM - Управљање односима с купцима,  

Ланци снабдевања -Supply Chain Management) 

12. Електронски маркетинг (технике електронског маркетинга, извори података у е-маркетингу, 

трагање кроз податке у функцији е-маркетинга) 

13. Инструменти Интернет маркетинга (блог и банер, технике оптимизације за претраживаче) 

14. Мобилно пословање (мобилне технологије у Електронском пословању, мобилна трговина, 

апликације, мобилни маркетинг) 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
Основни појмови електронског пословања (електронски производи и услуге, канали 

дистрибуције у електронској трговини, фазе у развијању електронске трговине) 

2 Модели електронског пословања 

3 Технологије и проблеми у електронском пословању 

4 Критографске технике у безбедности електронског пословања 

5 Електронски системи плаћања 

6 Употреба платних картица у системима електронског пословања 

7 КОЛОКВИЈУМСКА СЕДМИЦА 

8 Електронско банкарство, Електронска финансијска тржишта 

9 Е – образовање 

10 
Електронско пословање у јавној управи (модели, архитектура система Е - управе, сервиси 

Е - управе...) 

11 Интегрисани менаџмент системи - Ланци снабдевања -Supply Chain Management 

12 

Интегрисани менаџмент системи (ERP системи , CRM - Управљање односима с купцима,  

Ланци снабдевања -Supply Chain Management), Електронски маркетинг (технике 

електронског маркетинга, извори података у е-маркетингу, трагање кроз податке у 

функцији е-маркетинга) 

13 
Мобилно пословање (мобилне технологије у Електронском пословању, мобилна трговина, 

апликације, мобилни маркетинг) 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Уводне вежбе, концепт електронског пословања – практични примери 

2 
Дефинисање модела електронског пословања - проналажење примера за одговарајуће 

моделе 

3 
Симулација трговања на електронском финансијском тржишту - Forex (онлајн платформа 

- оanda.com) 

4 

Криптографске методе - рад са софтвером за криптовање „Crypto Softver, креирање 

дигиталног потписа, електронско потписивање докумената, дигитални сертификати, 

сертификациона тела 

5 Симулација електронског банкарства на Е-banking софтверу  

6 
Развој електронске продавнице, креирање категорија производа, креирање појединачних 

производа 

7 КОЛОКВИЈУМСКА СЕДМИЦА 

8 
Анализа постојећих софтверских решења у е-управи, портал е-управе републике Србије / 

Примери рада са смарт картицама које се користе у електронској управи 

9 
Алати за учење на даљину, Moodle платформа за даљинско учење -  креирање тестова на  

платформи 

10 Употреба софтвера за планирање ресурса предузећа, управљањe односима са купцима. 

11 Шта-ако (What-if) анализа у Екселу – алати Goal seek и Solver 

12 
Креирање и постављање банера као инструмента Интернет маркетинга - програм Google 

Web Designer 

13 
Отварање и вођење сопственог блога на блог сервису –сервис blogger.com, Планирање и 

реализација кампање и наступа на друштвеним мрежама и медијима (Facebook, Twitter, 



Yоutube…) 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

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 

активност у току предавања 1-5 писмени испит 16 - 30 

практична настава (вежбе) 5-10   

први колоквијум 16-30   

други колоквијум 13-25   

 

Литература  

1. др Божидар Раденковић, др Маријана Деспотовић Зракић, Електронско пословање, ФОН, 

Београд, 2015. 

2. Раде Станкић, Електронско пословање, Економски факултет, Београд, 2014 

3. Бранимир Тренкић, Александар Симовић, Електронско банкарство – Приручник, Висока 

школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 2014. 

4. Предраг Бјелић, Глобална електронска трговина, Економски факултет, Београд, 2012. 

5. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-Commerce 2019: Business, Technology and 

Society, 15th edition, 2019. 

6. Наставни материјал који се налази на систему „Е-настава“, https://e-nastava.vipos.edu.rs 
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Назив предмета Енглески језик за економисте 2 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија / сви модули (ОСС) 

Година студија друга Семестар први ЕСПБ 4 

Статус предмета обавезан Услов  

    

/ 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

Татјана Дугошија 

наставник страног језика 

уторак, 15.00-17.00 

tanja.dugosija@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Развијање свих језичких вештина (читање, писање, говор и слушање) на А2/Б1.1 нивоу Заједничког 

европског оквира за језике. Обнављање и проширивање већ постојећих знања студената о 

структурама и функцијама енглеског језика. Проширивање лексике општег језика и усвајање лексике 

пословног језика неопходне за комуникацију у свакодневним животним и пословним ситуацијама. 

Усвајање стручне терминологије типичне за економску струку и пословање. Развијање социјалних 

компетенција студената. 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Тематика и терминологија: Профил и активности компаније; Представљање 

и упознавање у пословним ситуацијама; Активности, одговорности и задужења на радном месту; 

Телефонски разговори у пословном контексту; Структура компаније; Социјализовање са 

пословним контактима; Описивање производа и услуга; Извештаји; Комуникација са клијентима; 

Жалбе; Запослење и процедура запошљавања; Разговори за посао; Пословна путовања; Поруџбине. 

2. Граматичке структуре: present simple and continuous; Yes/No and Wh-questions; past simple; present 

perfect; question tags; comparisons; expressing the future; the passive (present simple and past simple). 3. 

Пословна кореспонденција (имејл и једноставан извештај). 

 

Практична настава:  

1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке 

вештине на А2/Б1.1 нивоу Заједничког европског оквира за језике. 

2. Симулирање свакодневних и пословних ситуација кроз рад у пару или групи. 

3. Пословна кореспонденција (писање имејла и једноставног извештаја). 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Unit 1: Companies 

- Vocabulary and reading: Company facts 

- Practically speaking: Polite requests 

- Grammar: Present Simple Tense – revisions and extension 

2 
Unit 2: Contacts 

- Vocabulary and reading: Describing your job and job contacts 



- Grammar: Present Continuous Tense – revision and extension  

3 

Unit 2: Contacts 

- Business communication: Making and receiving phone calls 

Unit 3: Products and services 

- Vocabulary and reading: Describing products and services; adjectives for describing products 

and services 

4 

Unit 3: Products and services 

- Grammar: Past Simple Tense 

- Business communication: Giving a research report 

5 

Unit 4: Visitors 

- Vocabulary and reading: Company structure / Article “What’s the most important department 

in your company?”; departments in a company 

- Grammar: Asking questions (Yes/No and Wh-questions) 

6 

Unit 4: Visitors 

- Practically speaking: How to confirm information 

- Grammar: Question tags 

- Business communication: Welcoming a visitor 

7 Први колоквијум 

8 

Unit 5: Customer service 

- Vocabulary and reading: Customer satisfaction / Article “Six rules for good customer service” 

- Grammar: Comparison of adjectives 

- Business communication: Making and dealing with complaints 

9 

Unit 6: Employment 

- Vocabulary: Employment process 

- Vocabulary and reading: Job benefits and employment 

- Grammar: Present Perfect Simple 

10 

Unit 7: Travel 

- Vocabulary and reading: Air travel (introduction)  

- Speaking: Benefits of travelling  

- Reading comprehension: Article “What do air travellers find most annoying?” 

11 

Unit 7: Travel 

- Vocabulary and reading: Business trips – at an airline check-in desk, booking a hotel room, 

checking in/out at the hotel 

12 

Unit 7: Travel 

- Grammar: Expressing the future (will + infinitive/going to + infinitive/present continuous/ 

present simple) 

Unit 8: Orders 

- Vocabulary and reading: Orders and deliveries; Article “E-Commerce: Lessons learnt from 

Black Friday” 

- Practically speaking: How to discuss payment terms 

13 

Unit 8: Orders 

- Grammar: The passive  

- Business communication: Making requests 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 

Vocabulary exercises: Company facts and activities 

Speaking exercises: Describing company activities based on given information; Making polite 

requests  

Grammar exercises: Present Simple Tense 

2 

Vocabulary exercises: Describing your job and job contacts  

Grammar exercises: Present Continuous vs. Present Simple 

Practically speaking: How to say phone numbers and spell names 

3 

Speaking exercises: Making and receiving telephone calls based on given information 

Vocabulary exercises: Describing products and services; adjectives 

Practically speaking: How to show interest 



4 

Grammar exercises: Past Simple Tense 

Speaking exercises: Talking about past events; making dialogues about past events based on 

given information 

Writing: a report based on given information 

5 

Grammar exercises: Yes/No and Wh-questions 

Vocabulary exercises: Company structure, departments in a company 

Speaking exercises: Talking about one’s company structure and responsibilities at work 

6 
Speaking exercises: Confirming information; Welcoming visitors 

Припрема за први колоквијум 

7 Први колоквијум 

8 

Vocabulary exercises: Customer service and customer satisfaction 

Grammar exercises: Comparisons 

Speaking exercises: Making dialogues – Complaining and dealing with complaints 

9 

Vocabulary exercises: Employment, job applications, job benefits 

Grammar exercises: Present Perfect Simple vs. Past Simple 

Speaking exercises: Talking about experiences; Talking about one’s job application process 

10 

Vocabulary exercises: Air travel 

Practically speaking (Unit 6): How to avoid negative answers 

Business communication: Evaluating options; asking for and giving opinions 

11 

Vocabulary exercises: Business trips 

Speaking exercises: Making dialogues – booking a hotel room, at an airline check-in, checking 

in/out at the hotel 

Practically speaking: How to ask for directions 

Business communication: Arranging to meet 

12 

Grammar exercises: Expressing the future 

Vocabulary exercises: Orders and deliveries 

Speaking exercises: Ordering goods and discussing payment terms 

13 

Grammar exercises: The passive 

Speaking exercises: Making requests 

Припрема за други колоквијум 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

 

 мин./макс. број поена 

Активност на настави 5-10 

1. колоквијум 13-25 

2. колоквијум 13-25 

Испит (писмени) 20-40 
 

 

Литература 

1. Grant, D., Hudson, J., & Hughes, J. (2017). Business Result Pre-Intermediate Student's Book (2nd 

Edition). Oxford: Oxford University Press. 

2. Grant, D., Hudson, J., & McLarty, R. (2012). Business Result Pre-Intermediate Student's Book. Oxford: 

Oxford University Press. 

3. Davies, G., & Wilden, S. (2012). Business Result Pre-Intermediate Interactive Workbook. Oxford: 

Oxford University Press. 
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Назив предмета Енглески језик за економисте 3 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија / сви модули (ОСС) 

Година студија трећа Семестар први ЕСПБ 4 

Статус предмета обавезан Услов  

    

/ 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

Татјана Дугошија 

наставник страног језика 

уторак, 15.00-17.00 

tanja.dugosija@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Даље развијање свих језичких вештина (читање, слушање, писање и говор) на Б1.2/Б2.1 нивоу 

Заједничког европског оквира за језике. Проширивање лексике општег и пословног језика и 

оспособљавање студената да компетентно комуницирају у различитим пословним ситуацијама. 

Усвајање сложенијих језичких структура и терминологије која се користи у економији и пословању. 

Развијање социјалних компетенција студената. 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Тематика и терминологија: Активности и одговорности на радном месту; 

Пословни контакти; Пословна комуникација; Пословна култура; Рекламирање и маркетинг; 

Брендови; Еколошки проблеми;  Пословна путовања; Корпоративно угошћавање; Хотели и 

хотелски садржаји; Трендови; Пројекти; Запошљавање и интервјуи за посао.; 2. Граматичке 

структуре: Present and past tenses; future forms; infinitive and gerund; noun combinations; comparative 

forms and modifiers; modal verbs – obligation, necessity, lack of obligation, advice and prohibition; 

articles; the passive voice; conditional sentences.  

Практична настава:  

1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке 

вештине на Б1.2/Б2.1 нивоу Заједничког европског оквира за језике. 

2. Симулирање пословних ситуација кроз рад у пару или групи (телефонирање, пословни састанци, 

социјализација са пословним контактима, описивање графикона, договори, интервју за посао). 

3. Студије случаја: Креирање и презентација рекламне кампање; Бирање најадекватнијег хотела за 

одржавање семинара/конференције. 

4. Обрада аутентичних чланака из области економије и пословања. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Unit 9: Selling 

- Vocabulary and reading: Advertising (advertising media, advertising methods, sales promotion 

techniques, commonly used verbs) 

- Grammar: Modal verbs – Obligation/Necessity/Lack of obligation/Prohibition/Advice 

2 
 Unit 9: Selling 

- Vocabulary and reading: Sales and advertising; Article “A global retailer”; Business meetings 



- Practically speaking: How to interrupt and avoid interruption 

3 

Unit 10: Environment 

- Vocabulary and reading: Environmental protection 

- Grammar: First and second conditional 

- Practically speaking: How to ask for clarification 

4 

Unit 10: Environment 

- Business communication: Giving a formal presentation 

Unit 11: Entertaining 

- Vocabulary and reading: Corporate hospitality 

- Practically speaking: How to talk about food and drink 

5 

Unit 11: Entertaining 

- Business communication: Invitations and offers 

- Grammar: The passive 

6 

Unit 12: Performance 

- Vocabulary: Adjectives ending in-ed/-ing  

- Grammar: Present Perfect Simple 

- Practically speaking: How to say numbers; using an approximation 

7 Први колоквијум 

8 

Unit 1: Working life 

- Vocabulary and reading: Describing work and responsibilities 

- Grammar: Present Simple vs. Present Continuous 

- Business Communication: Networking 

9 

Unit 2: Work-life balance 

- Vocabulary and reading: Work-life balance; Article “Terms and conditions of employment” 

- Grammar: Infinitive and gerund 

10 

Unit 3: Projects 

- Vocabulary and reading: Projects; Article “A Commitment to volunteerism” 

- Grammar: Present Perfect Continuous 

11 

Unit 4: Services & systems 

- Vocabulary and reading: Describing applications; adjectives to describe products and services 

- Grammar: Comparative forms and modifiers 

12 

Unit 5: Customers 

- Vocabulary and reading: Customer service 

- Grammar: Present tenses for future reference 

- Business communication: Making and changing arrangements 

13 

Unit 6: Guests & Visitors 

- Vocabulary and reading: Business travel; Planning a conference 

- Grammar: Articles (indefinite, definite and zero article) 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 

Reading comprehension: Article “Social media and the start-up” 

Vocabulary exercises: Advertising 

Grammar exercises: Modal verbs 

2 

Vocabulary exercises: Sales and advertising 

Speaking exercises: Making a presentation – An advertising campaign for your business 

Business communication: Controlling the discussion in meetings 

3 

Vocabulary exercises: Environmental protection, green initiatives 

Grammar exercises: First and second conditional 

Speaking exercises: Green initiatives – advantages and disadvantages 

4 
Vocabulary exercises: Corporate hospitality 

Speaking exercises: Planning a corporate event – presentation  

5 
Speaking exercises: Making invitations and offers 

Grammar exercises: The passive 

6 
Vocabulary exercises: Adjectives ending in-ed/-ing 

Grammar exercises: Present Perfect Simple vs. Past Simple 



Припрема за први колоквијум 

7 Први колоквијум 

8 

Speaking exercises: Personal presentation / Your job, responsibilities and current projects at 

work/university; Networking conversations 

Writing exercises: Personal profile for one's company website 

Grammar exercises: Present Simple and Present Continuous 

9 

Vocabulary exercises: Work-life balance 

Grammar exercises: Infinitive and gerund 

Practically speaking: How to say “yes” 

Business communication: Exchanging contact details 

10 
Vocabulary exercises: Projects 

Grammar exercises: Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple 

11 

Vocabulary/speaking exercises: Describing products and services 

Grammar: Modifiers 

Business communication: Explaining features and benefits 

12 

Vocabulary exercises: Customer service 

Grammar exercises: Present tenses for future reference 

Practically speaking: How to say “sorry” 

Speaking exercises: Dialogues – making/changing arrangements 

13 

Vocabulary exercises: Business travel 

Grammar exercises: Articles 

Practically speaking: How to address people 

Business communication: Welcoming visitors 

Припрема за други колоквијум 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

 

 мин./макс. број поена 

Активност на настави 5-10 

1. колоквијум 13-25 

2. колоквијум 13-25 

Испит (усмени) 20-40 
 

 

Литература 

1. Grant, D., Hudson, J., & McLarty, R. (2012). Business Result Pre-Intermediate Student's Book. Oxford: 

Oxford University Press. 

2. Hughes, J., & Naunton, J. (2016). Business Result Intermediate Student's Book with Online Practice 

(2nd Edition). Oxford: Oxford University Press. 

3. O’Keeffe, M., Lansford, L., Wright, R., Frendo, E., & Wright, L. (2018). Business Partner B1 

Coursebook with MyEnglishLab. Harlow: Pearson Education. 

 

  



 

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 Енглески језик за информатичаре 2 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика (ОСС) 

Година студија друга Семестар први ЕСПБ 4 

Статус предмета обавезан Услов  

    

/ 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

Татјана Дугошија 

наставник страног језика 

уторак, 15.00-17.00 

tanja.dugosija@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Развијање свих језичких вештина (читање, писање, говор и слушање) на А2/Б1.1 нивоу Заједничког 

европског оквира за језике. Обнављање и проширивање већ постојећих знања студената о 

структурама и функцијама енглеског језика. Проширивање лексике општег језика и усвајање лексике 

пословног језика неопходне за комуникацију у свакодневним животним и пословним ситуацијама. 

Усвајање стручне терминологије типичне за информатичку струку и електронско пословање. 

Развијање социјалних компетенција студената. 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Тематика и терминологија: Профил и активности компаније; Представљање 

и упознавање у пословним ситуацијама; Активности, одговорности и задужења на радном месту; 

Примена рачунара у пословању; Телефонски разговори; Структура компаније; Социјализовање са 

пословним контактима; Производи и услуге; Врсте и делови рачунара; Хардвер и софтвер; 

Комуникација са клијентима; Жалбе; Запослење и процедура запошљавања; Разговори за посао; 

Пословна путовања; Поруџбине. 2. Граматичке структуре: present simple and continuous; Yes/No and 

Wh-questions; past simple; present perfect; question tags; comparisons; expressing the future; the passive 

(present simple and past simple). 3. Пословна кореспонденција (имејл и једноставан извештај). 

Практична настава:  

1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке 

вештине на А2/Б1.1 нивоу Заједничког европског оквира за језике. 

2. Симулирање свакодневних и пословних ситуација кроз рад у пару или групи. 

3. Пословна кореспонденција (писање имејла и једноставног извештаја). 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Unit 1: Companies 

- Vocabulary and reading: Company facts 

- Practically speaking: Polite requests 

- Grammar: Present Simple Tense – revisions and extension 

2 

Unit 2: Contacts 

- Vocabulary and reading: Describing your job and job contacts 

- Grammar: Present Continuous Tense – revision and extension  



3 

Unit 2: Contacts 

- Business communication: Making and receiving phone calls 

Unit 3: Products and services 

- Vocabulary and reading: Describing products and services; adjectives for describing products 

and services 

4 

Unit 3: Products and services 

- Grammar: Past Simple Tense 

- Business communication: Giving a research report 

5 

Unit 4: Visitors 

- Vocabulary and reading: Company structure / Article “What’s the most important department 

in your company?”; departments in a company 

- Grammar: Asking questions (Yes/No and Wh-questions) 

6 

Unit 4: Visitors 

- Practically speaking: How to confirm information 

- Grammar: Question tags 

- Business communication: Welcoming a visitor 

7 Први колоквијум 

8 

Unit 5: Customer service 

- Vocabulary and reading: Customer satisfaction / Article “Six rules for good customer service” 

- Grammar: Comparison of adjectives 

- Business communication: Making and dealing with complaints 

9 

Unit 6: Employment 

- Vocabulary: Employment process 

- Vocabulary and reading: Job benefits and employment 

- Grammar: Present Perfect Simple 

10 

Unit 7: Travel 

- Vocabulary and reading: Air travel (introduction)  

- Speaking: Benefits of travelling  

- Reading comprehension: Article “What do air travellers find most annoying?” 

11 

Unit 7: Travel 

- Vocabulary and reading: Business trips – at an airline check-in desk, booking a hotel room, 

checking in/out at the hotel 

12 

Unit 7: Travel 

- Grammar: Expressing the future (will + infinitive/going to + infinitive/present continuous/ 

present simple) 

Unit 8: Orders 

- Vocabulary and reading: Orders and deliveries; Article “E-Commerce: Lessons learnt from 

Black Friday” 

- Practically speaking: How to discuss payment terms 

13 

Unit 8: Orders 

- Grammar: The passive  

- Business communication: Making requests 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 

Vocabulary exercises: Company facts and activities 

Speaking exercises: Describing company activities based on given information; Making polite 

requests  

Grammar exercises: Present Simple Tense 

2 

Vocabulary exercises: Describing your job and job contacts  

Grammar exercises: Present Continuous vs. Present Simple 

Practically speaking: How to say phone numbers and spell names 

3 

Speaking exercises: Making and receiving telephone calls based on given information 

Vocabulary exercises: Describing products and services; adjectives 

Practically speaking: How to show interest 

4 Grammar exercises: Past Simple Tense 



Speaking exercises: Talking about past events; making dialogues about past events based on 

given information 

Writing: a report based on given information 

5 

Grammar exercises: Yes/No and Wh-questions 

Vocabulary exercises: Company structure, departments in a company 

Speaking exercises: Talking about one’s company structure and responsibilities at work 

6 
Speaking exercises: Confirming information; Welcoming visitors 

Припрема за први колоквијум 

7 Први колоквијум 

8 

Vocabulary exercises: Customer service and customer satisfaction 

Grammar exercises: Comparisons 

Speaking exercises: Making dialogues – Complaining and dealing with complaints 

9 

Vocabulary exercises: Employment, job applications, job benefits 

Grammar exercises: Present Perfect Simple vs. Past Simple 

Speaking exercises: Talking about experiences; Talking about one’s job application process 

10 

Vocabulary exercises: Air travel 

Practically speaking (Unit 6): How to avoid negative answers 

Business communication: Evaluating options; asking for and giving opinions 

11 

Vocabulary exercises: Business trips 

Speaking exercises: Making dialogues – booking a hotel room, at an airline check-in, checking 

in/out at the hotel 

Practically speaking: How to ask for directions 

Business communication: Arranging to meet 

12 

Grammar exercises: Expressing the future 

Vocabulary exercises: Orders and deliveries 

Speaking exercises: Ordering goods and discussing payment terms 

13 

Grammar exercises: The passive 

Speaking exercises: Making requests 

Припрема за други колоквијум 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

 

 мин./макс. број поена 

Активност на настави 5-10 

1. колоквијум 13-25 

2. колоквијум 13-25 

Испит (писмени) 20-40 
 

 

Литература 

1. Grant, D., Hudson, J., & Hughes, J. (2017). Business Result Pre-Intermediate Student's Book (2nd 

Edition). Oxford: Oxford University Press. 

2. Davies, G., & Wilden, S. (2012). Business Result Pre-Intermediate Interactive Workbook. Oxford: 

Oxford University Press. 

3. Esteras, S. R. (2010). Infotech – English for Computer Users (4th Edition). Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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О Д С Е К  В А Љ Е В О  

 

 

 

План рада 

 

 

Назив предмета Енглески језик за информатичаре 3 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика (ОСС) 

Година студија трећа Семестар први ЕСПБ 4 

Статус предмета обавезан Услов  

    

/ 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

Татјана Дугошија 

наставник страног језика 

уторак, 15.00-17.00 

tanja.dugosija@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Даље развијање свих језичких вештина (читање, слушање, писање и говор) на Б1.2/Б2.1 нивоу 

Заједничког европског оквира за језике. Проширивање лексике општег и пословног језика и 

оспособљавање студената да компетентно комуницирају у различитим пословним ситуацијама. 

Усвајање сложенијих језичких структура и терминологије која се користи у информатици и 

електронском пословању. Развијање социјалних компетенција студената. 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Тематика и терминологија: Активности и одговорности на радном месту; 

Пословни контакти; Пословна комуникација; Интернет и имејл; Рекламирање и маркетинг; 

Брендови; Еколошки проблеми;  Пословна путовања; Корпоративно угошћавање; Трендови; 

Пројекти; Запошљавање и интервјуи за посао; Послови у области информационих и 

комуникационих технологија; 2. Граматичке структуре: Present and past tenses; future forms; 

infinitive and gerund; noun combinations; comparative forms and modifiers; modal verbs – obligation, 

necessity, lack of obligation, advice and prohibition; articles; the passive voice; conditional sentences.  

Практична настава:  

1. Увежбавање граматичких структура, вокабулара и функција енглеског језика кроз четири језичке 

вештине на Б1.2/Б2.1 нивоу Заједничког европског оквира за језике. 

2. Симулирање пословних ситуација кроз рад у пару или групи (телефонирање, пословни састанци, 

социјализација са пословним контактима, описивање графикона, договори, интервју за посао). 

3. Студије случаја: Решавање проблема у вези са смањеном продајом популарног бренда; Бирање 

најбољег добављача компјутерске опреме. 

4. Обрада аутентичних чланака из области информатике и електронског пословања. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Unit 9: Selling 

- Vocabulary and reading: Advertising (advertising media, advertising methods, sales promotion 

techniques, commonly used verbs) 

- Grammar: Modal verbs – Obligation/Necessity/Lack of obligation/Prohibition/Advice 

2 
 Unit 9: Selling 

- Vocabulary and reading: Sales and advertising; Article “A global retailer”; Business meetings 



- Practically speaking: How to interrupt and avoid interruption 

3 

Unit 10: Environment 

- Vocabulary and reading: Environmental protection 

- Grammar: First and second conditional 

- Practically speaking: How to ask for clarification 

4 

Unit 10: Environment 

- Business communication: Giving a formal presentation 

Unit 11: Entertaining 

- Vocabulary and reading: Corporate hospitality 

- Practically speaking: How to talk about food and drink 

5 

Unit 11: Entertaining 

- Business communication: Invitations and offers 

- Grammar: The passive 

6 

Unit 12: Performance 

- Vocabulary: Adjectives ending in-ed/-ing  

- Grammar: Present Perfect Simple 

- Practically speaking: How to say numbers; using an approximation 

7 Први колоквијум 

8 

Unit 1: Working life 

- Vocabulary and reading: Describing work and responsibilities 

- Grammar: Present Simple vs. Present Continuous 

- Business Communication: Networking 

9 

Unit 2: Work-life balance 

- Vocabulary and reading: Work-life balance; Article “Terms and conditions of employment” 

- Grammar: Infinitive and gerund 

10 

Unit 3: Projects 

- Vocabulary and reading: Projects; Article “A Commitment to volunteerism” 

- Grammar: Present Perfect Continuous 

11 

Unit 4: Services & systems 

- Vocabulary and reading: Describing applications; adjectives to describe products and services 

- Grammar: Comparative forms and modifiers 

12 

Unit 5: Customers 

- Vocabulary and reading: Customer service 

- Grammar: Present tenses for future reference 

- Business communication: Making and changing arrangements 

13 

Unit 6: Guests & Visitors 

- Vocabulary and reading: Business travel; Planning a conference 

- Grammar: Articles (indefinite, definite and zero article) 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 

Reading comprehension: Article “Social media and the start-up” 

Vocabulary exercises: Advertising 

Grammar exercises: Modal verbs 

2 

Vocabulary exercises: Sales and advertising 

Speaking exercises: Making a presentation – An advertising campaign for your business 

Business communication: Controlling the discussion in meetings 

3 

Vocabulary exercises: Environmental protection, green initiatives 

Grammar exercises: First and second conditional 

Speaking exercises: Green initiatives – advantages and disadvantages 

4 
Vocabulary exercises: Corporate hospitality 

Speaking exercises: Planning a corporate event – presentation  

5 
Speaking exercises: Making invitations and offers 

Grammar exercises: The passive 

6 
Vocabulary exercises: Adjectives ending in-ed/-ing 

Grammar exercises: Present Perfect Simple vs. Past Simple 



Припрема за први колоквијум 

7 Први колоквијум 

8 

Speaking exercises: Personal presentation / Your job, responsibilities and current projects at 

work/university; Networking conversations 

Writing exercises: Personal profile for one's company website 

Grammar exercises: Present Simple and Present Continuous 

9 

Vocabulary exercises: Work-life balance 

Grammar exercises: Infinitive and gerund 

Practically speaking: How to say “yes” 

Business communication: Exchanging contact details 

10 
Vocabulary exercises: Projects 

Grammar exercises: Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple 

11 

Vocabulary/speaking exercises: Describing products and services 

Grammar: Modifiers 

Business communication: Explaining features and benefits 

12 

Vocabulary exercises: Customer service 

Grammar exercises: Present tenses for future reference 

Practically speaking: How to say “sorry” 

Speaking exercises: Dialogues – making/changing arrangements 

13 

Vocabulary exercises: Business travel 

Grammar exercises: Articles 

Practically speaking: How to address people 

Business communication: Welcoming visitors 

Припрема за други колоквијум 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

 

 мин./макс. број поена 

Активност на настави 5-10 

1. колоквијум 13-25 

2. колоквијум 13-25 

Испит (усмени) 20-40 
 

 

Литература 

1. Grant, D., Hudson, J., & McLarty, R. (2012). Business Result Pre-Intermediate Student's Book. Oxford: 

Oxford University Press. 

2. Hughes, J., & Naunton, J. (2016). Business Result Intermediate Student's Book with Online Practice 

(2nd Edition). Oxford: Oxford University Press. 

3. Esteras, S. R. (2010). Infotech – English for Computer Users (4th Edition). Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Маркетинг 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (сви модули) 

Година студија I година студија ЕСПБ 7 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

Академско звање 

термин консултација, 

електронска адреса 

Др Млађен Вићентић, понедељак од 14 до 16 часова, 

mladjen.vicentic@vipos.edu.rs 

Име и презиме, 

термин консултација, 

електронска адреса 

МА Ивана Марковић, уторак од 14 до 16 часова, 

ivana.markovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Циљ предмета Маркетинг је да: 

– студент стекне детаљна сазнања о основним маркетиншким принципима и усвоји маркетиншки 

начин размишљања при доношењу пословних одлука. У том смислу неопходно је да му се изложе 

фундаментални аспекти посматрања и дефинисања маркетинга са посебним акцентом на активност 

истраживања тржишта као најзначајнијом функцијом маркетинга 

– да се анализирају сви инструменти маркетинг микса 

– да кроз анализу практичних примера студент развије своје аналитичко-критичке и креативне 

способности анализе, како би донео праву маркетинг одлуку 

 

Садржај и структура предмета 

Tеоријска настава:  

1. Дефинисање маркетинга 

2.Стварање вредности за потрошаче  и сатисфакција потрошача 

3. Истраживање лојалности потрошача 

4. Управљање маркетингом у предузећу 

5. Маркетинг информациони систем 

6. истраживање тржишта 

7. Анализа тржишта 

8. Сегментација тржишта и позиционирање тржишта 

9. Инструменти маркетинг микса 

10. Модели организовања маркетинга 

Практична настава: 

1. Kреирање маркетинг концепта за конкретну профитну или непрофитну институцију 

2. Симулација процеса истраживања тржишта 

3. Планирање новог производа 

4. Осмишљавање и креирање конкретне промотивне кампање 

5. Примена одговарајуће маркетинг стратегије 
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План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Настанак, развој и примена маркетинга 

2 Организовање потрошача и маркетинг 

3 Маркетинг информациони систем 

4 Анализа тржишта 

5 Истраживање понашања потрошача 

6 Сегментација тржишта 

7 1. Колоквијумска недеља 

8 Производ – концепт, класификација, карактеристике 

9 Производ – производни програм, нов производ, животни циклус производа 

10 Цена  

11 Дистрибуција 

12 
Промоција – процес комуницирања, привредна пропаганда као облик промоције, лична 

продаја 

13 Промоција – односи са јавношћу, унапређење продаје, директни маркетинг 

14 2. Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 2. Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Увод у предмет и вежбе  

2 Студија случаја: Еуропром – успешна маркетинг стратегија 

3 Студија случаја: Маркетинг микс компаније IKEA 

4 Студија случаја: Управљање маркетингом у предузећу 

5 Студија случаја: Red Bull стварање вредности за потрошача 

6 Вежба планирања и спровођења анкетног метода истраживања 

7 1. Колоквијумска недеља 

8 Студија случаја: Производни програм Ваљевске пиваре 

9 Вежба осмишњавања новог производа 

10 Студија случаја: NIKE - иновацијом до диференцијације 

11 Студија случаја: Рекламна кампања Теленора 

12 Студија случаја: различити формати пословања компаније Deleze Србија 

13 Студија случаја: Физичка дистрибуција компаније Dell 

14 2. Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 2. Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Вежбе: максимално 10 поена, минимално 6 поена 

Колоквијум I: максимално 25 поена, минимално 12 поена 

Колоквијум II: максимално 25 поена, минимално 12 поена 

Испит: маскимано 40, минимално 21 поен 

Укупно поена: максимално 100, минимално 51 

 

Литература 

Вићентић М, Марковић И, Стојановић Н.,: Маркетинг, Академија струковних студија, одсек Ваљево, 

2020.     

Вићентић М, Мијаиловић И.: Маркетинг, ВИПОС, Ваљево, 2011.     

Милисављевић М. , Маричић Б. , Глигоријевић М. : Основи маркетинга, Економски факултет 

Београд, 2009    

Ханић Х.: Принципи маркетинга, Београдска банкарска академија, Београд, 2007.  

Jobber D., Fahy J. : Основи маркетинга, Data status, 2006    

Котлер Ф.: Управљање маркетингом, Мате,  Загреб, 2001    

Часопис Маркетинг, Publisher, Београд 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Менаџмент људских ресурса 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија 

Година студија 2 ЕСПБ 7 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

Академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Зорица Танасковић 

Понедељак 14-16 часова 

zorica.tanaskovic@vpts.edu.rs 

Име и презиме, 

Академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

МА Никола Стојановић 

Понедељак 14-16 часова 

nikola.stojanovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Стицање знања из области менаџмента људских ресурса и схватање његове важности у 

организацији. 

Разумевање утицаја менаџмента људских ресурса на факторе ефикасности и ефективности свих 

запослених у организацији. 

Познавање основних функција менаџмента људских ресурса (регрутовање, селекција, тренинг, итд.) 

и разумевање кључних концепата сваког елемента. 

Примена стечених знања и алата Менаџмента људских ресурса у дискусији о кључним проблемима 

везаним за запослене, као и њиховим решењима. 

 

Садржај и структура предмета 

 

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

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

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

запослених. Развој и управљање каријером. Индивидуално управљање каријером. Систем зарада. 

Појам и дефинисања система зарада. Елементи плате. Награђивање менаџера. Људски ресурси у 

савременом менаџменту. Мотивација достигнућа, мотивисање испостављених циљева, мотивациона 

теорија сопствене успешности. Мотивациона теорија очекивања. Мотивација одржавањем 

организационе структуре. Три нивоа организацијског интегрисања организацијске улоге и културе. 

Тимски рад. Избор чланова. Лидер тима и обука менаџера. Радни односи и колективно преговарње. 

Конфликти код преговарања. Синдикално организовање запослених. Типови штрајка. Напуштање 

организације. Пензионисање. Интелектуални капитал 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Дефинисање менаџмента људских ресурса 
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2 Активности менаџмента људских ресурса 

3 Планирање људских ресурса 

4 Регрутовање кандидата 

5 Селекција кандидата 

6 Социјализација новозапослених 

7 Колоквијумска недеља 

8 Обука и тренинг запослених 

9 Оцењивање перформанси запослених 

10 Образовање и развој запослених 

11 Награђивање запослених 

12 Мотивација, Тимски рад 

13 Радни односи и колективно преговарање, Напуштање организације 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Увод у предмет; Кратка студија случаја 

2 Студија случаја 2- Xilinx 

3 Студија случаја 3- Алфа електрик 

4 Студија случаја 4- Инова  

5 Студија случаја 5- Селекција 

6 Припрема за колоквијум 

7 Колоквијумска недеља 

8 Вежба 1- План за мерење перформанси 

9 Вежба 2- Образовање и развој запослених 

10 Вежба 3- Систем награђивања 

11 Припрема за одбране пројеката- Технике презентовања 

12 Излагање пројеката 

13 Излагање пројеката 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

 

Предиспитне обавезе 50 Завешни испит 50 

Предавања 10 Писмени испит 50 

Колоквијум 25 Усмени испит  

Семинарски 15   
 

 

Литература 

1. Мартиновић М.,Танасковић З., Менаџмент људских ресурса, ВПТШ, Ужице , 2014. 

2. W. Mondy i dr.: Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, 2005. 

3. Gomez-Mejia, L, Balkin, D, i Cardy, R.: Managing Human resources, New Jersey, 2007. 
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План рада  

 

 

Назив предмета Менаџмент 

Студијски програм/и (модул) Сви студијски програми 

Година студија прва Семестар зимски ЕСПБ 7 

Статус предмета Обавезни Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Снежана Ракић, 

доктор економских наука, 

понедељак, 14-16 часова 

snezana.rakic@vipos.edu.rs 

 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Никола Стојановић, МА 

Понедељак од 14 до 16 часова 

nikola.stojanovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

-Упознавање са значајем и улогом менаџмента као основном функцијом савременог предузећа, 

-Стицање знања о процесима менаџмента и начину њиховог организовања и функционисања, 

-Овладавање основним менаџмент техникама и методама, 

-Припрема студената за изучавање специјалистичких дисциплина менаџмента 

 

Садржај и структура предмета 

Предавања: 

1 Основе и развој менаџмента 

2 Менаџери и њихово окружење 

3 Класификовање менаџмента 

4 Доношење одлука у менаџменту 

5 Планирање 

6 Организовање 

7 Вођење-лидерство 

8 Контрола 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Упознавање студената са програмом и начином рада и оцењивања 

Историјски развој менаџмента 

Улога и дефинисање менаџмента 

Школе менаџмента 

2 Класична школа менаџмента 
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Бихевиористичка школа 

Квантитативна школа менаџмента 

Системска школа менаџмента 

Ситуациона школа менаџмента 

Теорија Z 

Допринос Питера Дракера развоју менаџмента 

3 

Организације и организационо окружење 

Посао и личност менаџера 

Људи као извор конкурентске предности 

Организационо понашање 

Организациона култура 

Комуницирање организације и спољашње средине 

4 

Стратегијски менаџмент 

Оперативни менаџмент 

Менаџмент пословних подручје 

Менаџмент малих,средњих и великих предузећа 

Глобални менаџмент 

Носиоци процеса управљања 

Бизнис план-оруђе предузетника 

5 

Доношење одлука у менаџменту 

Кораци у доношењу одлука 

Облици доношења одлука у менаџменту 

Врсте проблема 

Технике у доношењу одлука 

Стилови доношења одлука 

Услови за доношење креативних одлука 

6 

Појам планирање 

Процењивање и предвиђање пословног окружења 

Утврђивање циљева организације 

7 Колоквијумска недеља 

8 

Утврђивање пословне политике 

Пословне стратегије и swot анализа 

Програми 

Израда планова организације 

Израда буџета 

9 

Појам организовање 

Организациони дизајн 

Организациона структура 

10 
Организациона структура 

Централизација и децентрализација 

11 

Појам и значај вођења-лидерства 

Активности и особине лидера 

Стилови лидерства 

Усмеравање и координација 

12 

Мотивисање 

Комуницирање 

Емоционална интелигенција и лидерство 

13 

Појам и суштина контроле 

Процес контроле 

Принципи контроле 

Врсте контроле 

Менаџмент информациони систем 

Контролинг 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 



1 Примери из праксе- Изврсност у менаџменту 

2 Бизнис план- Основни елементи, примери 

3 Организациона култура- примери 

4 Стратегијски менаџмент- Примери из праксе 

5 Доношење одлука- Примери из праксе 

6 Пословно окружење- Студија случаја 

7 Колоквијумска недеља 

8 СВОТ анализа- Примери 

9 Организациона структура предузећа- Примери из праксе 

10 Централизација и децентрализација- Студија случаја 

11 Лидерство- Примери доброг лидерства 

12 Мотивација у организацији- Студија случаја 

13 Систем управљања квалитетом- Пример из окружења 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

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

-Активност на предавањима и вежбама од 3 до10 

-Два колоквијума-сваки носи од 11 до 20  

 -Семинарски рад –од 10 до 20 

 -Завршни испит-писмени од 16 до 30 

 

Литература 

Лекић,С, Давидовац,З, Лекић,Н, (2021), Менаџмент, Београдска академија пословних и уметничких 

струковних студија, Београд.  

Матић,Б, (2020), Менаџмент-наука и професија, Ваљево.  

Јанићијевић, Н. и други,(2020), Организација, Београд, CIDEF. 

 

  



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 Понашање потрошача 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија/Маркетинг, трговина и туризам 

Година студија Друга ЕСПБ  7 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

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

biljana.rabasovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

• Схватање неопходности изучавања и истраживања потрошачког понашања и места и улоге 

ових информација у маркетиншком одлучивању.  

• Разумевање понашања потрошача и утицаја на њега пре, за време и после куповине у циљу 

креирања ефикасних маркетинг стратегија производних и услужних предузећа, посебно 

туристичких. 

 

Студент који успешно заврши овај предмет биће оспособљен да: 

– Препозна место и улогу потрошача у маркетиншком одлучивању предузећа, посебно 

туристчких 

– Анализира интерне и екстерне факторе утицаја на понашање и одлучивање  потрошача, а 

посебно туриста као потрошача 

– Демонстрира прикупљање информација о потрошачима и њихову употребу у 

маркетиншком одлучивању, пре свега у одлучивању о управљању односима са потрошачима, 

сегментацији, позиционирању и промоцији 

– Критички процењује различите праксе законске заштите и организовања потрошача 

 

Садржај и структура предмета 

 

Теоријска настава 

1. Потрошач у маркетингу, туриста у туристичким кретањима 

2. Потребе, мотиви и ставови потрошача 

3. Потребе, мотиви и ставови туриста 

4. Детерминанте понашања потрошача 

5. Социолошка и психографска истраживања потрошача 

6. Психолошка и мотивациона истраживања понашања потрошача 

7. Одлучивање потрошача о куповини. Одлучивање туриста о туристичкој потрошњи. 

8. Модели понашања потрошача 

9. Организовање и заштита потрошача 

 

Практична настава:  

1. Карактеристике савремених потрошача као основа за маркетиншке стратегије предузећа 

2. Употреба резултата мотивационих истраживања за одлуке о дизајнирању производа и промоцији 

3. Анализа наставог филма “Комерцијализација детињства” и  извођење закључака о тржишту деце 

потошача 

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


4. Истраживање процеса одлучивања о куповини унутар породице 

5. Истраживање ставова потрошача о трендовима у вези са потрошњом 

6. Анализа утицаја технолошких промена на информисање и схватање вредности савременог 

потрошача 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
Упознавање са предметом и начином рада. Основни појмови понашања потрошача: 

Дефинисање, врсте, обухват, нивои анализе 

2 Потребе, мотиви и ставови потрошача 

3 Потребе, мотиви и ставови туриста 

4 Детерминанте понашања потрошача - Демографске, географске 

5 Економске детерминанте понашања потрошача. 

6 
Социолошке детерминанте понашања потрошача: Култура и поткултура; популарна 

култура; мода; друштвена улога и статус. 

7 Колоквијумска недеља. 

8 
Социолошке детерминанте понашања потрошача: релевантне и референтне групе, лидери 

мишљења.  

9 Породица, деца као потрошачи, моделско објашњење разлика између полова. 

10 Психолошке детерминанте понашања потрошача: информисање, учење. 

11 Психолошке детерминанте понашања потрошача: личност, теорије личности.    

12 Мотивациона и психографска истраживања истраживања. Ставови.  

13 Модели понашања потрошача; Организовање и заштита потрошача 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе. 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Припрема за израду семинарског/истраживачког/рада. 

2 
Вежба: Анализа актуелних трендова у понашању потрошача – импликације за 

маркетиншке стручњаке. 

3 
Вежба: Анализа актуелних трендова у понашању туриста- импликације за маркетиншке 

стручњаке. 

4 
Вежба: Анализа обележја и понашања различитих генерацијских сегмената. Писани 

приказ и излагање.  

5 Студија случаја -  утицаји економских фактора на потрошаче.   

6 
Вежба: Утицаји лидера мишљења на понашање потрошача; Уградња културних вредности 

у производе. 

7 Колоквијумска недеља. 

8 Студија случаја: инфлуенсери као лидери мишљења на друштвеним мрежама  

9 Анализа наставног филма“Комерцијализација детињства“. Писани приказ. 

10 
Вежба: Мотивациона истраживања -   Анализа налаза Eyиндекса промене навика 

потрошача   

11 
Анализа истраживања промена у одлучивању о потрошњи: „Стил жовота потрошача у 

Србији пре и током Пандемије вируса ковид 19“. Извођење закључака. 

12 Излагање семинарских/истраживачких/радова. 

13 Излагање семинарских/истраживачких/радова. 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе.  

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Активности и вежбе: 6-10 

Семинарски рад: 6-10 

Колоквијуми: 1: 12-25;  2: 12-25 

Испит / писмени: 15-30 

 



Литература 
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Живковић, Р. Брдар, И. Понашање и заштита потрошача у туризму. Сингидунум, Београд, 2018. 
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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 Пословна логистика 

Студијски програм/и (модул) Маркетинг, трговина и туризам  

Година студија трећа ЕСПБ 7 

Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

 

др Снежана Ракић, 

др економских наука 

консултације: понедељак 14:00 до 16:00 часова 

snezana.rakic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

 

– Стицање основних знања о логистици и улози логистике у пословном систему фирме;  

– Упознавање студената са подсистемима пословне логистике и њиховим утицајем на повећање 

конкурентске способности предузећа; 

Оспособљавање студената да логистичке послове посматрају као маркетиншки усмерене и 

трошковно детерминисане; 

 – Изучавање конкурентних предности које пословном систему доноси координирана активност 

маркетинга и логистике; 

-Упознавање са основним механизмима управљања материјалним и информационим токовима у 

логистичким процесима; 

-Развијање способности за индивидуално и тимско решавање проблема из домена управљања 

логистичким активностима. 

 

 

Садржај и структура предмета 

 

1. Суштина и значај пословне (маркетинг)логистике; 

2.Канали дистрибуције; 

3. Логистички трошкови; 

4. Управљање сервисом потрошача; 

5. Управљање транспортом као подсистемом логистике; 

6. Управљање складишном функцијом; 

7. Управљање залихама; 

8. Логистички информациони систем; 

9. Организација и менаџмент логистике. 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставнан

едеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
• Упознавање студената са програмом и начином рада и оцењивања 

• Појмовно одређење логистике и физичке дистрибуције  

http://www.vipos.edu.rs/
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• Растући значај маркетинг логистике 

• Приступ управљању маркетинг логистиком 

• Кратак осврт на базичне логистичке послове 

2 

• Дефиниција канала маркетинга 

• Неопходност постојања маркетиншких посредника 

• Типови маркетиншких канала 

• Избор канала маркетинга 

• Појам,суштина и врсте канала физичке дистрибуције 

• Канали физичке дистрибуције контролисани од произвођача 

• Канали физичке дистрибуције контролисани од малопродаје 

• Међузависности логистичких активности и њихових трошкова 

• Трошкови логистике на макро нивоу 

• Трошкови логистике на микро нивоу 

3 

• Појам и суштина сервиса потрошача  

• Компоненте-елементи сервиса потрошача 

• Релативни значај појединих компоненти сервиса потрошача 

• Идентификација конкурентске позиције фирме 

• Утврђивање сервиса потрошача по тржишним сегментима 

• Дефинисање конкурентног сервиса потрошача 

• Контрола реализације дефинисаног сервиса потрошача 

4 

• Појам и значај транспорта у систему физичке дистрибуције 

• Приступи анализи трошкова у транспорту 

• Трошкови према њиховој економској суштини 

• Трошкови по месту њиховог настанка 

• Трошкови према њиховој зависности од степена искоришћења капацитета 

• Трошкови инфраструктуре 

5 

• Стратешке одлуке у креирању транспортне стратегије предузећа 

• Начини организовања транспорта 

• Усмереност робних група ка појединим видовима транспорта 

• Рентирање или самостално обављање транспорта 

• Анализа оправданости коришћења сопственог возног парка 

• Конкурентске предности и недостаци појединих видова транспорта 

6 

• Појам, врсте и значај унутрашњег транспорта 

• Организација унутрашњег транспорта 

• Врсте транспортних средстава у унутрашњем транспорту 

• Транспортна техника 

• Претовар 

• Задаци и организација транспортне службе 

• Оптимизација транспорта у логистици 

• Улога,значај и подела савремених технологија превоза 

• Палетни систем превоза-примарни вид интегралног транспорта 

• Контејнерски систем превоза-примарни вид интегралног транспорта 

• Стање и правци развоја саобраћаја у Србији 

•  

7 Нема предавања – колоквијумска недеља 

8 

• Појам, улога и значај функције складиштења 

• Класификација складишта 

• Проблем локације складишта 

• Избор оптималне локације складишта 

• Изградња складишта 

• Врсте и распоред опреме у складишту 

• Методе распореда робе у складишту и технике складиштења 

9 • Пријем робе у складиште 



• Издавање робе из складишта 

• Врсте складишних евиденција 

• Номенклатура робе 

• Информационо-комуникациони систем складиштења робе 

• Организација складишне службе 

• Трошкови и резултати складиштења робе 

10 

• Аспекти управљања залихама у предузећу 

• Континуелни систем попуњавања залиха 

• Ниво оперативних и безбедоносних залиха 

• Економска величина поруџбине 

11 

• Периодични систем обнављања залиха 

• Интервал обнављања залиха 

• Ниво до кога се врши попуњавање залиха 

• Валидност претпоставки на којима почива оцена параметара за управљање 

залихама 

• АБЦ анализа у управљању залихама 

12 

• Информације као подлога за доношење управљачких одлука у фирми 

• Поставка и имплементација логистичког информационог система 

• Процес пријема и реализације поруџбине и логистички информациони систем 

13 

• Позиционирање логистике у пословном систему фирме 

• Концепти и типови логистичке организације 

• Логистички провајдери 

• Менацери маркетинг логистике 

14 • Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 • Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 
Презентације и анализе случајева из праксе (управљање каналима дистрибуције на 

примеру конкретних предузећа) 

2 
Анализа висине и структуре логистичких трошкова на примеру конкретних предузећа  

(Ваљевска Пивара, Еуропром Ваљево, Босис Ваљево) 

3 
Анализа конкурентске стратегије сервиса потрошача на примеру конкретне компаније 

(Форма Идеале, Горење,Имлек....) 

4 
Задаци и примена из области: анализе оправданости коришћења сопственог возног парка, 

оптимизације транспорта у логистици 

5 

Анализа оправданости коришћења сопственог возног парка на примеру конкретне фирме-

«Еуропром»  Ваљево 

Анализа организације унутрашњег транспорта на примеру компаније «Босис» Ваљево 

6 

Посете компанијама као вид стручне праксе (упознавање са праксом из домена 

менаџмента логистике конкретне компаније, технологијом рада високорегалног 

складишта «Хемофарм» Вршац) 

7 Први колоквијум 

8 
Задаци и примена из области оптималне локације складишта, врста складишних 

евиденција 

9 

Задаци и примена из области управљања залихама(оптималне и сигурносне залихе, 

оптимална величина наруџбине, интервал попуњавања залиха), управљање залихама на 

примеру конкретне фирме- „Топ-Тим“ Ваљево 

10 
Гостовање по позиву логистичких оперативаца (управљање логистичким процесима у 

оквиру компаније „Милшпед“ Београд 

11 
Анализа места и улоге логистике на примеруконкретног пословног система („Металац“ 

Горњи Милановац)   

12 
Презентације семинарских радова из подсистема транспорта, складишта, залиха сервиса 

потрошача на примеру конкретних предузећа 

13 Презентације семинарских радова из одговарајућих подсистема логистике  

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 



 

Начин оцењивања 

• Активност на вежбама приликом израде задатака и анализе случајева из праксе 

• Задаци које студенти раде самостално код куће (ове две ставке носе од 3 до 10 поена) 

• Два колоквијума (сваки носи од 11 до 20 поена) 

• Семинарски рад (од 10 до 20 поена) 

• Завршни испит –писмени (носи од 16 до 30 поена) 

 

Литература 

• В. Божић, С.Аћимовић, „Маркетинг логистика“ Економски факултет, Београд, 2019. 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Право јавне управе 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија; Финансије, банкарство и осигурање 

Година студија 3 ЕСПБ 7 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Слободан Ненадовић,  

професор струковних студија, 

понедељак од 14:00 до 16:00; 

slobodan.nenadovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

 

- Упознавање са суштинским функционисањем огана и организациј државне и локалне управе; 

- Упознавање са процедурама функционисања органа И организација државне И локалне управе; 

- Упознавање са елементарним правним правилима И контероли пођштовања тих правила у раду 

органа И организација државне И локалне управе; 

- Упознавање са основним актима органа И организација државне И локалне управе; 

- Упознавање са основним правилима управног поступка И управног спора 

 

 

 

Садржај и структура предмета 

 

Теоријска настава: управно право (појам, предмет, управни однос, заснивање, садржина, престанак), 

контрола управе, органи државнер управе И локалне самоуправе, послови управе, акти управе, 

управни поступак, управни спор; 

  

Практична настава:израда и контрола законитости основних управних аката; контрола садржине 

управног акта; симулација односа управа – корисник услуга у оквиру група студената; симулација 

основних правила управног рада у функционисању привредних субјеката.  

 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Појам и предмет управног права 

2 Управа, управни однос, учесници, садржина, заснивање и престанак управног односа 

3 Контрола управе 

4 Начела управног права 

5 Државни органи управе 

6 Послови управе; појам и врсте аката управе 

7 Колоквијумска недеља 

http://www.vipos.edu.rs/
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8 Појам и значај управног поступка 

9 Надлежни орган и службено лице 

10 Странке у управном поступку 

11 Рокови, покретање управног поступка, скраћени поступак 

12 Решење и закључак 

13 Другостепени управни поступак (жалба); управни спор 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Анализа презентованог управног акта 

2 Симукација контроле рада управног органа 

3 Анализа управних аката у функционисању неких привредних субјекатра 

4 Поштовање правила управних прописа у раду Академије Западна Србија 

5 Послови управе 1: презентација 

6 Послови управе 2: презентација 

7 Колоквијумска недеља 

8 Конкретан управни рад у привредним субјектима 

9 Симулација управног односа између група студената (покретање, вођење...) 

10 Презентовање основних поступања у случају незадовољства садржином управног акта 

11 Анализа решења и закључка 

12 Анализа жалбе у управном поступку 

13 Анализа тужбе у управном спору; анализа пресуде у управном спору 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

 

Предиспитне обавезе: 2 колоквијума, максимум 25, миним 13, поена, при чему су положени 

колоквијуми услов за полагање усменог испита; 

Испит; усмени, максимум 40, минимум 21 поен; 

Активности: 10 поена; 

 

Литература 

 

Томић З: Опште управно право, Правни факултет Београд 2018; 

Томић З: Коментра закона о управном поступку, Сл. Гласник РС, Београд 2013; 

Закон о управном поступку; 

Закон о управним споровима  
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Право на интернету 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика 

Година студија 3 ЕСПБ 7 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Слободан Ненадовић, понедељак од 14:00 до 16:00; 

slobodan.nenadovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

 

Циљ предмета је упознавање студената са применом односно важењем основних правних института 

облигационог, пословног, кривичног и права интелектуалне својине у области интернет, односно 

електронског пословања уопште. Такође и њихово оспособљавање за пуноважно обављање 

различитих правних послова коришћењем електронских средстава комуникације. 

 

 

Садржај и структура предмета 

 

Теоријска настава: 

 Правна заштита података о личности 

Правна заштита база података 

Правна заштита топографија интегрисаних кола 

Правна заштита компјутерских програма и софтвера 

Компјутерски криминалитет 

Посебна компјутерска кривична дела 

Правне претпоставке развоја електронске трговине 

Уговори у електронској форми 

Допуштеност и правно уређење закључивања уговора у електронској форми 

Хартије од вредности у електронској форми (дематеријализација) 

Електронска економија и електронска трговина. Електронско плаћање 

Електронски потпис и квалификовани електронски потпис 

 

Практична настава: 

Закључење уговора о продаји у електронској форми; 

Састављање акредитива у електронској форми; 

Студија случаја: он лине аукција, правни аспекти; 

Компјутерски криминалитет у пракси наших судова; 

 Употреба хартија од вредности у електронској форми 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

http://www.vipos.edu.rs/
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Предавања 

1 Појам, предмет и извори компјутерског права 

2 Заштита података 

3 Заштита компјутерских програма и софтвера 

4 Заштита база података 

5 Заштита топографија интегрсианих кола 

6 Заштита од компјутерског криминалитета; електронска економија и електронска трговина 

7 Колоквијумска недееља 

8 Уговори у електронској форми 

9 Веб уговори 

10 Емаил уговори 

11 Услуге од поверења у електронском пословању 

12 Електронски потпис 

13 Аутентикација веб сајтова; остале услуге од поверења у електронском пословању 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Анализа позитивно правних садржаја заштите података у Републици Србији 

2 Права грађана у погледу заштите приватности 

3 Коришћење неких од инструмената заштите података 

4 Анализа потенцијалних кривично правних претњи електронским системима 

5 Симулација и примена неких мера заштите од компјутерског криминалитета 

6 
Саставаљње документа у електронској форми; закључивање уговора у електронској 

форми 1 

7 Колоквијумска недеља 

8 Закључивање уговора у електронској форми 2 

9 Закључивање уговора у електронској форми 3 

10 Процедура добијања и коришћења електронског потписа 

11 Процедура и оспособљавање за пружање услуге аутентикације њеб сајтова 

12 Анализа рада е управе у Србији 

13 
Практичне услуге доступне грађанима у електронској форми (државни органи, локална 

самоуправа…); практично електронско банкарство 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Предиспитне обавезе: 2 колоквијума, максимум 25, миним 13, поена, при чему су положени 

колоквијуми услов за полагање усменог испита; 

Испит; усмени, максимум 40, минимум 21 поен; 

Активности: 10 поена; 

 

Литература 

Ненадовић, С, Основи компјутерског права, ВИПОС Ваљево, 2011 

Бесаровић, В, Интелектуална својина, Правни Факултет Универзитета у Београду, 2011 

Закона о заштити података; 

Закон о електронском документу, електронској иудентификацији и услугама од поверења у 

електронском пословању; 

Кривични законик РС 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Анализа пословања 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија / сви модули 

Година студија трећа Семестар зимски ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, академско 

звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Весна Марковић, 

професор струковних студија, 

понедељак 14-16 часова, 

vesna.markovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Да студенти стекну знања и развију способности за коришћење различитих техника и метода анализе 

пословања предузећа, израду и анализу извештаја о токовима финансијских средстава и спровођење 

поступка анализе биланса конкретног предузећа.   

 

Садржај и структура предмета 

- Анализа пословања предузећа, анализа биланса (циљ, задатак, претпоставке, методе)  

- Правила финансирања 

- Инструменти анализе биланса 

- Поступак анализе биланса изабраног предузећа 

- Извештаји о токовима финансијских средстава 

- Међународни стандарди финансијског извештавања 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1.  Анализа пословања, анализа биланса – уводна предавања  

2.  Правила финансирања  

3.  Показатељи финансијске анализе   

4.  Фазе и поступак анализе биланса 

5.  Анализа финансијских извештаја предузећа (статичка) 

6.  Анализа финансијских извештаја предузећа (динамичка)  

7.  I колоквијумска недеља  

8.  Извештаји  о токовима финансијских средстава 

9.  Извештаји о токовима нето обртних средстава (ужа и шира верзија) 

10.  Извештаји о новчаним токовима – директна метода 

11.  Извештаји о новчаним токовима – индиректна метода 

12.  Анализа извештаја о токовима готовине одабраног предузећа 

13.  Међународни стандарди финансијског извештавања 

14.  II колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15.  II колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

http://www.vipos.edu.rs/
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1. Пример задатка за правила финансирања 

2. Пример задатка за израчунавање показатеља финансијске анализе 

3. Поступак анализе биланса, преузимање података за изабрано предузеће са АПР 

4. Пример финансијске анализе изабраног предузећа  

5. Анализа урађеног примера изабраног предузећа  

6. Вежбање задатака и припрема за I колоквијум 

7. I колоквијум, мини тестови 

8. Пример задатка за састављање извештаја о УПС 

9. Пример задатка за састављање извештаја о НОС 

10. Пример корекције биланса успеха 

11. Пример задатка за састављање извештаја о новчаним токовима – директна метода  

12. Пример задатка за састављање извештаја о новчаним токовима – индиректна метода 

12. Анализа извештаја о токовима готовине изабраног предузећа Вода  

13. Вежбање задатака и припрема за II колоквијум 

14. II колоквијум, мини тестови 

15. II колоквијум, мини тестови и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Предиспитне обавезе, испит  Макс. број поена  Мин. број поена  

A – активност*  10 4 

К1 - I колоквијум  25 13 

К2 - II колоквијум   25 13 

ИС – усмени испит   40 21 

Укупно 100 51 

 

*Поени за активност могу се стећи на часовима предавања и вежби (активним учешћем у анализи, 

дискусији и извођењу закључака, израдом задатака) и/или израдом мини тестова после пређених 

области.  

 

Литература 

1. Кнежевић С, Митровић А, Вујић М, Гргур А, Анализа финансијских извештаја, самостално 

издање аутора, 2019. 

2. Родић Ј, Андрић М, Вукелић Г, Вуковић Б, Анализа финансијских извештаја, Економски 

факултет Нови Сад, 2017. 

3. Станчић П., Савремено управљање финансијама предузећа, Економски факултет Крагујевац 

2006. 
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План рада  

 

 

Назив предмета Банкарство 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (Финансије, банкарство и осигурање) 

Година студија друга Семестар трећи ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезни модула Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Сања Радовановић, професор струковних студија, четвртак од 12h до 13h 

и од 15h до 16 h, sanja.radovanovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

- Стицање знања из основа монетарне политике централне банке и НБС;  

- Стицање знања из области формирања извора банкарских средстава;  

- Усвајање механизама кредитне анализе;  

- Разумевање и овладавање пословима одржавања ликвидности банака;  

- Овладавање знањима о основним ризицима у банкарском пословању; 

 - Стицање знања из унутрашњег и међународног платног промета и електронског банкарства 

 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Макрофинансијска структура и банке; 2. Монетарна политика централне 

банке развијених земаља; 3. Послови Народне банке Србије; 4. Пословне банке и садржај политике 

банака; 5. Извори банкарских средстава; 6. Финансијски и кредитни потенцијал банака; 7. 

Банкарски пласмани; 8. Краткорочно и дугорочно кредитирање привреде; 9. Кредитирање 

становништва; 10. Ликвидност пословних банака; 11. Унутрашњи и међународни платни промет;; 

12. Ризици у банкарском пословању 

Практична настава: 1. Студије случаја појединих банака и НБС (презентација пакета услуга 

појединих банака, анализа пословања банака  и НБС на основу  финансијских извештаја у складу са  

програмом предавања); 2. Анализа извора средстава и пласмана конкретне банке; 3. Анализа прихода 

и расхода конкретне банке; 4. Израда налога за отварање ностро акредитива у конкретној банци; 5. 

Израда банкарске гаранције за добро извршење посла на конкретном примеру; 6. Процедура 

одобравања и наплате кредита на конкретном примеру; 7. Коришћење софтвера за стандардне 

послове у банкарству 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Финансијски системи – улога и саставни делови 

2 Основе савременог банкарства 

3 Организационе структуре у банкарству 

4 Централна банка – монетарна политика централних банака развијених земаља 

5 Послови Народне банке Србије 

6 Пословне банке 

mailto:sanja.radovanovic@vipos.edu.rs


7 Први колоквијум 

8 Унутрашњи платни промет 

9 Међународни платни промет 

10 Извори банкарских средстава 

11 Пласмани банака; Краткорочно кредитирање привреде 

12 Методи оцене кредитне способности дебитора; Дугорочно кредитирање привреде 

13 Ликвидност пословних банака; Ризици у банкарском пословању 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Финансијски системи – улога и саставни делови 

2 Основе савременог банкарства 

3 Организационе структуре у банкарству 

4 Централна банка – монетарна политика централних банака развијених земаља 

5 Послови Народне банке Србије –анализа пословања НБС 

6 
Пословне банке - студије случаја појединих банака  (презентација пакета услуга појединих 

банака, анализа пословања банака  на основу  финансијских извештаја) 

7 Први колоквијум 

8 
Унутрашњи платни промет – процедуре отварања динарских и девизних рачуна 

резидената и нерезидената 

9 
Међународни платни промет - израда налога за отварање ностро акредитива у конкретној 

банци; израда банкарске гаранције за добро извршење посла на конкретном примеру; 

10 
Извори банкарских средстава - анализа извора средстава конкретне банке; осигурање 

депозита – практични примери 

11 

Пласмани банака; Краткорочно кредитирање привреде - анализа пласмана конкретне 

банке; анализа прихода и расхода конкретне банке; процедура одобравања и наплате 

кредита на конкретном примеру 

12 
Методи оцене кредитне способности дебитора; Дугорочно кредитирање привреде;  

Kоришћење софтвера за стандардне послове у банкарству 

13 Ликвидност пословних банака; Ризици у банкарском пословању 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

Предиспитне обавезе: 60 поена;  Завршни испит (писмени): 40 поена  

активност у току предавања 10;  коликвијуми 2x25 

 

 

Литература  

 

1. Живковић А., Станкић Р., Маринковић С., Илић В..: Банкарско пословање и платни промет, 

Економски факултет Београд, 2018. 

2. Ђорђе Ђ.: Централна банка и финансијски систем, Економски факултет Београд, 2016. 

3. Закон о банкама 

4. Закон о Народној банци Србије 

5. Закон о платним услугама 

6. Закон о девизном пословању 

 

 



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 Економија 

Студијски програм/и (модул) Сви на Основним студијама 

Година студија 1. Семестар 1. ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезни 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 

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 макроекономије и микроекономије, неопходних за успешно праћење 

материје других економских предмета током студија; 

– Упознавање студената са основним економским категоријама и законитостима тржишне привреде; 

са понашањем репрезентативног предузећа, потрошача и њиховим интеракцијама, односно са 

најважнијим агрегатима и њиховим међусобним односима у употреби и расподели бруто домаћег 

производа; 

– Стицање знања о начину на који друштво управља својим оскудним ресурсима за производњу 

добара и услуга, које ће уз касније стечено применљиво знање омогућити доношење квалитетних 

пословних одлука; 

– Подстицање критичког мишљења код студената о великом броју отворених макро и 

микроекономских питања. 

 

Садржај и структура предмета 

1. Увод у микроекономију; 

2. Предузеће и предузетништво; 

3. Понашање предузећа (производња, трошкови, приход, профит); 

4. Ефикасност и конкурентност предузећа; 

5. Типови и структура тржишта; 

6. Макроекономски агрегати (друштвени рачуни); 

7. Макроекономија отворене привреде; 

8. Агрегатна понуда и агрегатна тражња; 

9. Потрошња, штедња и инвестиције у националној економији; 

10. Незапосленост и инфлација; 

11. Привредни раст и развој; 

12. Економске функције државе. 

  



 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

• Упознавање студената са програмом и начином рада и оцењивања 

• Упознавање са основним економским појмовима  

• Десет принципа економије 

2 

• Економија као наука 

• Економски модели 

• Међузависност и добици од трговине 

3 
• Тржишне силе понуде и тражње 

• Анализа промене равнотеже понуде и тражње 

4 

• Еластичност понуде и тражње 

• Трошкови, економски и рачуноводствени профит 

• Производна функција 

5 
• Врсте трошкова, криве трошкова и њихови облици 

• Конкурентна тржишта, монополи 

6 
• Олигополи, монополистичка конкуренција 

• Тржиште фактора производње 

7 колоквијумска недеља 

8 

Назив предавања: Понуда и тражња: тржиште и благостање 

Садржај предавања: 

• Потрошачи, произвођачи и ефикасност тржишта 

• Међународна трговина 

9 

Назив предавања: Порески систем, опорезивање и економика јавног сектора 

Садржај предавања: 

• Опорезивање 

• Порески систем 

• Јавна добра и заједнички ресурси 

• Екстерналије 

10 

Назив предавања: Производња и раст; Теорија избора потрошача 

Садржај предавања: 

• Производња и раст 

• Теорија избора потрошача 

11 

Назив предавања: Макроекономски подаци – мерење националног дохотка и трошкова 

живота 

Садржај предавања: 

• Мерење националног дохотка 

• Мерење трошкова живота 

12 

Назив предавања: Реална економија и новац и цене на дуги рок 

Садржај предавања: 

• Штедња, инвестиције и финансијски систем 

• Основна оруђа финансија 

• Монетарни систем 

• Раст новца и инфлација 

13 

Назив предавања: Макроекономија и макроекономска теорија отворене привреде 

Садржај предавања: 

• Незапосленост 

• Краткорочни однос између инфлације и незапослености 

• Макроекономија отворене привреде – основни концепти 

• Макроекономска теорија 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Задаци и примена, из области: десет принципа економије, прављење избора услед 



оскудности ресурса, несавршености тржишта и сл. (стр. 16,17 и 18.) 

2 
Задаци и примена из области: кружни ток робе и новца, граница производних могућности, 

позитивне и нормативне изјаве... (стр. 34 и 35.) 

3 
Задаци и примена из области: међузависност и добици од трговине, цртање кривих понуде 

и тражње и њихово померање на примерима из праксе (стр. 57, 58 ,59, 83, 84, 85.) 

4 
Задаци и примена из области: еластичности понуде и тражње, производна функција (стр. 

107, 108.) 

5 
Задаци и примена из области: трошкови, врсте трошкова и цртање њихових графикона 

(стр. 264, 265, 266.) 

6 

Задаци и примена из области: врсте тржишта – графички приказ и максимизирање 

профита на сваком типу тржишта, тржишта фактора производње (стр. 285, 286, 315, 344, 

360, 382, 383.) 

7 Први колоквијум 

8 

Задаци и примена из области: потрошачки вишак, произвођачи вишак, економија 

благостања, ефиасност и правичност; Ефекти међународне трговине код државе увознице 

/ извознице; Ефекат царина / увозних квота 

9 

Задаци и примена из области: приходи од пореза, ефекти пореза, чист губитак, порез и 

еластичност; директни и индиректни порези, државни приходи и расходи, буџетски 

суфицит и дефицит, просечна и гранична пореска стопа, принципи опорезивања, 

паушални, пропориционални, прогрсивни и дегресиван порез; приватна вс јавна добра, 

искључивост и ривалство, јана добра вс заједнички ресурси, проблем „слободног јахача“, 

анализа трошкова и користи, трагедија заједничког; позитивне и негативне екстерналије, 

интернализовање екстерналија, трансакциони трошкови, Пигуов порез 

10 

Задаци и примена из области: продуктивност, физички и људски капитал, природни 

ресурси, технолошко знање, опадајући приноси, ефекат сустизања; буџетско ограничење, 

криве индиферентности, гранична стоп супституције, савршени супститути и 

комплементи, нормално вс инферирно добро, ефекти дохотка и супституције, Гифеново 

добро 

11 

Задаци и примена из области: бруто домаћи производ и његове компоненте, номинални вс 

реални БДП, БДП дефлатор; стопа инфлације, индекс цена на мало, индекс произвођачких 

цена, индексација, номинална вс реална каматна стопа 

12 

Задаци и примена из области: финансијска штедња и финансијски систем; обвезница вс 

акција; финансијски посредници; национална вс приватна вс јавна штедња, тржиште 

зајмовних средстава; садашња вс будућа вредност, припис; диверсификација ризика, 

идиосинкратчни вс агрегатни ризик; понуда новца, стопа обавезних резерви, новчани 

мултипликатор, стопа рефинансирања, обавезна резерва; номиналне вс реалне варијабле, 

брзина оптицаја новца, инфлаторни порез, Фишеров ефекат; 

13 

Задаци и примена из области: радна снага, стопа незапослености, стопа учешћа у радној 

снази, ефикасне наднице; Филипсова крива и модели агрегатне тражње и агрегатне 

понуде, негативан шок агрегатне понуде; извоз вс увоз, нето извоз, трговински суфицит 

вс трговински дефицит, нето одлив капитала, номинални вс реални девизни курс, 

апресијација вс депресијација влауте, паритет куповне моћи 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

• Активност на вежбама приликом израде задатака  

• Задаци које студенти раде самостално код куће (ове две ставке носе од 4 до 10 поена) 

• Два колоквијума (сваки носи од 13 до 25 поена) 

• Завршни испит –писмени (носи од 21 до 40 поена) 

 

Литература  

Mankiw, N.G., Taylor, M.P., Ekonomija, европско издање  (превод), Data Status, Београд, 2008. и 

новија издања, или Економски факултет Београд, 2016. 

 

  



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 Финансијско рачуноводство 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (модул: Рачуноводство, ревизија и порези) 

Година студија II Семестар Зимски ЕСПБ 7 

Статус предмета Обавезни Услов Нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Марина Јанковић-Перић, 

виши предавач, 

понедењак од 14 часова до 16 часова, 

marina.jankovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Стицање  знања и вештина из финансијског рачуноводства кроз: 

–  разумевање  сложених пословних промена везаних за имовину,  капитал, обавезе,  приходе,  

расходе, и финансијски резултат 

–  усвајање знања о рачуноводственом праћењу пословања производних и трговинских предузећа 

–  овладавање знања  о припремним и завршним радњама за израду финансијских извештаја  

предузећа 

– оспособљавање за самостално праћење рачуноводствене и друге регулативе 

– коришћење савремених електронских сервиса  (АПР, Пореска управа, ЦРОСО…) 

 

Садржај и структура предмета 

Наставне теме: 

1. Основни принципи рачуноводства 

2. Рачуноводствено обухватање капитала 

3. Рачуноводствено обухватање обавеза и дугорочних резервисања 

4. Рачуноводствено обухватање сталне имовине 

5. Рачуноводствено обухватање обртне имовине 

6. Рачуноводствено обухватање расхода 

7. Рачуноводствено обухватање прихода 

8. Обрачун трошкова и учинака 

9. Предзакључне радње и закључак књига 

10. Методе утврђивања финансијског резултата 

11. Финансијски извештаји 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Уводнo предавање, Основни принципи рачуноводства 

2 Рачуноводствено обухватање капитала 

3 Рачуноводствено обухватање обавеза и дугорочних резервисања 

4 Рачуноводствено обухватање сталне имовине – нематеријална имовина 

5 Рачуноводствено обухватање сталне имовине – основна средства (грађевински објекти) 

6 Рачуноводствено обухватање сталне имовине – основна средства (опрема) 

7 I Колоквијумска недеља 

mailto:marina.jankovic@vipos.edu.rs


8 Рачуноводствено обухватање обртне имовине 

9 Рачуноводствено обухватање расхода 

10 Рачуноводствено обухватање прихода 

11 Обрачун трошкова и учинака, Предзакључне радње и закључак књига 

12 Методе утврђивања финансијског резултата 

13 Финансијскo извештајe 

14 II Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 II Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Обнављање градива и састављање биланса стања 

2 Израда практичних задатака - капитал 

3 Израда практичних задатака – обавезе и дугорочна резервисања 

4 Израда практичних задатака - сталне имовине – нематеријална имовина 

5 Израда практичних задатака - сталне имовине – основна средства (грађевински објекти) 

6 Израда практичних задатака - сталне имовине - основна средства (опрема) 

7 I Колоквијумска недеља 

8 Израда практичних задатака – обртна имовина 

9 
Израда практичних задатака – група 52 (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи) 

10 Израда практичних задатака – групе 50, 51, 53, 54, 55, 56 и 57  

11 Израда практичних задатака - приходи 

12 Израда практичних задатака – финансијски извештаји 

13 Израда практичних задатака – финансијски извештаји 

14 II Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 II Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Предиспитне обавезе Наставне теме/Опис 
Поени 

Мин. Мах. 

Активност Активност на часу и домаћи задаци 4 10 

I Колоквијум 1, 2, 3, 4 13 25 

II Колоквијум 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 25 

Испит Усмени испит/испитна питања 
Мин. Мах. 

21 40 
 

 

Литература 

• Шкарић-Јовановић К. (2016)., Финансијско рачуноводство, Економски факултет, Београд  

• Васиљевић, М., Божанић, Ј. & Михаиловић, Н. (2014)., Практикум из финансијског 

рачуноводства, ВИПОС, Ваљево 

• Божанић, Ј., Радовановић, С., Васиљевић, М., Јанковић, М. & Михаиловић, Н. (2015)., Основи 

рачуноводства са практикумом, ВИПОС, Ваљево 

• Приручник о примени контног оквира у складу са МРС/МСФИ за привредна друштва, задруге, 

друга правна лица и предузетнике, (2010), Привредни саветник, Београд 

• Закони, прописи и часописи из области рачуноводства 

 

  



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 Пословање осигуравајућих друштава 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (Финансије, банкарство и осигурање) 

Година студија трећа Семестар пети ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезни модула Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Сања Радовановић, професор струковних студија, четвртак од 12h до 13h 

и од 15h до 16 h, sanja.radovanovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

 

- Оспособљавање студената за дефинисање специфичности пословања осигуравајућих друштава; 

 - Развијање способности за анализу финансијске стабилности осигуравајућих друштава; -  

- Стицање знања о врстама ризика којима су изложена осигуравајућа друштва као и о начину 

њиховог превазилажења. 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Начела пословања осигуравајућих друштава и основни облици 

организовања; 2. Финансијски извештаји осигуравајућих друштава; 3. Имовина; гарантне и 

техничке резерве друштава за осигурање;  4. Управљање финансијским ресурсима осигуравача; 5. 

Ризици у пословању друштва за осигурање; 6. Тарифирање осигурања; 7. Инвестирање у 

организацијама за осигурање; 8. Маркетинг у осигурању; 9. Банкарско осигурање; 10.Надзор над 

пословањем друштава за осигурање; 

Практична настава: 1. Оцена бонитета осигуравајућих друштава; 2. Обрачун маргине солвентности 

применом премијског индекса и индекса штета; 3. Анализа ризика у пословању конкретног 

осигуравајућег друштва; 4. Испитивање заступљености банкарског осигурања у Србији; 5. 

Маркетиншка организација осигуравајуће компаније - студија случаја; 6.Обрачуни: преносне 

премије - pro rata temporis метода и резервисаних насталих али непријављених штета (IBNR) 

применом методе ланчаних лествица (Chain Ladder Method) 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Начела пословања осигуравајућих друштава и основни облици организовања 

2 Субјекти у обављању послова непосредно повезаних са пословима осигурања 

3 Надзор (контрола) над пословањем друштава за осигурање 

4 
Финансијски извештаји осигуравајућих друштава;  Имовина; гарантне и техничке резерве 

друштава за осигурање 

5 
Управљање финансијским ресурсима осигуравача; Утврђивање резултата пословања 

осигуравајућих друштава – биланс успеха 

6 Маргина солвентности 

7 Први коликвијум 



8 Оцена бонитета осигуравајућих компанија 

9 Управљање ризицима у пословању осигуравајућих друштава 

10 Инвестирање у организацијама за осигурање 

11 Маркетинг у осигурању 

12 Тарифирање  oсигурања 

13 Банкарско осигурање 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Начела пословања осигуравајућих друштава и основни облици организовања 

2 Субјекти у обављању послова непосредно повезаних са пословима осигурања 

3 Надзор (контрола) над пословањем друштава за осигурање 

4 

Финансијски извештаји осигуравајућих друштава; Имовина; гарантне и техничке резерве 

друштава за осигурање - обрачуни: преносне премије - pro rata temporis метода и 

резервисаних насталих али непријављених штета (IBNR) применом методе ланчаних 

лествица (Chain Ladder Method) 

 

5 
Управљање финансијским ресурсима осигуравача; Утврђивање резултата пословања 

осигуравајућих друштава – биланс успеха 

6 
Маргина солвентности - обрачун маргине солвентности применом премијског индекса и 

индекса штета 

7 Први колоквијум 

8 
Оцена бонитета осигуравајућих компанија – израчунавање кључних показатеља 

пословања; израчунавање CARMEL показатеља 

9 
Управљање ризицима у пословању осигуравајућих друштава - анализа ризика у 

пословању конкретног осигуравајућег друштва 

10 Инвестирање у организацијама за осигурање 

11 
Маркетинг у осигурању - маркетиншка организација осигуравајуће компаније - студија 

случаја 

12 Тарифирање осигурања – утврђивање тарифа у осигурању лица и осигурању имовине 

13 Банкарско осигурање -  банкарског осигурања у Србији (практични пример)  

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

 

Предиспитне обавезе: 60 поена;  Завршни испит (усмени): 40 поена  

активност у току предавања 10;  коликвијуми 2x25 

 

 

Литература  

1. Кочовић Ј.,Ракоњац – Антић Т., Копривица М., Шулејић П.: Осигурање у теорији и пракси, 

Економски факултет, Београд, 2021. 

2. Авдаловић В., Петровић Е., Станковић Ј.: Ризик и осигурање, Економски факулте, Ниш, 2016. 

3. Кочовић Ј., Митрашиновић М., Рајић В.: Актуарска математика, Економски факултет, Београд, 

2017. 

4. Закон о осигурању 

 

 

 

 



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 Пословна политика банака 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (Финансије, банкарство и осигурање) 

Година студија трећа Семестар пети ЕСПБ 7 

Статус предмета изборни предмет модула Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Сања Радовановић, професор струковних студија, четвртак од 12h до 13h 

и од 15h до 16 h, sanja.radovanovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

- Усвајање знања из области савремених тенденција и обележја пословне политике банака у свету;  

- Стицање знања из области метода управљања средствима банака;  

- Стицање знања из области метода управљања пласманима банака;  

- Разумевање ризика у банкарском пословању и овладавање техникама и механизмима за њихово 

смањење;  

- Разумевање и овладавање процесима и механизмима пословне политике банака 

 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Развојни пут банака и конкурентских компанија које пружају финансијске 

услуге; 2. Организационе структуре у банкарству; 3. Стратешко планирање у банкама 4. 

Ликвидност банака – формирање ликвидних средстава и пројектовање ликвидности; 5. Оперативно 

управљање банкарским ризицима (кредитни ризик, ризик ликвидности, тржишни ризици); 6. 

Пруденциона контрола и супервизија банака; 7. Финансијски индикатори банака; 8. 

Профитабилност банака; 9. Депозити - осигурање депозита  

Практична настава: 1. Студије случаја појединих финансијских установа и банака (презентација 

пословања појединих врста финансијских институција, анализа пословања банака  на основу 

финансијских извештаја у складу са програмом предавања); 2. Израчунавање показатеља 

адекватности капитала 3. Анализа кредита и решавање ситуација са проблематичним зајмовима; 4. 

Израчунавање финансијских индикатора и профитабилности банака (упоредна анализа 

профитабилности пет водећих банака у Србији); 5. Oперативно управљање појединим ризицима у 

банкама 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Савремено банкарство 

2 Организационе структуре у банкарству 

3 Инвестиционо банкарство 

4 Инвестициони фондови 

5 Стратешко планирање у банкама 



6 Ликвидност банака – формирање ликвидних средстава и пројектовање ликвидности 

7 Први колоквијум 

8 Профитабилност банака 

9 Основе управљања банкарским ризицима 

10 
Оперативно управљање банкарским ризицима (кредитни ризик, ризик ликвидности, 

тржишни ризици) 

11 Пруденциона контрола и супервизија банака 

12 Кризе и санције банака 

13 Депозити – осигурање депозита  

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

Вежбе 

1 
Савремено банкарство -  студије случаја појединих финансијских установа и банака 

(презентација пословања појединих врста финансијских институција) 

2 Организационе структуре у банкарству 

3 Инвестиционо банкарство 

4 Инвестициони фондови – показатељи пословања инвестицоних фондова 

5 Стратешко планирање у банкама 

6 Ликвидност банака – формирање ликвидних средстава и пројектовање ликвидности 

7 Први колоквијум 

8 
Профитабилност банака – израда тока формирања профитабилности; израчунавање 

индикатора профитабилности 

9 
Основе управљања банкарским ризицима – утврђивање ризика којима је изложена 

конкретна банка 

10 

Оперативно управљање банкарским ризицима (кредитни ризик, ризик ликвидности, 

тржишни ризици) – начин управљања ризицима на примеру конкретне банке; анализа 

кредита и решавање ситуација са проблематичним зајмовима 

11 
Пруденциона контрола и супервизија банака – израчунавање показатеља адекватности 

капитала 

12 Кризе и санције банака 

13 Депозити – осигурање депозита (практични примери осигурања депозита у Србији) 

14 Други колоквијум и надокнада наставе 

15 Други колоквијум и надокнада наставе 

 

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

Предиспитне обавезе: 60 поена;  Завршни испит (писмени): 40 поена  

активност у току предавања 10;  коликвијуми 2x25 

 

 

Литература  

 

1. Крстић Б., Маринковић С.: Банкарски менаџмент, Економски факултет, Ниш, 2017. 

2. Ђорђе Ђ.: Управљање ризицима и капиталом у банци, Економски факултет, Београд, 2016. 

3. Ђорђе Ђ.: Светска финансијска криза: 10 година после, Економски факултет, Београд, 2016. 

4. Ђорђе Ђ.: Банкарство и криза – међународни и домаћи аспекти, Економски факултет, Београд, 

2012. 

5. Закон о отовреним инвестиционим фондовима са јавном понудом 

6. Закон о алтернативним инвестиционим фондовима 

  



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАЗАПАДНА СРБИЈА 

Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34 

О Д С Е К   В А Љ Е В О  

 

 

 

 

План рада  

 

 

Назив предмета Спољнотрговинско пословање 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (Маркетинг,трговина и туризам) 

Година студија  трећа Семестар Пети ЕСПБ 7  

Статус предмета  Изборни Услов Положена оба колоквијума, 

семинарски рад 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Ђорђе Павловић, 

доктор наука, професор струковних студија 

среда 14-16 часова 

djordje.pavlovic@ vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

- Стицање знања из области организације и извршења спољнотрговинских послова извоза и увоза 

робе по фазама извршења 

- Процена савременог спољнотрговинског окружења 

- Упознавање са конкретним примерима и начинима укључивања, позиционирања и опстанка на 

свецком тржишту 

- Оспособљавање студената за израду и практичну примену уговора о обављању класичних 

спољнотрговинских послова 

- Упознавање студената са моделима сложених спољнотрговинских послова 

- Упознавање савремених информационих технологија и електронског трговања 

 

Садржај и структура предмета 

Теорецка настава: Спољна трговина и спољнотрговински послови, Методе уговарања 

спољнотрговинских послова, Учесници у спољнотрговинским пословима, Организација 

спољнотрговинских послова, Спољнотрговинска политика и спољнотрговинска мрежа, Царински 

систем и спољнотрговинско пословање, Међународне трговинске институције, Ризици у 

спољнотрговинском послу, Финансирање спољнотрговинских послова 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Специфичности спољнотрговинског посла 

2 Правила за тумачење међународних трговинских термина (INCOTERMS) 

3 Документа у спољнотрговинском послу-извозна документа 

4 Директно уговарање и индиректно уговарање спољнотрговинског посла 

5 Непосредни и посредни учесници у спољнотрговинском послу 

6 
Осигурање робе у међународном транспорту, Организација у производној фирми, 

трговинској фирми, спољнотрговинским фирмама 

7 Колоквијумска недеља 

8 Државни монопол спољне трговине, Либерална спољнотрговинска политика 

9 Инструменти спољнотрговинске политике, спољнотрговинска мрежа 



10 Царински систем, царинске дажбине 

11 Спољнотрговинске калкулације 

12 
Центри за светску трговину (WTC), међународни трговински центри (ITC), федерација 

светских трговинских тачака, електронско трговање 

13 
Ризици у спољнотрговинском послу, Кредитирање спољнотрговинских послова, ризици 

кредитирања извоза 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Вежбе из спољнотрговинских послова (студија случаја појединих предузећа) 

2 Вежбе из међународних трговинских термина ( INCOTERMS) 

3 Анализа уговора о обављању спољнотрговинских послова извоза и увоза робе 

4 Анализа свих докумената везаних са извршење купопродајног уговора 

5 Гостујући предавачи (учесници у спољнотрговинском послу) 

6 
Посета спољнотрговинским предузећима и шпедитерима, Студија случаја везано за 

извозно пословање 

7 Колоквијумска недеља 

8 Студија случаја недостаци државног монопола спољне трговине 

9 
Практична примена инструмената из спољнотрговинске политике, спољнотрговинске 

мреже 

10 Вежбе иу царинских система, царинских дажбина 

11 Вежбе из спољнотрговинских калкулација 

12 
Студија случаја Центри за свецку трговину (WTC), међународни трговински центри ( 

ITC ), електронско трговање 

13 
Студија случаја- ризици у спољнотрговинском послу, Студија случаја из кредитирања 

спољнотрговинских послова, ризици кредитирања извоза 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

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

Предиспитне обавезе: 

Активност у току предавања: 3-10 

Колоквијуми:     2 X 10-20 

Семинарски рад    12-20 

Предиспитне обавезе укупно 51-70 

Завршни испит: Писмено 16- 30                 

 

Литература 

1. Козомара Ј; Основе међународног пословања –Спољнотрговинске робне трансакције, Економски 

факултет у Београду 2018. 

2.Лаушевић Љ; Спољнотрговинско пословање и инструменти плаћања, ВИПОС, Ваљево, 2015. 

3.Козомара Ј; Спољнотрговинско пословање, Институт за економску дипломатију, Београд, 2005. 

4. Козомара Ј; Извоз и увоз робе, Економски факултет у Београду,2005. 

5. INCOTERMS 2010 

6.Закон о спољнотрговинском пословању 

7.Закон о девизном пословаљу 

8.Закон о платним услугама 

9.Царински закон 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија (Маркетинг, трговина и туризам) 

Година студија Трећа ЕСПБ 7 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

Академско звање 

термин консултација, 

електронска адреса 

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

biljana.rabasovic@vipos.edu.rs 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Владимир Кривошејев, др менаџмента у култури, уторак: 14:00-16:00, 

vladimir.krivosejev@vipos.edu.rs 

 

 

 

Циљеви предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са пословањем различитих врста субјеката који директно 

или индиректно утичу на туристичка кретања, као и да се упознају са неопходношћу различитим 

видовима и нивоима срадње међу туристичким субјектима. 

Након успешно савладаног градива студенти ће бити оспособљени да: 

- опишу радне процесе различитих субјеката који директно учествују у туристичким кретањима 

- оправдају неопходност и препознају начине сарадње између пословних субјеката који 

директно учествују у туристичким кретањима  и пословних субјеката који индиректно 

учествују у туристичким кретањима 

- радећи у пословним субјектима који индиректно учествују у туристичким кретањима, моћи 

ће да применом маркетиншких принципа пословања, организују сарадњу са субјектима који 

директно учествују у туристичким кретањима и пружању туристичких услуга 

моћи ће да припреме основни маркетиншки план. 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава 

1. Основе предмета 

2. Старегијски менаџмент у туризму 

3. Партнерство као императив пословања у туризму 

4. Управљање туристичким атракцијама 

5. Пословање туристичких агенција - организатора путовања 

6. Пословање туристичких водича 

7. Пословање хотелских предузећа  

8. Управљање туристичком дестинацијом 

Практична настава  

1. Анализа делатности туристичких организација и осталих менаџерских структура у туризму 

2. Анализа управљања туристичким атракцијама одређеног подручја, препоруке за унапређење 

3. Посете туристичким субјектима (ТО, агенције...), анализа њихове делатности, извођење 

закључака за унапређење пословања 

4. SWOT анализа делатности конкретног туристичког субјекта  

http://www.vipos.edu.rs/
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5. Пројектни рад – Маркетинг план изабраног туристичког субјекта 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Туристичко пословање – увод (пословање: менаџмент; основни постулати менаџмента) 

2 Маркетинг у туризму 1 

3 Маркетинг у туризму 2 

4 Стратегијски менаџмент у туризму (организациони модели) 

5 Стратегијски менаџмент у туризму (планирање и организовање) 

6 Партнерство као императив пословања у туризму 

7 Колоквијумска недеља 

8 Управљање туристичким атракцијама 1 

9 Управљање туристичким атракцијама 2 

10 Пословање туристичких агенција и организатора путовања 1 

11 Пословање туристичких водича 

12 Управљање  туристичком дестинацијом 1 

13 Пословање смештајних капацитета 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Осмишљавање виртуелног туристичког домаћинства 

2 Анализа осмишљеног виртуелног домаћинства  и дорада 

3 Услови за регистрацију и обезбеђивање средстава 

4 Израда маркетинг плана конкретног туристичког субјекта 

5 Анализа студије случаја одабраног субјекта у сегменту маркетиншких тактика 

6 Анализа студије случаја одабраног субјекта у сегменту маркетиншких тактика 

7 Колоквијумска недеља 

8 Анализа студије случаја одабраног субјекта, на тему управљања и организације 

9 Анализа студије случаја одабраног субјекта, на тему управљања и организације 

11 Прве презентације и анализе започетог пројектног рада 

12 Прве презентације и анализе започетог пројектног рада 

13 Одбрана пројектног рада 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Активности: 8- 15 

Колоквијум: 11– 20 

Пројектни / семинарски рад: 15 – 30 

Писмени испит: 17-35 

 

Литература 

Литература  

1. Кривошејев В. (2014): Управљање баштином и одрживи туризам, Артис центар, Београд 

2. Кривошејев, В. Рабасовић, Б. (2022) Увод у туризам са основама руралног туризма. АССЗС 

Одсек Ваљево, Ваљево 

3. Черовић С. (2009): Стратегијски менаџмент у туризму, Сингидунум, Београд 

4. Попеску Ј. (2011): Менаџмент туристичке дестинације, Сингидунум, Београд 

5.  Чачић К. (2011): Пословање хотелских предузећа, Сингидунум, Београд 

6. Спасић В.  Работић Б. (2010): Пословање Туристичких агенција, Висока туристичка школа 

7. Кривошејев В: Туристичко пословање, Интерне скрипте. 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Буџетско рачуноводство 

Студијски програм/и (модул) РРП 

Година студија трећа ЕСПБ        7 изборни 

Услов  

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Јелица Божанић 

професор струковних студија 

четвртак, 15-17 

jelica.bozanic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Овладавање сложеним знањима и вештинама везаним за: 

   - специфичности буџетског система, буџетског рачуноводства и извештавања 

   - вођење пословних књига и састављање годишњих рачуна директних и индиректних буџетских 

корисника  

   - самостално праћење регулативе из области буџетског рачуноводства и извештавања 

   - коришћење електронских сервиса (АПР, Пореска управа, CROSO....) 

 

Садржај и структура предмета 

1.Законскарегулатива буџетског рачуноводства 

2.Финансијски планови буџетског корисника 

3. Стандардни калсификациони контни оквир и контни план буџетског сиситема 

4.Буџетско рачуноводство – специфичности 

5.Нефинансијска и финансијска имовина буџетских корисника 

6.Обавезе и извори капитала 

7.Текући расходи и текући приходи 

8.Утврђивање финансијског резултата буџетских корисника 

9. Завршни рачун  буџетских корисника 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставнан

едеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Уводна предавања- буџетски систем, буџетско рачуновдство, Контни план 

2 Нефинансијска имовина- класа 0 

3 Нефинансијска имовина -Стална имовина 

4 Нефинансијска имовина - Залихе 

5 Финансијска имовина – структура и специфичности класа1 

6 Финансијска имовина – категорије и евиденција 

7 Колоквијумска недеља 

8 Обавезе буџетских корисника кл.2 

9 Текући расходи кл.4 

10 Текући приходи кл.7 

11 Капитал, утврђивање резултата и ванбилансна евиденција кл.3 

http://www.vipos.edu.rs/
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12 Предзакључне радње и утврђивање резултата пословања  

13 Финансијско извештавање  

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Пример 1. Функционалност класа и равнотежа  

2 Примери за вежбе - Стална имовина  

3 Примери за вежбе - Залихе  

4 Примери за вежбе – Дугорочна финансијска  имовина 

5 Примери за вежбе – Финансијска  имовина, потраживања, новчана средства .... 

6 Питања и  задаци- припрема за 1. колоквијум 

7 1. Колоквијумска недеља 

8 Примери за вежбе -Обавезе  кл.2 

9 Примери за вежбе - Текући расходи кл.4 

10  Примери за вежбе   - Текући приходи кл.7 

11 Примери за вежбе - Капитал, утврђивање резултата и ванбилансна евиденција кл.3 

12 Примери за вежбе -Предзакључне радње и утврђивање резултата пословања 

13 Финансијско извештавање  

14 2.Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 2.Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Континуирано праћење рада и усвајања знања током наставе (10 поена), колоквијуми (40 поена), 

семинарски рад (10 поена) и  испит (40 поена). 

 

Литература 

Примена контног плана за буџетски систем са примерима књижења, ИПЦ, 2014. 

Божанић Ј.: "Буџетско рачуноводство са практикумом - ауторизована предавања", ВИПОС, Ваљево, 2016.  

Чанак, Ј., Килибарда, З., Примена контног плана за буџетско рачуноводство, Савез РР Србије, Београд, 2007. 

Закони и прописи из области буџетског рауноводства 

Часописи из области буџетског рачуноводства 
 

 

  



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 Финансијска контрола и ревизија 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија; Рачуноводство, ревизија и порези 

Година студија трећа Семестар зимски ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Др Косана Вићентијевић,  

професор струковних студија, 

уторак 14-16,  

kosana.vicentijevic@vipos.edu.rs  

 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Ненад Михаиловић,  

Асистент, 

понедељак 14-16,  

nenad.mihailovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

Стицање основних знања из области финансијске контроле (пореске контроле и буџетске 

инспекције), екстерне ревизије финансијских извештаја и интерне ревизије, као и оспособљавање за 

рад у Пореској управи, буџетским инспекцијама, секторима интерне ревизије правних лица и 

друштвима за ревизију 

 

 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Регулаторни оквир (национална регулатива и међународни стандарди),  2. 

Финансијска контрола (појам, врсте, циљеви и поступци), 3. Теоријске основе ревизије финансијских 

извештаја, 4. Ревизија пословних циклуса и билансних позиција, 5. Преглед, уверавања и сродне 

услуге 

6. Интерна ревизија (циљеви, поступци и стандарди), 7. Ревизија јавних расхода (циљеви, поступци 

и стандарди) 

Практична настава: 1. Утврђивање наставне материје уз коришћење конкретних примера из 

области рачуноводства и ревизије, 2. Анализа конкретних извештаја о извршеној екстерној и 

интерној ревизији, као и ревизији јавних расхода, 3. Анализа конкретних примера из Пореске управе, 

4. Презентација и одбрана стручних радова из ревизије пословних циклуса 

 

 

 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

http://www.vipos.edu.rs/
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1 Регулаторни оквир у Републици Србији  

2 Регулаторни оквир у земљама чланицама ЕУ 

3 Финансијска контрола (појам, врсте, циљеви и поступци) 

4 Финансијска контрола (појам, врсте, циљеви и поступци) 

5 Теоријске основе ревизије финансијских извештаја 

6 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција 

7 Колоквијумска недеља 

8 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција 

9 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција 

10 Преглед, уверавања и сродне услуге 

11 Интерна ревизија (циљеви, поступци и стандарди) 

12 Интерна ревизија (циљеви, поступци и стандарди) 

13 Ревизија јавних расхода (циљеви, поступци и стандарди) 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Анализа конкретних примера из Пореске управе  -порез на доходак грађана 

2 Анализа конкретних примера из Пореске управе – порез на додату вредност 

3 Анализа конкретних примера из Пореске управе – порез на добит 

4 Анализа конкретних примера из Пореске управе – порез на имовину 

5 Случајеви из праксе различитих земаља- case study  

6 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција  - стална и обртна имовина 

7 Колоквијумска недеља 

8 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција – капитал и обавезе 

9 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција – приходи 

10 Ревизија пословних циклуса и билансних позиција - расходи 

11 Анализа конкретних извештаја о извршеној екстерној ревизији 

12 Анализа конкретних извештаја о извршеној екстерној ревизији 

13 Анализа конкретних извештаја о извршеној интерној ревизији и ревизији јавних расхода 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Предиспитне обавезе максимум 50 поена (активност у току предавања максимум 5 поена, практична 

настава максимум 30 поена, колоквијуми максимум 15 поена), писмени испит максимум 50 поена 

 

 

Литература 

1. Ревизија финансијских извештаја, Љубисављевић Снежана, Јовковић Биљана, Економски 

факултет у Крагујевцу, 2016. година 

2. Ревизија, Тодоровић Мирослав, Вучковић Милутиновић Савка, Економски факултет у 

Београду, 2018. година 

3. Професија и пракса ревизије финансијских извештаја у Србији, Јакшић Дејан, Мијић 

Кристина,  Економски факултет у Суботици, 2015. година 

4. Финансјска контрола и ревизија, Ранковић Милоје,  ВИПОС Ваљево, 2013. година 

5. Законски прописи из облаасти рачуноводства и ревизије, преводи МРС/МСФИ и МСР 

6. Ревизија-теорија и пракса, Андрић Мирко, Крсмановић Бранко, Јакшић Дејан, Економски 

факултет Суботица, 2012. година 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета Међународна рачуноводствена регулатива 

Студијски програм/и (модул) Пословна економија; Рачуноводство, ревизија и порези 

Година студија трећа Семестар зимски ЕСПБ 7 

Статус предмета изборни Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Косана Вићентијевић,  

професор струковних студија, 

уторак 14-16,  

kosana.vicentijevic@vipos.edu.rs  

 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Ненад Михаиловић,  

Асистент, 

понедељак 14-16,  

nenad.mihailovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

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

студената са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), Међународним стандардима 

финансијског извештавања (МСФИ), Међународним стандардима финансијског извештавања за 

мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)  и Међународним стандардима ревизије (МСР)  

б) Оспособљавање студената за примену регулативе у различитим земљама као услова за повећање 

доступности квалитетних и упоредивих информација пре свега кредиторима и инвеститорима на 

међународном тржишту 

 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 1. Регулаторни оквир, 2. Циљеви и квалитативна обележја финансијских 

извештаја у складу са МРС/МСФИ/МСФИ за МСП, 3. Признавање и мерење имовине, обавеза, 

прихода и расхода, 4. Састављање и приказивање финансијских извештаја, 5. Достављање и 

обелодањивање финансијских извештаја, 6. Консолидовање финансијских извештаја, 7. Структура 

међународних стандарда ревизије, 8. Примена међународних стандарда ревизије 

Практична настава: 1. Анализа конкретних примера уз примену МРС/МСФИ и МСФИ за МСП, 2. 

Случајеви из праксе различитих земаља- case study, 3. Анализа конкретних извештаја о извршеној 

ревизији фирми из Србије, 4. Презентација и одбрана семинарских радова из састављања и 

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

обелодањивање финансијских извештаја. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Регулаторни оквир у Републици Србији  

2 Регулаторни оквир у земљама чланицама ЕУ 

3 Циљеви и квалитативна обележја финансијских извештаја 

http://www.vipos.edu.rs/
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4 Циљеви и квалитативна обележја финансијских извештаја у складу са МРС/МСФИ 

5 Циљеви и квалитативна обележја финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП 

6 Признавање и мерење имовине и обавеза  

7 Колоквијумска недеља 

8 Признавање и мерење прихода  

9 Признавање и мерење расхода 

10 Састављање и приказивање финансијских извештаја 

11 Достављање и обелодањивање финансијских извештаја 

12 Консолидовање финансијских извештаја 

13 Структура и примена међународних стандарда ревизије 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

Вежбе 

1 
Анализа конкретних финансијских извештаја – квалитативна обележја у Републици 

Србији 

2 Анализа конкретних финансијских извештаја – квалитативна обележја у ЕУ 

3 Анализа конкретних примера уз примену МРС/МСФИ  

4 Анализа конкретних примера уз примену МСФИ за МСП 

5 Случајеви из праксе различитих земаља- case study – признавање и мерење имовине 

6 Случајеви из праксе различитих земаља- case study – признавање и мерење обавеза 

7 Колоквијумска недеља 

8 
Случајеви из праксе различитих земаља- case study – признавање и мерење прихода и 

расхода 

9 Конкретни примери састављања финансијских извештаја 

10 Конкретни примери састављања финансијских извештаја 

11 Конкретни примери састављања консолидованих финансијских извештаја 

12 Конкретни примери састављања консолидованих финансијских извештаја 

13 Анализа конкретних извештаја о извршеној ревизији фирми из Србије 

14 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

15 Колоквијумска недеља и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

Предиспитне обавезе максимум 55 поена (активност у току предавања максимум 5 поена, практична 

настава максимум 30 поена, колоквијуми максимум 20 поена), писмени испит максимум 45 поена 

 

Литература 

1. Општеприхваћени рачуноводствени принципи, Пантелић Марија, Економски факултет у 

Београду, 2021. година 

2. Примена Међународних стандарда финансијског извештавања. Рачуноводство д.о.о. 

Београд,   Савез рачуновођа и ревизора Србије, 2019. година 

3. Љубисављевић Снежана, Васиљевић Момчило, Михаиловић Ненад, Увод у међународну 

рачуноводствену регулативу ВИПОС Ваљево, 2013. година 

4. Група аутора, Приручник за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и 

предузетнике у складу са МСФИ за МСП и Правилником за микроправна лица, Привредни 

саветник, Београд, 2014. година 

5. Ажурирани преводи стандарда (МРС, МСФИ, МСФИ за МСП), Министарство финансија 

Републике Србије - www.mfin.gov.rs 
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План рада  

 

 

Назив предмета ПРОГРАМИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ АПЛИКАЦИЈА 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика 

Година студија III Семестар 5 ЕСПБ 7 

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  

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Бранко Ћебић МА,  

асистент 

branko.cebic@vipos.edu.rs 

консултације: четвртак 1400-1600 

 

Циљеви предмета 

 

Циљ предмета је да оспособи студенте за пројектовање и реализацију једноставнијих пословних 

апликација у графичком радном окружењу помоћу интегрисаног окружења за развој (MS Visual 

Studio), користећи виши програмски језик (C#). 

По успешном окончању овог предмета, студенти ће: 

-користити основне функционалности IDE алата MS Visual Studio 

-бити у стању да идентификују основне карактеристике објектно-орјентисаног 

програмирања 

-моћи израдити једноставније програме у програмском језику C# 

-моћи дизајнирати и реализовати чеоне компоненте апликације (екранске форме) 

-бити у стању да направе десктоп пословну апликацију под оперативним системом MS 

Windows 

-радити са датотекама из програма и записивати податке у текстуалне датотеке 

-моћи повезати своју апликацију са складиштем података (SQL Server или MS Access) 

 

 

Садржај и структура предмета 

1. Интегрисано развојно окружење MS Visual Studio Community, основе .NET Framework технологије 

2. Основе програмског језика C# 

3. Креирање и управљање класама и објектима, животни век објекта, опсег видљивости 

4. Параметарски низови, наслеђивање, интерфејси, апстрактне класе, изузеци, догађаји, управљање 

ресурсима 

5. Корисничке контроле, основе Windows Forms контрола, особине и догађаји 

6. Основе Microsoft Presentation Foudation (MPF) контрола  

7. Повезивање апликације са складиштем података (SQL Server, MS Access), Dataset, ADO.NET, T-

SQL 

8. Табеларни прегледи података, везивање контрола са подацима 

9. Повезивање апликације са MS Office пакетом, генерисање штампаних извештаја 

http://www.vipos.edu.rs/
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На предавању се студентима, кроз практичне примере који се реализију тимски, представљају и 

објашњавају теоретски концепти. Кроз самосталну израду примера на лабораторијским вежбама у 

рачунарским кабинетима, студенти обнављају знања и вештине представљене на превањима. Кроз 

обавезни самостални рад на изради добијених програмских задатака и њиховој одбрани студенти 

имају прилику да самосално и непосредно примене усвојене концепте. Колоквијум и завршни испит 

се реализују и бране на рачунару. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

О предмету, литература, циљеви и исходи предмета, начин рада, структура бодова, 

предиспитне обавезе и начин обављана испита. Увод у програмске језике, алгоритам, Фон 

Нојманов модел рачунара, програмски језици, виртуелизација,компајлирање и 

интерпретација, развојна програмска окружења – IDE, Visual Studio окружење 

2 
Објектно-орјентисани приступ, алгоритамско насупрот ОО програмирању, објекти, класе, 

атрибути, методе и својства, интеракције између класа, класификација 

3 

конструктори и деструктори, ОО принципи: енкапсулација, наслеђивање, апстракција, 

полиморфизам, примери, ОО моделирање, ОО језици, ОО  базе података, предности и 

недостаци ОО приступа 

4 

Језик C#, настанак и историјат, резервисане речи, основни типови, идентификатори, 

простори имена, пуни називи променљивих и метода, декларације и додела вредности у 

C#, оператори поређења, логички оператори, аритметички оператори, приоритет 

оператора, додела вредности 

5 
Искази одлучивања, IF исказ, SWITCH искази гранања, петље: FOR, WHILE, DO, наредбе 

прекида GOTO, CONTINUE и BREAK,  

6 

Steck и Heap меморија: карактеристике, начин рада и управљања, вредносни и референтни 

типови, оператор NEW, системски и кориснички дефинисани типови, енумерације и 

структуре, објекти, класе, низови, листе, петља FOREACH 

7 Колоквијумска седмица 

8 

ОО елементи језика C#, класе, иницијализација, конструктори и деструктори у C#, 

примери, статичке класе, методе, наслеђивање, хијерархија класа, енкапсулација, начини 

конверзије типова у C#, имплицитна и експлицитна конверзија, прекиди, обрада изузетка, 

TRY-CATCH блок, примери 

9 

Рад са пројектима, врсте и датотеке пројеката, форме, особине и догађаји форми, контроле 

дугмади, примери програмске  дефиниције, редослед команди на форми, визуелно 

уређивање форми, додавање икона, везивање иконе за апликацију, одређивање особина 

апликације, креирање извршног кода 

10 
Догађаји и особине контрола, дефинисање из програмског окружења, дефинисање из кода, 

програмирање догађаја, рутине за обраду догађаја, програмирање особина 

11 

Додавање форми, креирање форми за наслеђивање, контрола TextBox, контрола уноса у  

TextBox, конвертија типова, изузеци, контроле CheckBox и RadioButton, дефинисање и 

рад са контролама ComboBox и ListBox, рад са датумима и форматима датума, датумска 

аритметика, контрола DateTimePicker, убацивање графичких елемената у форму, контрола 

PictureBox 

12 

Dialog контроле: Color Dialog, Font Dialog, Folder Browse Dialog, Save File Dialog, рад са 

више форми и пренос партаметара између њих, креирање нове форме, креирање главне 

форме, активирање и деактивирање контрола, ресетовање вредности, креирање и 

активирање изведенихи форми, увоз параметара у изведену форму, уклањање форме из 

меморије 

13 

Рад са листама: ListBox контроле, повезивање садржаја листе и контроле, спашавање 

података на тврди диск, учитавање података са тврдог диска и смештање у листу  

Рад са табелама: класа DataTable, контрола DataGridView, креирање и иницијализација, 

рад са колонама и редовима, унос и брисање, освежавање приказа, креирање везе табеле 

са базом података 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 



15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Преузимање и инсталација програмерског окружења Visual Studio. 

2 
Упознавање са елементима, функционалностима и начином рада програмерског 

окружења Visual Studio. 

3 
Израда једноставнијих програма, поступак превођења, линковања, интепретирања, рад са 

дебагером 

4 
Креирање класа, примери атрибута, метода, својстава, област важења променљивих, 

животни век променљивих, статичке методе и класе, израда примера 

5 
Израда примера који садрже  IF исказе, SWITCH исказе гранања, петље: FOR, WHILE, 

DO, наредбе прекида GOTO, CONTINUE и BREAK 

6 

Рад са Steck и Heap меморијом, вредносни и референтни типови, оператор NEW, 

системски и кориснички дефинисани типови, енумерације и структуре, објекти, класе, 

низови, листе, петља FOREACH, изрда примера, припрема за колоквијум, израда 

колоквијумских конзолних апликација са претходних колоквијума 

7 Колоквијумска седмица 

8 
Упознавање са WindowsForms технологијом, израда једноставнијих апликација са 

формама за оперативни систем Windows 

9 
Примери рада са основним контролама: дугмад, текст боксови, подешавање особина из 

дизајнера, израда примера 

10 Дефинисање и програмирање догађаја, подешавање особина из кода, израда примера 

11 
Напредније контроле, контроле CheckBox и RadioButton, дефинисање и рад са контролама 

ComboBox и ListBox, израда примера 

12 

Израда примера за рад са датумима и форматима датума, контролом DateTimePicker, рад 

са контролом PictureBox, Dialog контроле: Color Dialog, Font Dialog, Folder Browse 

Dialog, Save File Dialog 

13 

Израда програма који користе више форми, пренос параметара између форми, 

спашавање података  у датотекама, креирање везе са базом података, припрема за 

завршни део испита, израда примера испитног програма 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

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

За предиспитне обавезе стуиденти морају реализовати индивидуални програмски задатак, морају 

одбранити вежбе на рачунару и положити колоквијум који се састоји од израде конзолне апликације. 

Завршни испит се састоји од израде мале апликације за графичко радно окружење користећи 

технологију WindowsForms. Колоквијум и завршни део испита се раде на рачунару. 

 

Одбрана вежби:               мин 10, макс 20 поена 

Колоквијум:                    мин 10,  макс 20 поена 

Програмски задатак:      мин 5,   макс 10 поена 

Завршни део испита:      мин 26, макс 50 поена 

УКУПНО:                        мин 51, макс 100 поена 

 

Литература  

1. Џ. Шарп, Microsoft Visual C#  корак по корак, ЦЕТ, Београд, 2019. 

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

3. Б.Вотсон, C# 4.0: како до решења, Микро књига, Београд, 2011. 

4. B.Johnson, "Professional Visual Studio 2015", John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, IN, 2015. 

5. С.Б.Липман, C# - Изворник, ЦЕТ, Београд, 2003. 

 

  



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 ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика 

Година студија II Семестар 3 ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Јелица Протић 

редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду  

уторак, 1700-1900 

jeca@sezampro.rs 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Мирослав Максимовић, дипл. инж. орг.,  

сарадник за ужу област информатика и информациони системи 

уторак, 1700-1900 

miroslav.maksimovic@vipos.edu.rs 

 

Циљеви предмета 

• Упознавање студената са основним поставкама програмерске професије и принципа 

програмирања 

• Стицање знања о начину развоја алгоритама и основним структурама података 

• Практично оспособљавање за коришћење предметног радног окружења за развој у језику 

Јава 

• Примена објектно оријентисаних концепата програмирања на илустративним примерима 

• Оспособљавање за развој једноставнијих програма у пракси 

 

Садржај и структура предмета 

Програмирање као техничка делатност и професија. 

2. Представљање података. Примитивни типови и константе. Представљање знакова: ASCII и 

UNICODE. Идентификатор, променљива, декларација. Прости и сложени типови података 

3. Изрази као сложени састав оператора и операнада. 

4. Ток извршења програма и контролне структуре. Секвенца (блок), селекција (if-else, switch), 

итерација(while, do, for). Примери програма који користе ове контролне структуре. 

5. Концепти објектно орјентисаног програмирања. 

6. Пакети. Декларисање, увоз пакета, конфликти имена. Права приступа пакету. Хијерархија пакета. 

7. Изузеци. Откривање грешака, појам обраде изузетака. Рад са графичким корисничким 

интерфејсом (GUI). 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
Увод у програмирање. Категорије програмских језика и програмске парадигме. 

Програмирање као техничка делатност и професија. 

2 Програмски језик Јава и његове основне особине и концепти. 



3 Идентификатори. Типови података (целобројни и реални, знаковни, логички, стрингови). 

4 
Оператори и њихови приоритети. Аритметички, логички, релациони, условни, оператори 

за рад са битовима. Коришћење оператора за формирање сложених израза 

5 Контролне структуре. Секвенца. Селекција if-else, if-else-if-else, switch 

6 
Програмске петље: основни циклус са излазом на врху while, основни циклус са излазом 

на дну do while 

7 Колоквијумска седмица 

8 

Генерализовани циклус са излазом на врху for; циклус са излазом на дну do while, скокови 

break и continue.  Једнодимензиони и вишедимензиони низови: дефинисање, 

иницијализација, приступ елементима. 

9 
Обилазак елемената низа. Сортирање низова различитим методама, убацивање и 

избацивање елемента са датим особинама, секвенцијално и бинарно претраживање. 

10 
Спајање сортираних низова, избацивање поновљених елемената, различите обраде 

квадратне матрице. 

11 
Појам класе. Поља и методе. Дефинисање и позивање методе. Аргументи методе. 

Рекурзија. 

12 
Конструктори. Објекти. Наслеђивање. Дефинисање поткласе, коришћење чланова 

поткласе, стварање објекта поткласе. 

13 
Пакети. Декларисање, увоз пакета, конфликти имена. Изузеци. Откривање грешака, 

појам обраде изузетака. Класе за изузетке. Руковање изузецима, наредба try. 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 

Увод; радно окружење Eclipse; подешавање радног окружења; основе рада у радном 

окружењу; писање првог програма у програмском језику Java; превођење и извршавање 

програма; структура пројекта у радном окружењу Eclipse; задавање параметара преко 

командне линије    

2 

Наредбе и изрази;  променљиве и типови података; константе; коментари; оператори; 

задаци: линијска структура програма; основне рачунске операције за задата два броја; 

површина и обим круга; приказивање граничних вредности за све примитивне типове 

података; конверзија валута; збир цифара троцифреног броја; употреба класе Scanner за 

унос података    

3 

Наредбе за селекцију; if, ef-else; if else if; тернарни кондиционални оператор; наредба 

switch; debugger у радном окружењуEclipse, основне команде, постављање тачака прекида, 

увид у тренутне вредности променљивих и извршавање програма ред по ред;  задаци: 

испитивање парности задатог броја; израчунавање вредности функције; испитивање да ли 

је задата година преступна; одобравање рабата у случају продаје веће количине робе; 

одређивање оцене на основу оствареног броја бодова на испиту; први домаћи задатак  

4 

Програмске петље; наредбe while, do while; прекидање извршавања текуће итерације 

петље; угњеждене петље и наредба break; задаци: сабирање природних бројева редом од 

1 до задатог броја; збир непарних бројева до унетог броја; приказивање троцифрених 

бројева дељивих са два и са три; рачунање резултата класичне индијске приче о шаховској 

табли; таблица множења; збир цифара задатог природног броја; симулација бацања коцке 

– коцка се баца док се не добију две шестице; обрачун камате на крају године за задати 

износ, годишњу каматну стопу и број година   

5 

Програмске петље – наставак; наредба for; задаци: утврђивање да је задати број прост; 

проналажење највећег заједничког делиоца за два броја; утврђивање да ли су два задата 

броја бројеви близанци (бројеви су близанци ако су оба проста и међусобно се разликују 

за два); укупан број самогласника у задатој речи; приказивање различитих слова у задатој 

речи; други домаћи задатак 

6 

Методи у програмском језику Java; задаци: степеновање броја – позив метода из друге 

класе; степеновање бројева из задатог интервала задатим експонентом; сума парних и 

сума непарних генерисаних случајних бројева;  приказивање свих савршених бројева из 

интервала од 1 до задатог броја; проналажење најближих простих бројева (мањег и већег) 

за задати број  

7 Колоквијумска седмица 



8 

Низови; задаци: одређивање средње вредности низа; одређивање максимума низа и 

његове позиције; стандардна девијација; сортирање низа; провера суседних елемента низа 

– да ли су различити; утврђивање да ли је задати низ симетричан; приказивање јединичне 

матричне задатих димензија; одређивање највећег и најмањег елемента матрице случајних 

бројева;  

9 

Вишедимензиони низови: приказивање јединичне матрице задатих димензија; 

одређивање највећег и најмањег елемента матрице случајних бројева; међусобна замена 

највећег и најмањег елемента матрице 

10 

Стрингови; декларисање; спајање стрингова; методи класе String; задаци: утврђивање да 

је задата реч палиндром; издвајање цифара из задатог стринга; издвајање самогласника из 

задатог стринга; демонстрација метода класе String 

11 

Објектно програмирање: класе, атрибути, методи, инстанце, конструктори; задаци: 

симулација кретања возила;  евиденција књига; класа време – задавање и приказ времена; 

писање метода за рачунање површине и обима круга; демострација set  и get метода на 

примеру рачунања површине и запремине коцке 

12 

Наслеђивање; апстрактне класе; задаци: пример наслеђивања за особе и запослене; 

симулација управљања (укључивања и искључивања) уређаја и клима уређаја 

(подешавања температуре); апстрактна класа геометријска фигура и изведене класа 

правоугаоник – методи за израчунавање површине и обима 

13 

Обрада изузетака; наредба try; interfejsi; задаци: пример обраде изузетака изведених из 

класе Exception: ArrayIndexOutOfBoundsException, NumberFormatException, 

ArithmeticException; примена интерфејса на примеру конверзије мерних јединица 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

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

домаћи задаци: 4 x 10 

активност на настави: 5 

испит: 60 

 

Литература  

1. Ласло Краус, Програмски језик Java са решеним задацима, треће издање, Академска мисао, 

Београд, 2019 

2. Yakov Fain, Java 8 programiranje, Kompjuter biblioteka, Београд, 2015. 

3. B.Votson, C# 4.0: како до решења, Микро књига, Београд, 2011. 

4. https://eclipseide.org/ 

5. Милан Максимовић, Александар Петровић, Програмски језик Java, PC PRESS, Београд, јул 1996. 
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План рада  

 

Назив предмета РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика 

Година студија III Семестар 5 ЕСПБ 7 

Статус предмета oбавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Иља Станишевић,  

професор струковних студија 

среда, 1400-1600 

ilja.stanisevic@vipos.edu.rs  

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Иван Пантелић МА, 

асистент 

понедељак 1400-1600 

ivan.pantelic@vipos.edu.rs  

 

Циљеви предмета 

Стицање основних практичних и теоретских знања из повезивања савремених информационо-

комуникационих уређаја, преноса података, технологије и стандарда савремених рачунарских 

мрежа. 

 

Садржај и структура предмета 

Предмет Рачунарске мреже пројектован је тако да студенти у оквиру њега стекну знања потребна за 

директан рад са рачунарским мрежама (администрација мрежа, Интернет провајдинг, безбедносни 

сервиси), као и основе за бављење другим гранама које се ослањају на рачунарске мреже. На овом 

предмету се изучавају основни принципи рачунарских телекомуникација, ОSI и TCP/IP референтни 

модели, технологије за изградњу приватних рачунарских мрежа (Етернет и IEEE 802.11), принципи 

Интернет протокола и рутирања, протоколи за транспортовање података (ТCP и UDP), као и 

савремени апликативни протоколи (HTTP/HTTPS, Е-маил, FTP, VoIP, видео-конференције, P2P 

сервиси и друго). За демонстрацију и практичну примену наученог користе се савремени оперативни 

системи и симулатори. 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Основни појмови преноса података 

2 
Рачунарске мреже.  Врсте топологија мрежа. Логичке и физичке топологије. Врсте 

трансмисионих медијума. Примери. 

3 
Прекидачке технике, Врсте прекидачких техника (комутација линија, порука и пакета). 

Пакети, виртуелно коло, Датаграм, Грешке, откривање и отклањање 

4 Стандарди 

5 LAN сигналне технике и приступ мрежи, Врсте кодирања 

6 LAN сигналне технике и приступ мрежи, Врсте кодирања 

7 Колоквијумска седмица 

http://www.vipos.edu.rs/
mailto:info@vipos.edu.rs
mailto:ilja.stanisevic@vipos.edu.rs
mailto:ivan.pantelic@vipos.edu.rs


8 
Компоненте рачунарских мрежа. пасивне и активне компоненте. Мрежни интерфејси. 

Обнављачи, мостови, рутери. 

9 
Пројектовање рачунарских мрежа. Избор топологије, каблирање-врсте и карактеристике, 

структурно каблирање 

10 
Сложене рачунарске мреже. Увођење концепта мрежних области. Периферне области 

мреже, 

11 
Мрежни оперативни системи. Управљање процесором, Управљање меморијом, 

Управљање подацима. 

12 
Мрежни оперативни системи. Управљање процесором, Управљање меморијом, 

Управљање подацима. 

13 Безбедност и врсте угрожавања безбедности рачунарских мрежа 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Конфигурација и администрација рачунара који није умрежен 

2 Инсталирање и креирање виртуелних рачунара 

3 
Инсталација и администрација хардвера. Веза између device driver-a и хардвера. 

Подешавања аудио/видео система и улазних уређаја. 

4 
Администрација дискова – партиционисање и креирање фајл система, дијагностика и 

оптимизација. 

5 Креирање и администрирање локалних корисника и група. Локални профили. 

6 
Инсталација и администрирање софтверских пакета (пример: MS Office, антивирусни 

програми). 

7 Колоквијумска седмица 

8 Рад у локалној рачунарској мрежи 

9 Клијентска страна 

10 Серверска страна 

11 Серверска страна 

12 Рад на Интернету 

13 
Повезивање и администрација комбинованих мрежа (преко комутатора, рутера, 

кабловски, бежично…) 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

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

Предавања на којима се излажу теоретски принципи и описују стандарди, лабораторијске вежбе на 

којима студенти самостално на виртуелним рачунарима одрађују вежбе описане у практикуму. На 

крају сваког предавања и вежби, студенти одговарају на питања која се односе на пређено градиво. 

Студенти усмено бране одрађене вежбе. Предвиђена су два писмена колоквијума, те писмена 

завршна провера знања. 

Предиспитне обавезе: 

• Активност: 8 поена 

• Практична настава: 32 поена 

• Колоквијум 1: 15 поена 

• Колоквијум 2: 15 поена 

Испит - писмено: 30 поена 

 

Литература  

1. М. Веиновић, А. Јевремовић, Рачунарске мреже, Универзитет Сингидунум, Београд, 2020. 

2. Dž.Kurose, K.Ros, “Умрежавање рачунара: од врха ка дну”, 6. издање, CET, Београд, 2014. 

3. Andrju Tanenbaum, Рачунарске мреже, 5. издање, Микро књига, 2013. 

4. С. Обрадовић, Н. Мачек, И. Станишевић, Рачунарске мреже, ВИПОС, Ваљево, 2010 

5. Ђ. Петровић, С. Обрадовић, И. Станишевић, Рачунарске мреже – приручник за вежбе, ВИПОС, 

Ваљево, 2010 

 

  



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 УВОД У ИНФОРМАТИКУ 

Студијски програм/и (модул) Сви студијски програми 

Година студија I Семестар 1 ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Ђорђе Петровић, професор струковних студија 

консултације: уторак 1400-1600 

djordje.petrovic@vipos.edu.rs 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Бранко Ћебић МА, асистент 

branko.cebic@vipos.edu.rs 

консултације: четвртак 1400-1600 

 

Дејан Бељић МА, асистент 

dejan.beljic@vipos.edu.rs 

консултације: понедељак 1400-1600  

 

Циљеви предмета 

Усвајање теоријских знања и стицање вештина о коришћењу рачунара и апликација за обраду текста, 

за употребу Интернета и за обраду и припрему презентација, као и оспособљавање за употребу 

рачунара у струци. 

 

Садржај и структура предмета 

Садржај и структура предмета Увод у информатику: 

1. Основе коришћења рачунара 

2. Обрада текста, напредне технике 

3. Употреба Интернета 

4. Припрема и обрада презентација, напредне технике 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

Основе коришћења рачунара: 

    Рачунари и уређаји 

    Радно окружење 

    Штампање 

    Управљање датотекама 

    Употреба рачунарских мрежа 

    Сигурност 

http://www.vipos.edu.rs/
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2 

Обрада текста, Сређивање докумената: 

    сређивање текста у документима; 

    рад са одломцима и пасусима у документима 

    употреба шаблона (templates) у програмима за уређивање текста 

    употреба алата за сарадњу више корисника на уређивању текста у документима, 

употребом програма за уређивање текста 

3 

Обрада текста, Изглед докумената: 

    Употреба "Главног документа", у програму за обраду текста 

    Употреба табела садржаја у документу 

    Рад са секцијама у програмима за обраду текста 

    Употреба стубаца у документима 

4 

Обрада текста, Елементи докумената: 

    Слике и цртежи у текстуалним документима 

    Употреба текстуалних оквира 

    Рад са табелама 

    Рад са табеларним калкулацијама 

5 

Обрада текста, Елементи докумената: 

    Рад са обрасцима у текстуалним документима. 

Организација документа: 

    референцирање текста у документима (књишке ознаке, линкови, индекс појмова, 

унакрсно референцирање, употреба поља) 

    рад са фуснотама и енднотама; 

    обезбеђивање сигурности документа. 

6 

Посебни алати у програму за уређивање текста: 

    Рад са циркуларним писмима 

    Употреба макронаредби 

Штампање текстуалних докумената: 

    Штампање документа и делова документа 

7 Колоквијумска седмица 

8 

Употреба Интернета: 

    О Интернету 

    Безбедност на Интернету 

    Читачи веба 

    Е-пошта 

    Претрага Интернета 

    Веб сајтови 

    Други сервиси на Интернету: мапе, преводилац 

Системи за друштвено повезивање: 

    Фејсбук, приватност и безбедност 

9 

Припрема и обрада презентација, Рад са слајдовима: 

    Прављење нове презентације 

    Радно окружење и основе коришћења програма 

    Нови слајд и Layout 

    Акције са слајдовима 

    Подешавање позадине слајдова 

    Теме и рад са текстом 

    Израда шаблона 

    Додавање нових садржаја у слајд 

    Извоз слајдова 



10 

Припрема и обрада презентација, Елементи слајдова: 

    Рад са табелама 

    Слике, ликови и цртежи 

    Груписање и разгруписавање 

    Редослед објеката на слајду 

    Позиција и величина објеката на слајду 

    Распоред објеката 

    Цртежи 

    Ефекти и њихова примена 

    Пресликавање стилова 

11 

Припрема и обрада презентација, Елементи слајдова: 

    Употреба дијаграма у презентацијама 

        Слајдови са предавања 

        Предавање у видео формату 

    Мултимедијални садржаји у презентацијама 

        Слајдови са предавања 

        Предавање у видео формату 

12 

Припрема и обрада презентација, анимације: 

    Анимирање елемената слајда 

    Анимирање прелаза између слајдова 

    Спољне анимације 

13 

    Управљање презентацијом и приказивање презентације (slide show) 

        Употреба интерактивних елемената за потребе навигације у презентацији 

        Подешавање презентације 

        Прилагођена презентација 

        Слајдови са предавања 

        Предавање у видео формату 

    Планирање и савети за израду добре презентације 

        Слајдови са предавања 

        Предавање у видео формату 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Основе коришћења рачунара: Вежбе од 1.1 до 1.9 

2 Сређивање докумената: Вежбе од 2.1 до 2.2.2 

3 Изглед докумената: Вежбе 3.1 и 3.2 

4 Елементи докумената: Вежба 4.1 

5 Елементи докумената и организација документа: Вежба 5.1 и 5.2 

6 Посебни алати у програму за уређивање текста и штампање докумената: Вежба 6.1 и 6.2 

7 Колоквијумска седмица 

8 Употреба Интернета: Вежбе од 8.1 до 8.8 

9 Припрема и обрада презентација, Рад са слајдовима: Вежбе од 9.1 до 9.3 

10 Припрема и обрада презентација, Елементи слајдова: Вежба 10.1 

11 Припрема и обрада презентација, Елементи слајдова: Вежбе од 11.1 до 11.3 

12 Припрема и обрада презентација, анимације: Вежба 12.1 

13 Управљање презентацијом и приказивање презентације (slide show): Вежба 13.1 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

  



 

Начин оцењивања 

 

Озн. Опис Макс. 

поена 

Мин. 

поена 

Недеља 

наставе 

В1 Вежбе 1: 

– Основе коришћења рачунара 

– Обрада текста 

10 5 1-6 

К1 Колоквијум 1: Обрада текста 25 13 7 

В2 Вежбе 2: 

– Употреба Интернета 

– Припрема и обрада презентација 

10 5 8-13 

К2 Колоквијум 2: Припрема и обрада презентација 25 13 14 

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 Joan Lambert, Steve Lambert, Windows 10 Korak po korak, CET, 2016. 

3 Mark Edward Soper, Windows 10 Kao od šale, Mikro knjiga 2016. 

4 Patrice-Anne Rutledge, Office 2016 Kao od šale, Mikro knjiga 2016. 

5 Brendan Munnelly, Paul Holden,ECDL, Mikro knjiga 2005. 
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ПЛАН РАДА 

 

Назив предмета ВЕБ ДИЗАЈН 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика 

Година студија II Семестар 3 ЕСПБ 7 

Статус предмета обавезан Услов нема 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

др Ђорђе Петровић, професор струковних студија 

консултације: уторак 1400-1600 

djordje.petrovic@vipos.edu.rs  

Име и презиме, 

академско звање, 

термин консултација, 

електронска адреса 

Дејан Бељић МА, асистент 

консултације: понедељак 1400-1600 

dejan.beljic@vipos.edu.rs 

 

 

Циљеви предмета 

Разумевање значаја веба и веб дизајна у пословању и социјалној комуникацији; 

Оспособљавање студената за прављење интерактивних веб презентација и примену веб технологија 

у пословању. 

 

Садржај и структура предмета 

Садржај и структура предмета Веб дизајн: 

- Увод у Веб дизајн 

- ХТМЛ 

- ЦСС 

- Израда статичних веб презентација 

- Системи за управљање садржајем на вебу и израда динамичних веб презентација 

- Увод у клијентско програмирање 

- Увод у серверско програмирање 

- Оптимизација и унапређење веб презентација 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 

    Како функционише Веб 

    Увод у ХТМЛ 

    Рад са текстом у ХТМЛ-у 

2 

Напредно обликовање текста у ХТМЛ-у 

    Отклањање грешака у ХТМЛ-у 

    Структура садржаја ХТМЛ странице 

    Рад са табелама у ХТМЛ-у 

http://www.vipos.edu.rs/
mailto:info@vipos.edu.rs
mailto:djordje.petrovic@vipos.edu.rs
mailto:dejan.beljic@vipos.edu.rs


3 

Мултимедијални садржаји веб страница 

    Постављање растерских слика у ХТМЛ странице 

    Постављање видео и аудио записа у ХТМЛ странице 

    Постављање векторских слика у ХТМЛ странице 

    Постављање Јутјуб снимака и ПДФ докумената у ХТМЛ странице 

    Постављање прилагодљивих слика у ХТМЛ странице 

4 

Увод у CSS 

    Вредности и јединице у CSS-у 

    Употреба боја 

    Модели боја 

    Модел кутије 

    Маргине, ивице, испуна, позадина 

5 

Стилизовање текстова 

    Стилизовање листи 

    Стилизовање линкова 

    Употреба веб фонтова 

    Стилизовање изгледа странице у CSS-у 

    Технике позиционирања у CSS-у 

6 Припрема за полагање колоквијума 

7 Колоквијумска седмица 

8 

Статичне веб презентације 

    ХТМЛ шаблони, употреба 

    Унакрсно тестирање у читачима веба 

    Објављивање веб презентације 

    Прилагодљив веб дизајн 

    Bootstrap & W3.CSS 

9 

ХТМЛ обрасци 

    Елементи ХТМЛ образаца 

    Основне фазе веб дизајна 

    Дизајн веб страница и веб презентација 

10 

Динамичне веб презентације 

    Системи за управљање садржајем на вебу 

    Вордпрес  

11 

Увод у JavaScript 

    Уметање скрипта у веб-стране 

    Основе језика JavaScript 

    Наредбе 

    Променљиве, елементарни типови и оператори 

    Контролне структуре 

    JavaScript објекти 

12 

Увод у програмирање на страни сервера 

    Увод у програмски језик "PHP" 

    "PHP" тагови, променљиве, контроле, обрада ХТМЛ образаца, рад са базама података 

13 
Оптимизација веб презентација за потребе Машина за претрагу Интернета 

    Како направити добар веб сајт 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Увод у ХТМЛ: Вежбе 

2 ХТМЛ, Вежбе 

3 Мултимедијални садржаји веб страница, Вежбе 

4 Увод у CSS, Вежбе 

5 CSS, Вежбе 

6 CSS, Вежбе 

7 Колоквијумска седмица 

8 Израда Личне веб презентације (Пројекат 1) 



9 ХТМЛ обрасци и елементи ХТМЛ образаца, Вежбе 

10 Израда ЦМС веб презентације (Пројекат 2) 

11 Увод у програмирање на страни клијента - JavaScript, Вежбе 

12 Увод у програмски језик "PHP", Вежбе 

13 
Оптимизација и унапређење својих веб сајтова: Лична веб презентација (Пројекат 1) и 

Веб сајт урађен употребом ЦМС система (Пројекат 2) 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

Начин оцењивања 

 

Озн. Опис Макс. 

поена 

Мин. 

поена 

Недеља 

наставе 

В Вежбе: 

   Вежбе 1, ХТМЛ 

   Вежбе 2, ЦСС 

   Вежбе 3, Увод у клијентско програмирање 

   Вежбе 4, Увод у серверско програмирање 

10 6 1-13 

К Колоквијум 20 11 7-8 

П1 Пројекат 1, Израда и објављивање личне веб презентације 5 3 8-13 

П2 Пројекат 2, Израда и објављивање ЦМС веб презентације 20 10 14-15 

ИА Изборне активности 10 0 12-13 

И Испит 40 21 испитни рок  
Укупно поена: 100 51 

 

 

 

 

Литература 

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

2 Perić D., Petrović Đ., Marić J., Veb dizajn, VIPOS 2013. 

3 Gauchat J. D., HTML5, CSS3 i JavaScript Integrisane tehnologije za izradu veb strana, Mikro knjiga 

2015. 

4 Robbins J. N., Naučite Web dizajn, Mikro knjiga 2015. 

5 Aava Rani K., Mastering Web Development with AngularJS and Bootstrap, PACKT PUBLISHING 

2015. 

6 Zea R, Mastering Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, PACKT PUBLISHING 2015. 

 

  



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 ПРОГРАМИРАЊЕ ВЕБ И МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА 

Студијски програм/и (модул) Пословна информатика 

Година студија III Семестар 5 ЕСПБ 7 

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- Програмирање веб апликација 

Увод у програмске језике за израду веб апликација (РНР, АСП.НЕТ,СПРИНГ) 

Увод у базе података на интернету, пројектовање, креирање и администрација база података, 

трансакције и конекције, руковање грешкама и отклањање грешака, репликација и израда резервних 

копија 

Развијање веб апликације, интерфејс, модуларно програмирање, основе објектно оријентисаног 

програмирања, безбедносне методе, провера идентитета, ЈаваСкрипт, јQuery, AJAX 

Тестирање и објављивање веб апликације 

 

2- Програмирање мобилних апликација 

Увод у мобилне оперативне системе (Андроид, иОС) 

Развојно окружење Андроид студио, Висуал студио, Ецлипсе, ) Виртуални мобилни уређаји 

Основе извршавања програма (компонентесистема, активности, кориснички интерфејс) 

Једноставне апликације (једноставан програм за рачунање, приказ обавештења, читање и упис 

података, слање и примање порука) 

Прихватање и приказ података из сензора, употреба мултимедијалних садржаја, употреба података 

са веб сајтова и друштвених мрежа 

Комуникација са базама података 

Тестирање и објављивање мобилне апликације 

 

План и распоред извођења наставе 

Наставна 

недеља 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 
Структура андроида, радно окружење, јава, датотеке које користи андроид апликација, 

манифест датотека,   ресурси 

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


2 
Животни век апликације, циклус активности, покретање апликације, основни елементи 

форми, значај view, viewgroup објеката, појам intent, Context, 

3 Activities, Services, Broadcast receiver, Content providers 

4 
Имплицитно и експлицитно позивање сервиса, дефинисање понашање апликације кроз 

манифест ради одговарања на интент других апликација 

5 
Интент филтери, типови и коришћење, слање поруке познатом и непознатом примаоцу, 

избор примаоца 

6 
Животни век активности, стања activity, пример штоперице, Layout-и, типови, 

караткеристике, Constraint, Relative, Linear, Grid layout-a, Atributi 

7 Колоквијумска седмица 

8 Позиционирање елемената (views) на layout, маргине, падинг, оријентација, gravity 

9 Основни елементи класе View: TextView, EditText, Button, Toggle, Switch, CheckBox 

10 RadioButton, Spinner, ImageView, ScrollView, Toast 

11 Израда апликације, анализа, 

12 Fragments, управљање, повезивање и размена информација између фрагмената, виевова. 

13 Постављање тема, менија, DrawerLayout, повезивање са SQL базом 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

Вежбе 

1 Инсталација android studio, java 

2 
Израда прве апликације са листом, дугметом, пољем за приказ. За листу користимо 

статичну листу из ресурса. 

3 Отварање нове активности и слање поруке за приказ 

4 Израда апликације са RelativeLayout, GridLayout, LinearLayout 

5 
Постављање основних елемената на форму, хватање догађаја, активности са : TextView, 

EditText, Button, Toggle, Switch, CheckBox 

6 
Постављање основних елемената на форму, хватање догађаја, активности са : TextView, 

EditText, Button, Toggle, Switch, CheckBox 

7 Колоквијумска седмица 

8 
Постављање основних елемената на форму, хватање догађаја, активности са RadioButton, 

Spinner, ImageView, ScrollView, Toast 

9 
Постављање основних елемената на форму, хватање догађаја, активности са RadioButton, 

Spinner, ImageView, ScrollView, Toast 

10 Израда апликације са основним листама и сликама, коришћење ListView adapters 

11 Постављање фрагмената на форму и повезивање 

12 Угњеждени фрагмент 

13 Рад са SQL bazom 

14 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

15 Колоквијумска седмица и надокнада наставе 

 

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. Prettyman S., Naučite PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje (HTML 5, CSS3, 

JavaScript, XML), Kompjuter biblioteka 2016. 

2. Ullman L., PHP i MySQL za dinamičke veb sajtove, CET 2012. 

3. Boyer R., Mew K. M., Android Studio IDE kuvar za razvoj aplikacija, Kompjuter biblioteka 2016. 

4. Talbot J., McLea J., Programiranje Android aplikacija, CET 2014. 

5. Švark S., Android aplikacije, Agencija EHO 2013. 

6. Mekdonald M., “ASP.NET 3.5 sa C# 2008”, Kompjuter biblioteka, Beograd 2008. 

7. MacDonald M., “Beginning ASP.NET 4 in C#”, Apress, NY, 2010. 



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

9. DiMarzio J, “Android A Programmer’s Guide”, McGrow Hill, 2008. 

10. Rick Boyer Kyle Mew, "Android Studio IDE kuvar za razvoj aplikacija", Kompjuter Biblioteka, 

Zemun, 2016 

11. Dawn Griffiths, David Griffiths, “Head First: Android Development”,  safaribooksonline.com, 2015 

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

 

 

 


