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Р.б. 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ФОНД ЕСПБ 

Стату

с 

1. Менаџмент 3+2+0 7 об  

2. Индустријски објекти и постројења 3+2+0 7 об 

3. Квантитативне методе 3+2+0 7 об 

4. Економија 3+2+0 7 об 

5. Основи информационе технолологије 3+2+0 7 об 

6. Статистика 3+2+0 7 об 

7. Основи инжењерства 2+2+0 6 об 

8. Индустријски дизајн 3+2+0 8 об 

9. Енглески језик 1 4+0+0 4 об 

10. Пословна етика и комуникација 2+2+0 6 об 

11. Пословна економика 3+2+0 7 об 

12. Базе података 3+2+0 7 об 

13. Познавање производа 3+2+0 8 об 

14. Енглески језик 2 4+0+0 4 об 

15. Производне и услужне технологије 3+2+0 7 об 

16. Основи заштите животне средине 3+3+0 7 об 

17. Контрола квалитета производа 3+3+0 7 об 

18. Предузетништво 3+3+0 7 изб 

19. Менаџмент људских ресурса 3+3+0 7 изб 

20. Индустријско инжењерство 2+2+0 5 об 

21. Одрживи развој 3+3+0 7 об 

22. Информациони системи 3+3+0 7 изб 

23. Пословни план  3+3+0 7 изб 

24. Електронско пословање 3+3+0 7 изб 

25. Менаџмент пројеката 3+3+0 7 изб 

26. Стратегијски менаџмент 3+2+0 7 об 

27. Пословно право 2+2+0 5 об 

28. Царинско и девизно пословање 2+2+0 4 изб 

29. Заштита потрошача 2+2+0 4 изб 

30. Управљање отпадом 3+3+0 7 изб 

31. Технолошки процеси и животна средина 3+3+0 7 изб 

32. Стручна пракса  3 об 

33. Предмет завршног рада  4 изб 

34. Завршни рад  4 об 



Студијски програми: Економија, Гастрономија, Инжењерски менаџмент, Прехрамбена 

технологија 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ 

Наставник: др Никола Ђ. Јанчев, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 

Циљ предмета 

Стицање знања о основама менаџмента као науке и професије и овладавање менаџерским 

вештинама који су неопходне свим стручњацима у свакодневном раду. Основа за изучавање 

других апликативно стручних предмета. 

Исход предмета  

Усвајањем знања из овог предмета студенти ће бити у стању да самостално обављају задатке 

управљања мањим групама и стекну основу за даља изучавања стручних предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

УВОД У МЕНАЏМЕНТ: Појам и значај менаџмента. Теоријске поставке менаџмента. Менаџмент 

процеси (планирање, организовање, вођење и контролисање). Менаџмент и етика. Окружење и 

менаџмент. ФУНКЦИОНАЛНЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА: Управљање производњом. 

Управљање финансијама. Управљање људским ресурсима. Управљање маркетингом. Управљање 

квалитетом. Стратешки менаџмент. Управљање пројектом. Управљање информацијама и 

информациони систем. 

Практична настава 

На аудиторним  вежбама уз активно учествовање студената анализирају се многи примери из 

праксе. 

Литература  

1. Стојнић, М.: Основи менаџмента, Заслон, Шабац, 2004. 

2. Јовановић, П.: Менаџмент, теорија и пракса, ФОН, Београд, 1999. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и интерактивне аудиторне вежбе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

вежбе 5 усмени испит 35 

семинарски рад 20   

 

 

  



 

Студијски програми: Инжењерски менаџмент; Заштита животне средине 

Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА 

Наставник: др Лепосава М. Филиповић-Петровић, професор  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 

Циљ предмета 

Упознавање са проблематиком пројектовања, градње и одржавања индустријских објеката и 

фабричких постројења. Оспособљавање за самостално управљање и одржавање истих. 

Исход предмета  

По завршеном предмету студенти ће стећи основна теоријска знања о индустријским објектима, 

инфраструктури и индустријским постројењима. Ова знања представљају теоријску основу за 

инжењерске курсеве на даљим студијама и квалитетан рад у пракси. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

 

Индустријски објекти и инфраструктура: Избор локација; Индустријске зоне; Фабрички 

комплекси; Производне хале; Складишни објекти за сировине (чврсте, течне и гасовите); 

Складишта готове робе; Пословне зграде; Информациони системи; Саобраћајнице (железница, 

путеви, пристаништа); Фабричка хортикултура. 

Индустријска постројења: Енергетска постројења; Транспорт флуида и чврстог материјала; 

Уситњавање материјала; Термопостројења; Расхладни системи.  

 

Практична настава 

 

У оквиру рачунских вежби презентира се одређен број конкретних задатака из праксе, а студенти 

самостално раде један семинарски рад. У оквиру вежби организују се посете одабраним 

фабрикама ради упознавања са индустријским објектима и постројењима. 

Литература  

1. Б. Мирковић: Основи урбанизма, Грађевинска књига Београд, 1995 

2. Б.Николић: Индустријска постројења, Виша техничка школа, Нови Сад, 1988 

3. Ж. Матковић: Енергетска постројења, Виша техничка школа, Нови Сад, 1988 

4. Материјал са предавања 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, практичне вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

практична настава 10   

семинарски рад 20   

колоквијуми 30   

 

 

  



 

Студијски програми: Заштита животне средине, Инжењерски менаџмент, Економија, 

Информационе технологије,  

Назив предмета:  КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ  

Наставник: др Весна Мишић, професор 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основним математичким концептима потребним за разумевање 

економских модела и са основама статистичких метода. Акценат  је на примени математике у теорији  и 

пракси. Добијање нових сазнања из области примене квантитативних метода у економији и менаџменту. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета студент је компетентан да применом матрица, система линеарних 

једначина, функција и интеграла решава економске проблеме и анализира добијене резултате. Исто тако 

студенти ће савладати одабране групе квантитативних метода и примену у економији и менаџменту. 

Савладаће економетријску оцену и анализу најзначајнијих економских функција, примену техника мрежног 

планирања у реализацији пројеката, оптимизацију економских проблема моделима линеарног програмирања 

и примену метода инпут-оутпут анализе у истраживању сложених економских система. Студент је 

компетентан и да анализира податке добијене на основу статистичких показатеља као штосу средње 

вредности, индекси,  вероватноћа и сл.,и да на основу истих доноси исправне одлуке. 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

1. Место и улога квантитативних метода. 

2. Технике мрежног планирања сложених пројеката. 

3. Линеарно програмирање. Графичко решавање модела. 

4. Симплекс метода. Транспортна метода. Метода распоређивања. 

5. Основне економске функције (функције: понуде, потражње, производње, прихода). 

6. Матрице и операције с матрицама. Систем линеарних једначина и статичка анализа. 

7. Појам функције једне променљиве, асимптоте, график. 

8. Неодређени интеграл, основне методе интеграције. 

9. Израчунавање елемената процентног и каматног рачуна. 

10. Сложена камата. Елементи рачуна везани за једну главницу. 

11. Статистика и статистичка истраживања. Програмска подршка за статистичку обраду података. 

12. Анализаемпиријскихдистрибуцијафреквенција. 

13. Мере централне тенденције и дисперзије. Мере облика дистрибуције и концентрације. 

14. Регресиона и корелациона анализа. Индекси и мере еволуције. Временске серије. 

15. Вероватноћа. 
 

 

Практична настава 

Израда одабраних задатака из праксе у циљу бољег разумевања програма предавања.  

Литература  

1. A.Macanović, M. Živković, Kvantitativne metode,Fakultet za ekonomiju, Bar, Bar 2013. 

2. S. Krčevinac, Operaciona istraživanja, FON, BEOGRAD, 2004. 

3. M. Ž. Drenovak, M. M. Drenovak, Elementi kvantitativni hmetoda, Komino trade, Kraljevo, 2007. 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, дискусије, презентације, ex-катедру и студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

практична настава 10 усмени испит 25 

колоквијум 30   



Студијски програми: Економија, Гастрономија, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: ЕКОНОМИЈА 

Наставник: др Зоран О. Јокић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним  економским категоријама и законитостима, стицање општег 

економског знања која ће уз касније стицање применљивог стручног знања омогућити 

доношење  адекватних пословних одлука, оспособљеност за успешно праћење наставних једница 

која се изучавају на другим економским предметима током студија. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног градива, студент ће бити оспособљен да протумачи токове економских 

интеракција који се одвијају на релацији предузећа, државе  и спољног окружења. Схватити и 

разумети како и на који начин делују законитости понуде и тражње. Како се може максимизирати 

добит у различитим пословним окружењима. Доношење пословних одлука у погледу производње 

у кратком и дугом временском периоду. Сазнање обележја природе појединих врста трошкова 

производног предузећа. Спознаја формирања одређеног нивоа тражње и понуде. Какав је утицај 

привредног раста у односу на штедњу, инвестиције и финансијски систем. Утврђивање нивоа 

незапослености, утицаја монетарне политике на БДП, инфлацију, раст и друге макроекономске 

индикаторе. Концептуалне поставке монетарне теорије. Последице отворене и затворене привреде. 

Откривање  могућих утицаја макроекономских агрегата  на стање економије и пословну активност 

предузећа. Утицај фискалне активности државе на стопу привредног раста.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у микроекономију. Анализа понуде и тражње. Еластичност понуде и тражње. 

Максимизирање добити. Минимизирање трошкова. Врсте трошкова производног предузећа. 

Утицај фискалне политике на пословање предузећа. Типови и структура тржишта. 

Макроекономски агрегати (друштвени рачуни). Макроекономија отворене привреде (платни 

биланс, девизни курсеви, тржиште добара у отвореној привреди). Агрегатна понуда и агрегатна 

тражња. Потрошња, штедња, инвестиције у националној економији. Незапосленост и инфлација. 

Привредни раст и развој. Економске функције државе. 

 

Практична настава 

Презентација семинарских радова и дискусија о њима, гостујући предавачи и истакнути 

стручњаци из привредне праксе, стручна посета успешним компанијама, сајмовима. 

Литература:  

1. Манкју  Н. Г.: Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2008. 

2. Варијан Х.Р.: Микроекономија, Економски  факултет, Београд, 2010. 

3. Б. Церовић, Б. Медојевић, Основи класичне политичке економије, Економски факултет, 

Београд  

4. З. Јокић, Микроекономија, Академија струковних студија Шабац, 2020. 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и интерактивне аудиторне вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

практична настава 5 усмени испт 35 

семинарски рад 20   



Студијски програми: Информационе технологије, Инжењерски менаџмент, Заштита животне 

средине, Гастрономија, Економија, Прехрамбена технологија 

Назив предмета: ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставник: др Петар С. Павловић, професор струковних студија  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних и напредних знања о рачунарима, рачунарском хардверу, софтверу и рачунарским 

мрежама неопходних за успешно изучавање других инжењерских предмета. 

 

Исход предмета  

Студент ће стећи основна знања о рачунарима, рачунарском хардверу, оперативним системима и 

апликативном софтверу. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Увод. Бројни системи и кодови. Историја рачунарства. Информације и подаци. Хардвер. Софтвер. 

Организација података. Организација датотека. Увод у базе података. Рачунарске мреже. Интернет. Заштита 

података. Комуникационе технологије. Перспективе развоја и примене информационих технологија. Увод у 

архитектуру рачунара. 
 

Практична настава  

Организована је у рачунарској сали и заснована је на активном раду студената на упознавању са: основама 

комуницирања са рачунаром; Windows радним окружењем; обради текста - Word; раду са радним табелама – 

Excel и изради PowerPoint презентације. 
 

Литература  

1. Основи информационе технологије, материјал са предавања у електронској форми 

2. Excel 2016 корак по корак, CET 2016. 

3. Симић Д., “Основе информационо комуникационих технологија”, уџбеник, друго издање, ФОН, 

Београд, 2011.  

4. Обрадовић Д.: Основи рачунарства, Стилос, Нови Сад, 2006. 

5. Перић Д.: Основи информационе технологије,  Дигитал Дизајн, Смедеревска Паланка, 2009. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе, уз активно учешће студената. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

ативност у току предавања 10 писмени испит  30 

практична настава 10 усмени испит 30 

семинарски рад 20   

 

 

 

 

  



 

Студијски програми:  Економија, Инжењерски менаџмент  

Назив предмета: СТАТИСТИКА 

Наставник: др Весна Р. Мишић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Циљ је упознавање студената са основним методама статистичке анализе и применом тих метода. Градиво је 

постављено да студенти сагледају и схвате логику статистичког начина размишљања, да знају да одаберу 

одговарајуће статистичке методе, израде статистичку анализу. На крају сва стечена знања студенти могу да 

уклопе у статистичко закључивање. 

 

Исход предмета  

Након завршетка овог предмета, студент стиче знања да: дефинише и објасни однос између статистике и 

других пословних подручја; Користи технике или процедуре које су неопходне за манипулисање и 

примењивање концепата; Примени оно што је научено за решавање практичних проблема у пословним и 

економским подручјима, кроз развој, евалуацију и селекцију алтернативних статистичких техника. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Дескриптивна анализа; Статистичко посматрање; Статистичке серије; Статистичка анализа;  Емпиријски 

распореди френквенција; Средње вредности; Мере варијације; Мере облика распореда; Случајне 

променљиве; Теоријски распореди вероватноћа; Апроксимације емпиријских распореда теоријским 

распоредима;  Метод узорка;  Оцене основног скупа на основу узорка;  Параметарски статистички тестови;  

Непараметарски статистички тестови;  Статистичке таблице. 
 

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

Објашњавање нејасних теоријских делова материје кроз дискусију са студентима. Израда и увежбавање 

задатака, како у мањим групама, тако и појединачно, увежбавање коришћења савремених статистичких 

пакета. 

 
 

Литература  

1. Мишић В., Статистика, Добој, 2018. 

2. Меркле М., Вјероватноћа и статистика, Београд, 2002. 

3. Стојковић Х. М., Статистика кроз примере, Бечеј, 2007. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и вежбе, према наведеној структури предмета, уз упознавање са 

одговарајућим модерним статистичким пакетима. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

вежбе 10 усмени испит 25 

семинарски рад 30   

 

 

 



Студијски програми: Инжењерски менаџмент и Заштита животне средине; 

Назив предмета: ОСНОВИ ИНЖЕЊЕРСТВА 

Наставник: др Лепосава М. Филиповић-Петровић, професор; др Предраг Кузмановић, професор 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања из Термодинамике и Електротехнике неопходних за успешно праћење других 

научно-стручних и стручно-апликативних  предмета из области процесне технике и заштите животне 

средине. 

Исход предмета  

Усвајање знања предвиђених овим предметом студент ће стећи основна знања из термодинамике и 

електротехнике и вештине решавања једноставних проблема из праксе. 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

1. Термодинамика: Термодинамички системи величине стања, Идеални гасови. Први принцип 

термодинамике. Термодинамички процеси. Други принцип термодинамике. Агрегатна стања 

материје, Простирање топлоте. 

2. Електротехника: Електростатика, Стална електрична струја, Магнетно поље, Наизменична струја. 

Електромагнетно поље. 
 

Практична настава 

1. Аудиторне вежбе: Израда одабраних задатака из праксе у циљу бољег разумевања програма 

предавања.  

       2.    Лабораторијске вежбе: 

1)  Гасни закони (Бојл-Мариотов и Геј-Лисаков), 2) Одређивање адијабатске константе и релативне 

влажности ваздуха, 3) Одређивање специфичне топлоте: чврстих тела; 4) Одређивање латентне топлоте 

испаравања воде; 5) Одређивање коефицијента топлотне проводности.  

1) Омов закон у колу једносмерне струје, 2) Температурски коефицијент отпорности, 3) Одређивање 

температуре термоелементом, 4) Одређивање електрохемијског еквивалента бакра, 5) Отпорности у колима 

наизменичне струје, 
 

Литература  

1. Лазарев С.:Термодинамика, ВТШ, Шабац, 2012. 

2. Лазарев, С.: Основи електротехнике, ВТШ, Шабац, 2014. 

3. Лазарев, С.: Практикум физике, ВТШ, Шабац, 2003. 

4. Бошњаковић, П.: Основи електронике, ВЕТШ, Београд, 2006. 

5. Ђорђевић, Б. и др.: Термодинамика са термотехником, ТМФ, Београд, 2002 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, практичне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

2 домаћих задатака 10 усмени испит 25 

10 извештаја са практичних вежби 30   

 

  



Студијски програми: Информационе технологије, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН 

Наставник: др Миодраг Милићевић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема предуслова 

Циљ предмета 
Упознавање са техничко-технолошком проблематиком у индустријском дизајну. Оспособљавање 

студената за самосталан креативан рад у техничком обликовању индустријских производа. 

Исход предмета  
Студент ће стећи основна знања из области индустријског дизајна и индустријских стандарда. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Историјски развој и значај индустријског дизајна. Техничко-технолошка проблематика 

индустријског дизајна.  Књига индустријских стандарда. Обликовање индустријског материјала. 

Инжењерски процес пројектовања, Модели индустријског дизајна. Компјутерско конструисање. 

Компјутерско моделирање.  Верификација и валидација система индустријског дизајна. Квалитет 

индустријског дизајна. Метрика индустријског дизајна. Управљање пројектом. Документовање 

индустријског дизајна. 

 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда модела у индустријском дизајну. Компјутерско конструисање. Компјутерско моделирање.  
Литература  

 

1. М.Милићевић, „Индустријски дизајн“, ВТШ, Шабац, 2011. 

2. Александар Љевар: Индустријски дизајн, ТФ "Михајло Пупин", Зрењанин,2008. 

3. М.Васиљевић, Дизајн, БГ 

4. С.Кузмановић, Индустријски дизајн, ФТН, Н.Сад 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и лабораторијске вежбе, уз активно учешће студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

практична настава 10 усмени испт 25 

семинарски рад 30   

 

  



 

 

 

Студијски програми: Заштита животне средине, Информационе технологије, Инжењерски 

менаџмент, Гастрономија, Здравствена нега, Економија, Фармација, Прехрамбена технологија 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник: Ана М. Матић, наставник страног језика 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Изучавање енглеског језика у циљу оспособљавања студената за усмено и писано комуницирање. 

 

Исход предмета  

По завршеном предмету студенти ће стећи знања и способности за коришћење енглеског језика као 

међународног језика, у циљу активног праћења, учешћа и коришћења најновијих научних достигнућа. 

Самосталност у усменом и писаном комуницирању у свакодневним ситуацијама. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Лексичка, семантичка, синтаксичка, фонолошка и граматичка анализа. Основни граматички садржаји 

(чланови, именице, придеви, заменице, глаголска времена, модални глаголи, императив, прилози, бројеви). 

Виши степен граматичких садржаја (пасив, кондиционал, директан и индиректан говор, слагање времена, 

герунд, партиципи, инфинитив). 
 

Практична настава 

Тематски садржаји везани за конкретне, свакодневне ситуације из области студијских програма.  Граматичке 

и лексичке вежбе. Теме за дискусију For & Against. 

 

Литература  

 

1. Tomić M., Matić A.: The English Language I & II, VMPTŠ, Šabac, 2016. 

2. Томић, М.: Енглески језик;  -  скрипте, ВТСС, Шабац, 2011. 

3. John & Liz Soars: Pre-Intermediate and Intermediate Student’s Book New Headway English Course, Oxford 

University Press, 2003. 

4. Поповић, Љ., Мирић, В.,: Граматика Енглеског језика са вежбањима, Завет, Београд, 2008 

5. Benson, M.: Енглеско-српски речник, Просвета, Београд, 1978.    

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, интерактивне аудиторне вежбе на којима се, уз активно усмено и писано 

учешће студената, утврђује градиво са предавања и уводе тематски садржаји карактеристични за студијскe 

програмe. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 25 

тестови 10   

семинарски рад 20   



Студијски програми: Економија, Гастрономија , Инжењерски менаџмент, Информационе 

технологије  

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕТИКА И КОМУНИКАЦИЈА 

Наставник: др Зоран О. Јокић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање студената са етичким и моралним вредностима, као и комуникацијским вештинама неопходних 

за максимизирање циљне функције предузећа уз придржавања друштвене одговорности приликом 

доношења пословних одлука. Поред стицања уско специјализованих знања неопходно је стицање и општих 

знања, како би се адекватно формирао систем вреднсоти појединца, који је веома важан за развој појединца.  

 

Исход предмета  

Студент стиче основна знања о етичким и моралним вредностима током филогенетског и онтогенетског 

развоја људске цивилизације. Упознаће се са структуром личности појединца уважавајући различите 

психолошке школе и на тај начин спознати неопходна правила за делотворну комуникацију. Такође, 

студенти кроз упознавање са врстама комуникације, уче ефикасан начин пословног разговора тако што 

стичу знања у вези емоционалне писмености, теорије игара, врсте клијената, професиналног сагоревања и 

стреса, као и неопходности тимског рада.  

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Морал. Порекло морала. Етика. Западна филозофска етика. Модерна етика. Психологија личности. 

Комуниколошки појмови. Вербална комуникација. Димензије невербалне комуникације. Позитивне емоције. 

Непријатне емоције. Конфликти. Механизми одбране психе. Стрес. Комуникација у тиму. Врсте вођа. Врсте 

чланова тима. Игре моћи. Деструктивне игре. Недеструктивне игре. Врсте клијената.  
 

Практична настава  

На часовима аудиторних вежби детаљно се разматрају поједине теме са програма предавања и студенти 

излажу своје семинарске радове. 

 

Литература  

 

1.     Рађеновић Б., Родић Н., Рађеновић М.: Комуникологија, Висока технолошка школа струковних  студија, 

Шабац, 2010. 

2.     Јокић З., Јевтић Ј.: Етика и комуникација-скрипта, Висока медицинска и пословно-технолошка   школа 

струковних студија Шабац, 2017. 

3.      Рот, Н.: Психологија личности. Завод за уџбенике, Београд, 2010.                                                             

4.      Рот, Н.: Општа психологија. Завод за уџбенике, Београд, 2016. 

5.      Табс, С.: Комуникација – Принципи и контексти, Клио Београд, 2013. 

6.      Сингер, П.: Увод у етику. Издавачка књижарница, Сремски Карловци-Нови Сад,  2004. 

7.      Мандић, Т.: Комуникологија, Клио, Београд, 2003.  

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, интерактивне аудиторне вежбе уз активно учешће студената. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

практична настава 5                усмени испит 35 

колоквијуми 20   

 



Студијски програми: Инжењерски менаџмент; Заштита животне средине; Информационе 

технологије; Фармација; Економија; Гастрономија; Прехрамбена технологија 

Назив предмета: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 

Наставник: др Небојша М. Матић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан/Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних теоријских и практичних знања о пословању савременог предузећа у условима 

динамичког пословног окружења. 

 

Исход предмета  

Студент ће стећи основна знања о релевантним економским величинама, карактеристикама савременог 

предузећа, основним економским принципима и функцијама предузећа. Стицање вештина мерења и описа 

основних економских показатеља успешности предузећа. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ: Увод, предмет и циљ изучавања пословне економике. Повезаност 

пословне економике са другим дисциплинама. Репродукција. ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА, ЦИЉЕВИ И 

ЕЛЕМЕНТИ. Врсте предузећа: друштва лица и друштва капитала. Имовина предузећа: пословна и 

ванпословна средства. Основна средства: амортизација. Обртна средства: оптимизација величине и 

структуре залиха. Извори средстава предузећа: сопствена и позајмљена средства. Укупни расходи 

предузећа: трошкови, калкулације цене коштања. Укупни приход предузећа: добит и губитак, расподела 

добити. Инвестиције. Ефикасност пословања предузећа: продуктивност, економичност и рентабилност. 

Информациони систем предузећа као основа за праћење и контролу ефикасности. ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДУЗЕЋА. Вертикална и хоризонтална подела функција. Стратегија развоја предузећа. 
 

Практична настава  

У првом циклусу изводе се рачунске вежбе из: амортизације основних средстава, оптимизације залиха 

обртних средстава, калкулације цене коштања производа, обрачун укупног прихода предузећа, добити и 

расподеле добити. Израда елементарних показатеља ефикасности предузећа: продуктивности, 

економичности и рентабилности. 

 

Литература 

  

1. Матић Н., Пословна економика, скрипта ВМПТШ - Шабац, 2020. 

2. Пауновић Б.: Економика предузећа (предузеће, окружење и улагања), Центар за издавачку делатност 

Економског факултета у Београду, издање Београд, 2018. 

3. Симић Антонијевић, Д.: Економика и организација предузећа, ВТШ Шабац, 2014.  

4. Кисић С., Перовић-Јовановић М., Економика предузећа принципи и примена, БПШ Београд, 2018. 

5. Петровић М., Кисић, С.: Економика предузећа, Савремена администрација, Београд, 2019. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

активност на вежбама 5   

семинарски рад 20   

колоквијум 35   

 



Студијски програми: Информационе технологије, Економија,  Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: БАЗЕ ПОДАТАКА 

Наставник: др Благодар Р. Ловчевић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања о физичкој и логичкој организацији база података, системима за управљање 

базама података и њиховом одржавању. 

 

Исход предмета  

Студент ће стећи основна знања за самостално креирање, ажурирање и одржавање базе података. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

ТИПОВИ БАЗА ПОДАТАКА: Основни појмови (податак, ентитет, атрибут, домен, логички запис, 

датотека, скупови датотека, базе података). Модели података (хијерархијски модел, мрежни модел, 

релациони модел, објектно оријентисани модел). УПРАВЉАЊЕ БАЗАМА ПОДАТАКА: Карактеристике 

система за управљање базама података (DB2, ORACLE,  SQL Сервер, MySQL, ACCESS). Креирање база 

података. Манипулација подацима (унос података, издвајање података помоћу упита, ажурирање). 

ОДРЖАВАЊЕ БАЗА ПОДАТАКА: Перформансе база података (брзина приступа, вишекориснички рад са 

истим подацима). Безбедност база података (контрола приступа, овлашћења). Рестаурација конзистентног 

стања. 
 

Практична настава 

Организована је у рачунарским кабинетима и заснована је на активном појединачном и групном раду 

студената на креирању, ажурирању и одржавању базе података. Употреба једног програмског пакета према 

могућностима. 

 

Литература  

 

1. Б. Ловчевић, Базе података, Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, 

Шабац, 2019; 

2.  Б. Ловчевић, Базе података и информациони системи-практикум вежби, Висока медицинска и 

пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац, 2015; 

3.  Butsher, А: МySQL, Компјутер библиотека, Чачак, 2007. 

4. П. Могин, И. Луковић, М. Говедарица: Принципи пројектовања база података, ФТН, Нови Сад, 2004. 
 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

практична настава 10 усмени испт 25 

семинарски рад 30   

 

 

  



Студијски програми: Инжењерски менаџмент, Економија 

Назив предмета: ПОЗНАВАЊЕ ПРОИЗВОДА 

Наставник: др Љубица У. Мијић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање студената са проблематиком познавања својства, квалитета и карактеристика разних производа, 

њихове производње и примене. Кроз реализацију наставног садржаја студентима се пружају теоријска и 

стручна знања из области познавања производа што доприноси њиховом оспособљавању за рад у привреди 

непосредно по дипломирању. 

 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да примене стечена знања и овладаће вештинама 

неопходним за инжењерско познавање производа: начин добијања, употребе и коришћења. Овладаће 

методама креативног мишљења, иновативног приступа управљању и развоjу портфолиа производа и услуга 

и брендирања. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Појам и класификација производа. Квалитет производа. Транспозиције производа. Сировине. Производи 

органске хемијске индустрије. Производи неорганске хемијске индустрије. Производи металургије. 

Прехрамбени производи. Тржиште производа. Анализа окружења, узајамни односи између производа и 

тржишта.  Маркетинг производа. Основна обележја производа, дизајн, улоге у вези са производом, микс 

цена, политика и стратегија одређивања цена, калкулација, микс дистрибуције. Портфолио производа. 

Брендирање производа.  
 

Практична настава  

У оквиру аудиторних вежби обавља се дискусија, презентација узорака производа и пратећих елемената у 

циљу бољег разумевања програма предавања. Организују се посете одабраним компанијама како би се 

студенти упознали са фазама производње, прераде и дистрибуције. 

 

Литература  

 

1.  Ушчумљић, Д. , Јовановић, С., Миловановић, Р.: Комерцијално познавање робе, Економски    факултет, 

Београд, 2009.  

2.  Јанчетовић, М. Комерцијално познавање робе, БПШ, Београд, 2006. 

3.  Влаховић, М. Познавање робе, ВПШ, Нови Сад. 2002.  

4.  Стојадиновић, С. Познавање материјала, Београд, 2001. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, тимски рад у припреми и извођењу активности. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 колоквијуми 2x10 

вежбе 10 усмени испит 50 

семинарски рад 15   

 

  



 

Студијски програми: Заштита животне средине; Информационе технологије; Инжењерски 

менаџмент; Гастрономија; Здравствена нега; Економија; Фармација, Прехрамбена технологија 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: Ана М. Матић, наставник страног језика 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен испит из Енглеског језика 1 
Циљ предмета 

Развијање и усавршавање читања, говора, разумевања и писања у оквирима пословне комуникације. 

Коришћење језика у циљу активног праћења и учешћа како у свакодневним ситуацијама тако и у пословним 

контактима. Коришћење језика ради праћења развоја науке у свету. 

 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и способности за коришћење енглеског језика, као међународног језика, ради 

учешћа и коришћења најновијих научних достигнућа. Самосталност у усменом и писаном комуницирању, 

како у свакодневним ситуацијама, тако и у пословним контактима и пословној кореспонденцији. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Правила писања мејла, коришћење савремених технологија у сврху пословне комуникације, вршења 

различитих врста резервација, рекламација, писања понуда и наруџбина, пријава за посао, писање 

биографије. Коришћење друштвених мрежа у комуникацији. Разговор на различите савремене теме из 

области модерних технологија, исхране, здравља, животне средине, новца, друштвених мрежа, интернета. 

 

Практична настава 

Усмена и писана  комуникација, усмена пословна и писана пословна комуникација, као и сви други облици 

пословног језика (Пословна писма, наруџбине, преговори, уговори, плаћање, испорука, пријаве за посао, 

CV). Дискусије на теме невербалне комуникације, различитих видова комуникације, модерних технологија, 

здравља, новца, исхране, животне средине. Развијање комуникацијских вештина кроз симулације разговора 

за посао. Развијање вештина говора и разумевања кроз дискусије. 

 

Литература  

1. Tomić M., Matić A.: The English Language I & II, VMPTŠ, Šabac, 2016. 

2. Рејчел Армитаж-Амато: Пословна кореспонденција PONS, Klett doo, Beograd 2006. 

3. Митић Г.: Business Correspondence, Dictionary of Business Terms, Факултет Организационих Наука, 

Београд 2003. 

4. Kerzner, H.,: Project Management, John Willz & Sons, 2000 

5. Gartside L., Model Business Letters, Pitman, London, 1992 

6. Ланда, М.: Привредно-пословни речник, Грмеч, Привредни преглед, 2001. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз комбиновану интерактивну методу, уз активно усмено и писано учешће студената и 

практичну примену знања на темама које се обрађују. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 25 

тестови 10   

 семинарски рад 20   



 

Студијски програм: Инжењерски менаџмент 
Назив предмета:ПРОИЗВОДНЕ И УСЛУЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Наставник: др Лепосава М. Филиповић-Петровић, професор 
                      др Ана Васић, виши предавач 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања из производних и услужних технологија. Упознавање студената са основама 

реализације производње и услуга у различитим областима производних и услужних делатности. Уочавање 

основних физичко-хемијских процеса које условљавају вођење производних технологија, са циљем да се 

савремена сазнања из науке и технике директно примене у пракси. Оспособљавање студената за самостални 

рад у процесним технологијама, и савремени прилаз у управљању производњом, рационализацији и 

обезбеђењу услова рада. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената за разумевање знања и самостално решавање проблема из области производних и 

услужних технологија. Студент треба да стекне основна теоријска знања из технолошких процеса, да упозна 

проблеме који се јављају у пракси из области технологија, конкретних производа и услуга, и да их решава.На 

тај начин, кроз предавања, аудиторне вежбе и практичне вежбе оспособљава се за самостални рад у 

производним и услужним предузећима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Значај познавања процеса производних и услужних технологија за ижењерски менаџмент. Класификација 

технологија и технолошких процеса. Дефинисање основних појмова технологија и карактеристика 

производње. Tехнолошки процеси у неорганској, органској, прехрамбеној и фармацеутској технологији, 

металуршки и електрохемијски процеси. Процеси сагоревања. Термички процеси. Реализација производње. 

Унапређење процеса рада. Утицај процеса производних и услужних технологија на животну средину.  

 

Практична настава 

Израда већег броја задатака који прате теоријска излагања са предавањима. Посебна пажња ће бити 

посвећена решавању задатака на бази конкретних примера из праксе, обрађивати одређене методе за 

унапређење процеса рада, уз укључивање студената на самосталном решавању одређених задатака, при чему 

ће се максимално инсистирати на тимском раду. 

Литература  
1. Материјал са предавања 

2. Радаковић, Н., Ћосић, И.: Основе производних и услужних технологија (електронска скрипта), 

Факултет техничких наука у Новом Саду, 2012. 

3. Костић-Гвозденовић, Љ., Нинковић, Р.: Неорганска хемијска технологија, ТМФ, Београд, 1997. 

4. Илишковић, Н.: Органска хемијска технологија, Свјетлост, Сарајево, 1992. 

5. Best Available Techniques Reference Document (BREFs), http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

6. Петровић, З., Дугић, П., Алексић, В.: Физичко-хемијска испитивања у процесима органске 

индустрије, Зворник, 2011. 

7. Ali, М., Ali, Б., Speight, Ј.: 'Handbook of Industrial Chemistry', The McGraw-Hill Companies, 2005 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, аудиторне вежбе на којима студент активно учествује, кроз рачунске 

задатке из пређеног градива на предавањима, као и практичне вежбе које се одвијају у погонским условима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 45 

практична настава 10   

Колоквијуми  (2x20) 40   

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


Студијски програми: Инжењерски менаџмент; Заштита животне средине; Економија; 

Прехрамбена технологија 
Назив предмета: OСНОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Наставник: мр Славица В. Илић, предавач 
Статус предмета: Обавезан/Изборни 
Број ЕСПБ:7 
Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање студената са основним елементима животне средине, узроцима и последицама загађивања, 

заштитом и унапређењем животне средине. 

 

Исход предмета  

По завршеном предмету студенти ће стећи основна теоријска знања везана за проблематику заштите 

животне средине, облике загађења и утицај процесне индустрије и људског деловања на животну средину. 

Ова знања представљају теоријску основу за инжењерске курсеве на даљим студијама. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Еколошки оквир живота: основне одлике животне средине; односи организама и животне средине; основне 

сфере Земље; еколошки односи исхране; кружење материје у природи. Глобално угрожавање и загађивање 

животне средине. Загађивање ваздуха, вода и земљишта. Отпад. Бука и вибрације. Јонизујуће и нејонизујуће 

зрачење. Последице загађивања животне средине. Заштита ваздуха, вода и земљишта од загађивања. Обнова 

земљишта. Мере за сузбијање буке и вибрација. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 

Коришћење савремених информационих технологија у области заштите животне средине. Одрживи развој. 

Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије - основни елементи, циљеви и могућности 

реализацијe. Образовање за заштиту животне средине. 
 

Практична настава 

Анализа технолошких процеса у циљу смањења ризика по животну средину, с обзиром на минимизацију 

отпадних материја и ослобођене енергије, односно спречавање деградације и угрожавање животне 

средине.У оквиру практичних вежби организују се и посете индустријским постројењима, како би се 

студенти директно упознали са изворима загађујућих материја и могућностима њиховог смањења у циљу 

заштите животне средине. 

 

Литература  

 

1. Илић, С.: Заштита животне и радне средине, скрипта, ВТШ, Шабац, 2008. 

2. Ђармати, Ш., Веселиновић, Д., Гржетић, И., Марковић, Д.: Животна средина и њена заштита, Факултет 

за примењену екологију, Београд, 2008. 

3. Николић, Д.: Заштита животне средине, РМФ, Косовска Митровица, 2001. 

4. Енциклопедија Животна средина и одрживи развој – Књига тачних одговора, Ecolibri, Београд, 2003. 

5. Шећеров Соколовић, Р., Соколовић С., Инжењерство у заштити околине, Технолошки факултет у Новом 

Саду, Нови Сад, 2002. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, практичне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испит 30 

тестови 10   

 



Студијски програм: Фармација, Прехрамбена технологија, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА 

Наставник: др Јелена Р. Ђуричић-Миланковић, виши предавач 

Статус предмета: обавезни/изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање студената са појмом квалитета производа, основним појмовима из управљања квалитетом 

производа, стандардима, стандардизацији, акредитацији лабораторије за контролу квалитета производа, 

статистичкој обради резултата испитивања и упознавање са теоретским принципима и стицање практичног 

искуства за коришћење неких најзначајнијих метода анализе. 

Исход предмета 

По завршеном предмету студент ће бити у стању да разуме основне појмове управљања квалитетом, 

познавање структуре и функционисања акредитоване лабораторије за контролу квалитета и познавање 

теоријских основа најважнијих савремених метода анализе, препознавање њихове применљивости у 

конкретним случајевима; Познавање принципа стандардизације и атестирања; Познавање статистичке 

обраде резулатата мерења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Квалитет кроз исторју, Појам и дефиниције квалитета, Значај квалитета за тржишну позицију, Основи 

обезбеђења квалитета, Европска искуства у области квалитета, Алати квалитета, Међународни стандарди 

ISO, Стандарди и стандардизација, Атести и атестирање, Еталони и еталонирање, Акредитација 

лабораторије за испитивање квалитета производа, Најважније савремене аналитичке методе, Грешке и 

обрада резултата мерења. 

Практична настава 

Упознавање са инструментацијама; одређивање различитих реалних аналита применом класичних и 

инструменталних метода анализе; прикупљање, обрада и тумачење добијених резултата. 

Литература 

1. Живковић Ж., Глигорић М., Убипапир Р., Мухић Ш., Управљање квалитетом, Технолошки факултет у 

Зворнику, 2005. 

2. Станков Ј., Искрин Б., Васић С., Контрола квалитета у производњи, Факултет техничких наука, 

Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 1990. 

3. Јовановић Љ., Хемијска анализа материјала, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду, 1998. 

4. Ђуричић М., Менаџмент квалитета, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, 2007. 

5. Бабић Ј., Ушћумлић Д., Квалитет и менаџмент квалитетом, Универзитет у Београду, Београд, 2014. 

6. Фотић Љ., Лаушевић М., Скала Д., Бастић М.: Инструменталне методе хемијске анализе, 

Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду, Београд, 1989. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, тимски рад у припреми и извођењу активности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активности у току предавања 8  Усмени испит 30 

Активности на вежбама 30                   

Колоквијуми 2 х16=32   

 

 

 

  



 

 

Студијски програм:  Економија, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Наставник: др Никола Ђ. Јанчев, професор струковних студија 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета  

Стицање знања о развоју теорије предузетништва. Двојако разумевање улоге предузетника у савременом 

пословном окружењу - са једне стране са аспекта отпочињања сопственог бизниса, а са друге стране у 

функцији корпоративног предузетништва.  

 

Исход предмета  

Овладавање знањима у области предузетништва, оспособљеност студената за самостална истраживања и 

трагања за новим пословним подухватима, њихово валоризовање и одлучивање, као и управљање већ 

разрађеним пословима. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Природа, карактеристике и понашање предузетника; Облици предузетништва; Природа и значај 

предузетништва; Улога предузетништва у економији и друштву; Предузетничке стратегије; Иновације и 

предузетништво; Предузетништво и мала предузећа; Креирање нових пословних подухвата; Бизнис план; 

Финансирање нових подухвата; Предузетништво и развој пословања; Развијање предузетништва у великим 

предузећима; Предузетничка оријентација у будућности. 

 

Практична настава 

Током вежби студенти анализирају студије случаја, дефинишу проблем и ангажују се на његовом решавању. 

Ради се на припреми, изради и одбрани семинарског рада. 

 

Литература 

 

1. Суџук Д., Предузетништво, Висока пословна школа Ваљево, 2008. 

2. Пауновић, Б., Предузетништво и управљање малим предузећем, Центар за издавачку делатност 

Економског факултета, Београд, 2012. 

3. Сајферт, З., Ћоћкало, Д., Предузетништво, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2010. 

4. Авлијаш, Р., Авлијаш, Г., Предузетништво, Универзитет Сингидунум, Београд, 2013. 

5. Стефановић В., Цвијановић Д., Војновић Б., Лавиринти менаџмента, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2012. ISBN 978-86-6269-009-8; COBBIS.SR-ID192267788    

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

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи аудиторним методама. Теоријска настава може се реализовати у power point презентацији. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе 10 усмени испит 40 

колоквијум-и 40   

семинарски рад 10   

 



Студијски програми: Гастрономија, Економија, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Наставник: др Дејан Ж. Грујић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан/Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање стручних знања из области планирања, обезбеђивања, обуке и мотивације кадрова, као и вештина 

потребних за тимски рад при реализацији пословних пројеката. 

 

Исход предмета  

По завршеном предмету студенти ће стећи основна знања и вештине у управљању људским ресурсима. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ КАДРОВА: Привредна друштва и људски ресурси. Основе управљања људским 

ресурсима. Планирање потреба за кадровима. Регрутовање кадрова. Селекција, избор и пријем кадрова у 

процесима рада. Обука кадрова. Напредовање и развој кадрова. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА: Мотивација, 

комуникација и активирање запослених. Управљање конфликтима запослених. Иновације и људски ресурси. 

Тимски рад. 
 

Практична настава 

На аудиторним вежбама се анализирају и решавају конкретни проблеми из области управљања кадровима. У 

оквиру вежби организује се обилазак значајнијих привредних друштава која упошљавају већи број радника. 

 

Литература  

 

1. Богићевић Б., Менаџмент људских ресурса, Економски факултет Београд, 2004. 

2. Станковић М., Менаџмент људских ресурса, Висока пословна школа Ваљево, 2009. 

3. Вујућ, Д.: Менаџмент људских ресурса и квалитета, Центар за примењену психолгију, Београд, 2000. 

4. Пржуљ, Ж.: Менаџмент људских ресурса (скрипта), Факултет „Браћа Карић”, Београд, 1999. 

5. Петровић, М.: Управљање развојем кадрова, ФОН, Београд, 1998. 

6. Даниел, А. W., Воицх, Д. Јр.: Менаџмент, процес, структура и понашање, Грмеч, Београд, 1994. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

практична настава 5 усмени испит 35 

семинарски рад 20   

 

 

 

 

  



Студијски програм: Инжењерски менаџмент 
Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Наставник: др Лепосава М. Филиповић-Петровић, професор 
                      др Ана Васић, виши предавач 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања из процеса и операција које се користе у индустрији. Упознавање студената са 

материјалима који се користе у производњи. Основа за успешно праћење предмета из уже струке на 

усмерењу инжењерски менаџмент. Оспособљавање студената за самостални рад на апаратима и уређајима у 

процесној индустрији. 

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање основних процеса индустријског инжењерства, основних знања из 

механичких, топлотних и дифузионих операција и за самостално решавање проблема из наведених области.  

Студент треба да стекне основна теоријска знања о материјалима и да примени стечена знања у решавању 

проблема избора одговарајућих материјала и њихове експлоатације у пракси. На тај начин, кроз предавања, 

аудиторне вежбе и практичне вежбе оспособљава се за самостални рад у производњи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни принципи и разумевање индустријског инжењерства. Основни технолошки процеси у индустрији. 

Основни параметри процеса (проток, притисак, температура, концентрација). Флуиди: особине и понашање. 

Мешање материјала у различитим срединама. Филтрација. Ситњење чврстих материјала. Пренос и размена 

топлоте. Кондензација и кондензатори. Испаравање и укувавање. Кристализација. Дестилација. Екстракција. 

Сушење.  
Инжењерски материјали: дефиниција и подела, стање потреба и резерва у природи. Метали, керамика, 

стакло, полимери, композити. Физичко-хемијске особине материјала. Избор материјала и њихова примена у 

индустрији. Еколошки аспекти употребе различитих материјала. 

 

Практична настава 

Израда већег броја задатака који прате теоријска излагања са предавањима. Посебна пажња ће бити 

посвећена решавању задатака на бази конкретних примера из праксе. Посета индустријским постројењима 

где ће се студенти упознати са великим бројем машина и апарата примењеним у одређеним технолошким 

процесима, како би се упознали са утицајем разних фактора на ефикасност операција у индустрији. 

Литература  

1. Материјал са предавања 

2. М. Совиљ, Дифузионе операције, Технолошки факултет, Нови Сад, 2004. 

3. Исаковић М., Лолић. И: Збирка задатака из технолошких операција, ВМПТШСС, Шабац, 2007. 

4. Грбавчић Ж., Калиђеровић Радоичић Т. : Механичке операције, 2016. 

5. Тасић А., Шербановић 5., Ђорђевић Е.: Топлотне операције и опрема, 2005. 

6. Стојадиновић, С., Љевар, А.: Познавање материјала, Технички факултет, Зрењанин, 2001. 

7. Јанчић Хајнеман Р., Алексић Р.: Основи инжењерства материјала, 2015. 

8. Радојевић В., Јанчић Хајнеман, Р.: Материјали, Практикум са теоријским основама, 2016. 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, аудиторне вежбе на којима студент активно учествује, кроз рачунске 

задатке из пређеног градива на предавањима, као и практичне вежбе које се одвијају у погонским условима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 45 

практична настава 10   

Колоквијуми  (2x15) 30   

Семинарски рад 10   

 



Студијски програми: Ижењерски менаџмент, Заштита животне средине, Прехрамбена 

технологија 

Назив предмета: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Наставник: др Јелена Ђуричић-Миланковић, виши предавач 

Статус предмета:  Обавезан /Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање студената са појавом, глобалним значајем, циљевима, стратегијама и методологијама 

остваривања одрживог развоја. Упознавање са плановима и активностима органа и специјализованих 

агенција УН у области одрживог развоја. Оспособљавање за примену принципа одрживог развоја на 

глобалном и локалном нивоу. 

Исход предмета 

Студент ће моћи да разуме глобални значај и улогу доктрине одрживог развоја. У професионалном раду 

моћи ће да уочава и исправља недостатке у развојним концептима на микро и макро нивоу и креира одржива 

решења. Биће способан да сопственим позитивним примером у професионалном и приватном окружењу 

утиче на промоцију одрживог развоја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, утемељење и генеза идеје одрживог развоја. Циљеви одрживог развоја. Одрживи развој као глобални 

процес. Компоненте одрживог развоја: Економска компонента, Друштвена компонента, Компоненета 

животне средине. Улога, активности и допринис ОУН у глобалном ширењу и прихватању идеје одрживог 

развоја, Агенде и домети светских самита о одрживом развоју у Рио де Жанеиру и Јоханесбургу, Агенда 21 и 

Локална агенда 21, Национална стратегија одрживог развоја Србије, Србија и Агенда 2030. 

Практична настава 

Анализа околности и разлога настанка идеје одрживог развоја. Анализа и критичко сагледавање глобалних и 

локалних примера недоследности и доследности у примени приципа одрживог развоја. Анализа резултата 

Светских самита о одрживом развоју у Рио де Жанеиру 1992. и 2012. и Јоханесбургу 2002. Анализа 

глобалних узрока спорог прихватања идеје одрживог развоја. Улога појединца у напредовању ка одрживом 

развоју кроз примере из Локалне Агенде 21. Резултати остварења Националне стратегије одрживог развоја 

Србије и Акционог плана за остварење Националне стратегије одрживог развоја. Добровољни национални 

извештај Републике Србије о спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој. Ревидирана Стратегија одрживог 

развоја Града Шапца са акционим планом  2017-2020 и примери креирања одрживих решења. 

Литература 

1. Đukić P., Đukanović S., Održivi razvoj – društveno-ekonomski  i ekološki aspekti, Tehnološko-metalurški 

fakultet, Beograd, 2018.  

2. Србија и Агенда 2030., Мапирање националног стратешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја, 

Влада Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике: 

https://rsjp.gov.rs/wpcontent/uploads/Agenda-UN-2030.pdf 

3. Добровољни национални извештај Републике Србије о спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој: 

http://www.skgo.org/storage/app/media/uploadedfiles/Dobrovoljni%20nacionalni%20izvestaj%20Republike%20Srb

ije%20o%20sprovodjenju%20Agende%202030%20za%20odrzivi%20razvoj.pdf  

4. Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije: http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html 

5. Ревидирана Стратегија одрживог развоја Града Шапца са акционим планом  2017-2020: https://sabac.rs/wp-

content/uploads/2020/06/revidirani_slor_sabac_final_ceo_dokument_2.pdf 

6. web-sajt Organizacije UN za životnu sredinu UNEP: http://www.unep.org 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, посета производним постројењима, семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни поена 



 

  

испит 

активност у току предавања  10 усмени испит  40 

активност на вежбама  15   

семинарски рад  35   



 

Студијски програми: Ижењерски менаџмент, Информационе технологије 

Назив предмета: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Наставник: др Благодар Р. Ловчевић, професор струковних студија 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање са техничко-технолошком проблематиком у пројектовању, изградњи и коришћењу инфор-

мационих система. Оспособљавање студената  за самосталан и тимски рад на пројектовању, изградњи и 

коришћењу информационих система заснован на моделирању реалног система. 

 

Исход предмета  

Студент ће стећи знања из области анализе и спецификације система, управљања пројектом, моделима 

развоја и пројектовања информационих система. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Увод (Дефиниција, Инжењерски процес пројектовања, Стандардизација у софтверском инжењерству). 

Модели развоја информационих система (Конвенционални модел. Прототипни модел. Инкрементални 

модел. Еволутивни модел. Вишеструко коришћење софтвера. Аутоматско генерисање софтвера. CASE 

алати). Пројектовање и развој информационих система: Спецификација система (Методе за анализу и 

спецификацију система. Структурна анализа. Објектно орјентисана анализа. Моделирање система). 

Пројектовање система (Структурно пројектовање. Објектно орјентисано пројектовање. Пројектовање 

корисничког интерфејса. Пројектовање базе података). Верификација и валидација система (Методе и 

технике за тестирање програма. Квалитет софтвера. Метрика софтвера). Управљање пројектом. (Активности 

управљања. Планирање пројекта. Процена потребних ресурса. Одржавање система. Обезбеђење квалитета 

система. Документовање система). Информациони подсистеми: Финансије, Производња, Одржавање 

опреме, Квалитет. 
 

Практична настава 

Обухвата примену различитих категорија CASE алата у различитим фазама пројектовања информационих 

система. 

 

Литература  

 

1. Б. Ловчевић: Информациони системи, Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних 

студија, Шабац, 2016.  

2. Б. Ловчевић: Базе података и информациони системи, практикум вежби, Висока медицинска и 

пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац, 2015.  

3. Б. Ловчевић, И. Вујанић, И. Јокић: Софтверско инжењерство и информациони системи, Висока 

медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац, 2014.  

4. Јошанов Б., Тумбас П.: Софтверски инжењеринг, ВПШ, Нови Сад, 2002. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, дискусије и практичне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

практична настава 10 усмени испит 25 

семинарски рад 30   



Студијски програм: Економија, Гастрономија, Ижењерски менаџмент 
Назив предмета: ПОСЛОВНИ ПЛАН 
Наставник: др Јелена М. Јевтић, виши предавач 
Статус предмета: Обавезан/Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање знања из области планирања, разумевање теоријских и методолошких основа планирања, са 

тежњом да студенти савладају основне технике израде, примене и ажурирања пословног плана.  

Оспособљавање студената да разумеју: структуру и комплексност пословних планова, намену пословног 

плана, начине прикупљања информација, практичне проблеме у изради и разноликост пословних планова.  

 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и вештине која ће им омогућити да у пракси, у конкретном предузећу, разумеју 

природу пословних проблема, да самопроцењују пословне идеје, анализирају економско окружење, прате 

раст и развој предузећа, примене одговарајуће методе и технике на основу којих могу припремити бизнис 

план као водич за успешно пословање.  

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Анализа процеса пословног планирања; Појам и релевантни аспекти бизнис плана; Намена и обим бизнис 

плана; Информације потребне за бизнис план (тржишне информације, финансијске информације); Израда и 

структура бизнис плана (формално незаобилазни делови бизнис плана, производни или оперативни план, 

маркетинг план, организациони план, процена ризика, финансијски план, додатак); Примена бизнис плана; 

Мерење прогреса, ажурирање и разлози пропасти бизнис плана. 

 

Практична настава  

На часовима аудиторних вежби темељно се разматрају поједине теме са програма предавања и у складу са 

њима студенти врше практичну израду пословног плана и излажу своје семинарске радове. 
 

Литература  

 

1. Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план – водич за израду. Београд: ЦИД Економски факултет, 2013. 

2. Ђорђевић Д., Анђић Ж., Увод у пословно планирање – бизнис план, Технички факултет Зрењанин, 2003. 

3. Ђурић, З. Бизнис план малих и средњих предузећа. Београд: Београдска пословна школа, 2007. 

3. Милићевић, В. Стратегијско пословно планирање. Београд: Факултет организационих наука, 2007. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и аудиторне вежбе на којима студенти активно учествују кроз дискусије и 

давање практичних решења заснованих на основним корацима из водича за израду пословног плана. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

колоквијум-и (два по 20 поена) 40 писмени испит 30 

активност у току предавања 5   

активност у току вежби 5   

практичан рад: самостална израда 

пословног плана 

20   

 

  



Студијски програми: Информационе технологије,  Економија, Ижењерски менаџмент 
Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 
Наставник: др Миодраг Б. Милићевић, професор струковних студија 
Статус предмета: Обавезан/Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања из области Е-пословања. Начин и врсте Е-пословања. 

 

Исход предмета  

Студент ће стећи основна знања из Е-пословања у разним областима: Е-трговинa, Е-банкарствo, Е-

пословањe у образовању, здравству, итд. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

ОСНОВИ Е-ПОСЛОВАЊА: Пословни системи (функције, организација, информациона структура). 

Електронско пословање (дефиниција, типови система електронског пословања). Модели електронског 

пословања (Ц2Б, Б2Б). Информационе технологије за подршку електронском пословању (комуникациона 

инфраструктура, серверска инфраструктура, клијентска инфраструктура, стандарди за размену података, 

софтверска архитектура, софтверске платформе, развојни системи и алати). Безбедност система 

електронског пословања (основе криптографије, дигитални сертификати, дигитални потписи, безбедност 

мреже, протоколи, размена порука, виртуелне приватне мреже, безбедност апликација).  

ТЕХНОЛОГИЈА Е-ПОСЛОВАЊА: Е-плаћање (Захтеви система плаћања, архитектура система плаћања, 

средства електронског плаћања – електронски новац – чекови – картице). Примери система е-пословања 

(Електронска трговина. Електронско банкарство. Електронско здравство. Електронско образовање). 

Прелазак на е-пословање (Глобални уговори и стандарди, међународна сарадња. Техничко окружење. 

Професионално оспособљавање). 
 

Практична настава  

Обухвата израду практичних примера система електронског пословања. Студенти самостално израђују 

семинарски рад. 

 

Литература 

  

1. Урош Т., Електронско пословање, Београдска пословна школа, 2006. 

2. Гледовић Б., Електронско пословање I, Висока пословна школа Ваљево, 2010. 

3. Раденковић Б., Зракић М. Д., Богдановић З., Бараћ Д., Лабус А., Електронско пословање, ФОН, Београд, 

2015. 

4. Станкић Р., Електронско пословање, Београд, 2009. 

5. Поцајт, В., Тосиц, Д.: Интернет пословање после 2000, ИНИ, Београд, 2003. 

6. Deitel M.N., Deitel J.R., Nieto R.T.: Business and e-Commerce How to Program, Prentice Hall, 2000. 

7. Станкић, Р., Гледовић, Б.: Електронско пословање, ВЕШ, Ваљево,2004. 

8. Милићевић М., Електронско пословање, ВТШ, Шабац, 2012. 

9. Остала стручна литература везана за Е-пословање у трговини, банкарству, образовању, итд. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања и лабораторијске вежбе. 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испит 30 

семинарски рад 20   



 

Студијски програми: Инжењерски менаџмент, Економија, Гастрономија, Заштита животне 

средине 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКАТА 

Наставник: др Никола Ђ. Јанчев, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан/Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања из области управљања пројектима. 

 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да користе средства, методе и поступке за пројектовање и управљање 

пројектима. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Пројекти – дефиниционе напомене. Циклус пројекта. Анализа изводљивост пројекта. Финансијска и 

економска анализа. Идентификација трошкова и користи. Вредновање трошкова и корист. Инвестициони 

критеријуми. Неизвеснист и анализа осетљивости. Имплементација и мониторинг. Евалуација. 
 

Практична настава  

Израда анализа изводљивости. Финансијске и економске анализе. Утврђивање оправданости и користи. 

Структуирање основе за израду пројекта. Утврђивање метода и поступака за евалуацију и мониторинг 

пројеката. 

 
 

Литература  

 

1. Ђуричић Д., Лончар Д.: Управљање помоћу пројеката, Економски факултет Београд, 2010. 

2. Јовановић П.: Управљање пројектима, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, 2012. 

3. Kerzner H.: Project Menagment, John, Willz and Sons, 2000. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, дискусије и практичне вежбе – задатке из финансијског менаџмента и 

рачуноводства. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 40 

семинарски рад 20   

 

 

 

  



Студијски програми: Инжењерски менаџмент, Економија  

Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Наставник: др Никола Ђ. Јанчев, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Упознавање са нарастајућим променама у окружењу и начинима прилагођавања предузећа променама. 

Оспособљавање студената да препознају и анализирају шансе и опасности из окружења и исте доводе у везу 

са могућностима и слабостима предузећа и на тај начин дефинишу могући правци развоја предузећа. 

Припрема студената за стратегијско размишљање и деловање. 

 

Исход предмета  

Студент ће бити способан да дефинише визије и мисије пословног система, утврђивање циљева, 

пројектовање и препознавање алтернативних стратегија.  Избор оптималних стратегија раста и развоја. 

Имплементирање и контрола одабраних стратегија. 

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Теоријски приступ, појава и улога стратегије, Фокус стратегијског менаџмента, Карактеристике и значај 

стратегијског менаџмента, Процес стратегијског менаџмента; Димензије стратегијског управљања; појам 

садржај и карактеристике стратегијског менаџмента, стратегијска визија и циљеви, стратегије, стратегијске 

одлуке. Предвиђање као предпоставка стратегијског менаџмента, Анализа општег окружења, Анализа 

конкурентског окружења, Анализа предузећа; SWOT матрица, BPEST анализа, Бенчмаркинг, Портфолио 

концепт, Метод сценарија, Матрица анализе шанси и опасности, DELFI метод, Ланац вредности, 

Дефинисање мисије, Дефинисање визије, Дефинисање циљева, Пројектовање алтернативних стратегија, 

Избор оптималне стратегије; Елементи процеса имплементације стратегије, Стварање организационе 

структуре, Успостављање организационе културе, Операционализација циљева и алокација ресурса, 

Координација вођења  имплементације стратегије,  Контрола и ревизија стратегије;  Концепт  управљања  

променама, Модели за управљање променама, Увођење промена. 
 

Практична настава 

Учествовање у дефинисању и анализи проблема везаних за стратегије планирања, организовања вођења и 

контроле, као и у симулирању стратешког управљања у пословним системима. 
 

Литература  

 

1. Милисављевић М., Стратегијски менаџмент, Економски факултет Београд, 2010. 

2. Ђуричин Д., Јаношевић С., Каличанин Ђ., Менаџмент и стратегије, Економски факултет, Београд, 

2011. 

3. Тодоровић Ј., Ђуричин Д., Јаношевић С., Стратегијски менаџмент, Институт за тржишна 

истраживања Београд, 1998. 

4. Милисављевић М., Основи стратегијског менаџмента, друго издање, Мегатренд, Београд, 1999. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања и аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 20 

семинарски рад 40   

 



Студијски програм: Економија, Инжењерски менаџмент 
Назив предмета: ПОСЛОВНО ПРАВО 
Наставник: др Слободан З. Ненадовић, професор струковних студија  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема предуслова 
Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима, институтима и правилима у области 

грађанског, стварног, облигационог, а посебно права привредних друштава, уговорног трговинског права, 

права хартија од вредности и интелектуалне својине. Такође и њихово оспособљавање за пуно и оптимално 

учешће у конкретној пословној комуникацији и реалном привредном животу. 

 

Исход предмета 

Након успешно савладаног градива студенти ће моћи да: разликују посебне форме привредних друштава, 

најважнијих пословних уговора, хартија од вредности и права интелектуалне својине; користе најважније 

уговоре привредног права у реалном привредном окружењу; одреде различите облике управљања и 

одговорности за обавезе у привредним субјектима; установе оптималне форме обезбеђења потраживања код 

конкретних правних послова; објасне пословне могућности коришћења хартија од вредности и потребу 

заштите права интелектуалне својине.  

 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Субјекти права, појам и карактеристије. Приватна својина и друга стварна права. Појам, закључење и 

обезбеђење уговора. Најважнији уговор пословног промета. Предузетник. Привредна друштва. Финансијске 

организације. Повезана привредна друштва.  Стечај и ликвидација.  Хартије од вредности.  Права 

интелектуалне својине и право конкуренције. 
 

Практична настава 

Закључење уговора о продаји. Оснивање различитих форми привредних друштава. Практични примери 

коришћења хартија од вредности. Практични примери коришћења средстава обезбеђења потраживања. 
 

Литература  

 

1. Ненадовић С, Основи пословног права, ВИПОС, Ваљево 2013; 

2. Спировић-Јовановић Л., Дабић Љ., Трговинско право (пословно право), Економски факултет Београд, 

2011. 

3. Васиљевић М, Водич за примену Закона о привредним друштвима, Београд 2011; 

4. Марковић С, Поповић Д, Право интелектуалне својине, Београд 2013; 

5. Беговић Б, Павић В, Увод у право конкуренције, Београд 2012. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације, рад у малим групама студената, презентације, интерактивна 

дискусија у вези са презентацијама и практичним примерима. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 50 

активност на вежбама 5   

колоквијум I 20   

колоквијум II 20   

 

 



Студијски програм: Економија, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ 

Наставник: др Небојша М. Матић, професор струковних студија 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема предуслова 

Циљ предмета 

Основни циљ је да студенти стекну основна знања из области царинског система и делова девизног и 

пореског система који се остварују у царинском пословању. 

Исход предмета  

Студент ће стећи знања о основним обележјима и карактеристикама царинског и девизног система, врстама и 

облицима царинских и девизних послова, инструмената и средстава плаћања, обука са техникама у обављању 

девизних послова. 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава 

Спољнотрговинска размена. Царињење робе и царински поступак. Инструменти царинског система. 

Царинско пословање и примена одредаба спољнотрговинског и девизног система. Функционисање царинске 

службе. Девизно пословање. Међународни платни промет. Средства плаћања у девизном пословању. 

Финансијска документа у међународном плаћању.  
 

Практична настава 

На часовима вежби детаљно се разматрају поједине теме са предавања и студенти излажу своје семинарске 

радове. У оквиру часова вежби организују се посете Управи Царина и шпедитерским компанијама. 
 

Литература  

1. Матић Н., Царинско и девизно пословање, ВМПТШ - Шабац, 2019. 

2. Јеринић Д., Царински систем Србије, Београдска пословна школа, Београд , 2018. 

3. Јеринић Д., Модернизација царинске службе, Београдска пословна школа, Београд , 2018. 

4. Бјелић П., Међународна трговина, Економски факултет, Београд, 2008. 

5. Козомара Ј., Спољно трговинско пословање, Институт за економску дипломатију, Београд, 2005. 

6. Алексић М., Девизни систем и девизно пословање, Институт за спољну трговину, Београд 2020. 

 

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

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и интерактивне аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

активност на вежбама 5   

семинарски рад 20   

колоквијум 35   

 

 

 

  



Студијски програми: Економија, Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА 

Наставник: др Слободан З. Ненадовић, професор струковних студија 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета  

 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, практичних способности и вештина у тумачењу и примени 

правних правила у области заштите права потрошача, посебно у домену покушаја нарушавања или 

ограничавања овог права. Посебан акценат ставља се на уважавање интереса потрошача применом и 

поштовањем начела која важе, сагласно правилима о заштити потрошача ЕУ, а која смо имплементирали и у 

наше законодавство из ове области. Крајњи циљ је овладавање специфичним правним вештинама у систему 

заштите права потрошача као нове и перспективне гране права. 

Исход предмета 

 

Oчекује се да савладавањем предмета студент може да: разуме структуру и разлоге настанка права потрошача 

као и међународних стандарда у овој области; развије способност аналитичког приступа правним 

проблемима, као и да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на питања 

информисаности, сигурности, као и начинима за остваривање ових права у сегменту заштите потрошача; 

развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате свог 

научног рада, стечена знања примени у пракси. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Појам потрошача, њихове потребе, врсте и класификације; Правни положај у нашој земљи; Основна права 

потрошача; Заштита потрошача (конзумеризам, заштита потрошача у Европској унији), Организације за 

заштиту интереса потрошача; Стратегија заштите потрошача; Закон о заштити потрошача (заштита живота, 

здравља и сигурност потрошача, заштита економских интереса потрошача, посебни облици заштите 

потрошача у области услуга, типски уговори, информисање и образовање потрошача, накнада штете, 

национални програм и субјекти заштите, надзор, привредни преступи и прекршаји. 

 

Практична настава 

Вежбе, практични примери, часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената), 

индивидуалне консултације, истраживачки пројекти студената. 

Литература 

 

1. Тањевић Н., Заштита потрошача у туризму, Висока туристичка школа струковних студија, Београд 2007. 

2. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016- др. закон и 44/2018- др. закон) 

3. Јовановић Zattila М., Право потрошача, Правни факултет Ниш,  2013. 

4. Мићовић М., Заштита права потрошача, Крагујевац, 2009. 

5. Стратегија заштите потрошача за период 2019-2024. 
 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације, рад у малим групама студената, презентације, интерактивна 

дискусија у вези са презентацијом и практичним примерима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   



 

Студијски програми:  Инжењерски менаџмент; Заштита животне средине, Гастрономија, Фармација 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Наставник: др Мирјана Д. Антонијевић-Николић, професор  

Статус предмета: Обавезан/Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема предуслова 

Циљ предмета 

Стицање знања која студенту омогућују да на основу познавања састава и особина отпада процени да ли је неки 

материјал отпад или се пак може користити као сировина. Оспособљавање студената да на основу знања о 

отпаду стекне неопходна знања за интегрисано управљање отпадом, које обухвата контролу загађења околине, 

очување ресурса и најновије тежње ради одрживог развоја. 

Исход предмета  

Након положеног испита студенти могу самостално да, на основу познавања састава и количине отпадног 

материјала, димензионишу систем за руковођење отпадом, у који је укључен транспорт, процесирање и 

диспозиција. Такође, захваљујући стеченим сазнањима студенти могу да објасне процесе који се одигравају 

током сакупљања, складиштења, руковања и диспозиције отпада, као и да утичу на њих применом 

одговарајућих инжењерских решења.. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Комунални отпад. Количина и састав отпада, врсте отпада, сакупљање и транспорт. Интегрисано управљање 

отпадом и основни принципи. Вредновање отпада као ресурса. Отпад и одрживи развој. Спречавање генерисања 

отпада и минимизација. Рециклажа и реискоришћавање отпада. Биолошки третман отпада. Термички третман 

отпада. Депоновање и санитарне депоније. Опасан отпад-подела и управљање. Индустријски отпад. Отпад 

биохазардног порекла-медицински отпад: класификација, разврставање и методе третмана. Стерилизација 

инфективног отпада. Правни оквир о управљању отпадом: национални прописи, прописи локалне самоуправе и 

законодавства ЕУ у области отпада. 

 

Практична настава  

Практична примена теоретских сазнања-прорачуни везани за сакупљање отпада, третман и депоновање. 

Пројекат санитарне депоније за комунални отпад, димензионисање, минимизација негативног утицаја на 

животну средину. Посета депонијама и фирмама које се баве разврставањем и третманом појединих врста 

отпада. Посета болници и упознавање са медицинским отпадом, разврставањем и третманом. 

Литература  

1. Đarmati, Š. M.: Menadžment otpada, Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, 2009. 

2. Павловић, М.: Еколошко инжењерство, Технички факултет „Михаило Пупин“, Зрењанин, 2004. 

3. Антонијевић Николић М., Дневник вежби са рачунским задацима-управљање отпадом, скрипта, ВМПТШСС 

Шабац, 2017. 

4. Материјал са предавања 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, посета фирмама и депонијама, практичне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит 30 

семинарски рад 20   



 

 

Студијски програм: Заштита животне средине, Инжењерски менаџмент    

Назив предмета: ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Наставник: др Лепосава Филиповић Петровић, професор  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање анропогених узрока загађења животне средине, Сагледавање карактеристика технолошког система као 

извора штетних емисија у медије животне средине; Усвајање принципа и метода деловања којим се загађење животне 

средине може смањити до законом дозвољених вредности или потпуно елиминисати.   

Исход предмета 

По завршеном предмету студент располаже знањем о технолошком систему као загађивачу животне средине и у стању 

је да сагледа и критички процени ризике настанка редовног и акцидентног загађења животне средине услед одвијања 

технолошког процеса. Оспособљен је да предвиди и спречи загађење и адекватним мерама заштити животну средину у 

фази пројектовања, изградње, рада и по престанку рада технолошког система.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Климатске промене и оштећење озонског омотача као драстични примери антропогених ефеката у животној средини; 

Технолошки систем - радна и животна средина као систем; Утицај улазних и излазних елемената технолошког процеса 

на животну средину: утицај технолошке опреме, сировина, енергије, средстава за рад, отпадних материја, енергије и 

готових производа; Изучавање примера карактеристичних технолошких система у различитих областима с обзиром на 

непожељне утицаје на животну средину; Примена мера за смањење ризика утицаја технолошког процеса на животну 

средину; Реинжењеризација технолошких процеса, Третман загађујућих материја, Системи за пречишћавање отпадних 

материја, Нове стратегије заштите животне средине, Безотпадне технологије, Рециклажа, Улога БРЕФ-докумената у 

спечавању загађења животне средине у земљама Европске Уније и код нас. 

 

Практична настава 

Анализа изабраних примера конкретних технолошких система у погледу утицаја на на животну средину (припрема 

минералних сировина, обојена металургија, црна металургија, индустрија цемента, нафтна индустрија, енергетика). 

Разматрање могућности реинжењеризације карактеристичних ндустријских постројења и процеса применом БРЕФ 

докумената, Обилазак индустријских постројења енергетике, металског комплекса, хемијске и прехрамбене индустрије, 

постројења за рециклажу, постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода и комуналне депоније.   

Литература  

1. D. Stanojević, Tehnološki procesi i životna sredina, VTŠSS Šabac 2014. 

2. Марковић, Д. и др.: Физичко-хемијски основи заштите животне средине, књига II, Извори загађивања, последице и 

заштита, Универзитет у Београду, Београд, 1996. 

3. web-sajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine:  http://www.mpzzs.gov.rs/ 

4. web-sajt Agencije za zaštitu životne sredine R.S.: http://www.sepa.gov.rs  

5. web-sajt Organizacije UN za životnu sredinu UNEP:  http://www.unep.org 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, практичне вежбе, семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 8 усмени испит 35 

практична настава 12   

писмени колоквијум 15   

семинарски рад 30   

 

http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.unep.org/


Студијски програми: Инжењерски менаџмент 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 
Наставници задужени за организацију стручне праксе: др Лепосава Филиповић Петровић, 

професор, др Благодар Р. Ловчевић, професор, др Никола Јанчев, професор 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема предуслова 
Циљ  

Упознавање студената са, организацијом, технологијама и опремом у којој се технологија води, у 

предузећу/установи у коме се обавља стручна пракса, као и прописаном радном и технолошком 

дисциплином. Оспособљавање за рад у индустријском предузећу/установи кроз непосредну примену 

теоријских знања и вештина у радном процесу и повезивање усвојених теоријских знања са непосредним 

технолошким процесом. Развијање одговорности за самостални рад и смисла и склоности за рад у тиму, 

односно, организацији. Упознавање са ХТЗ мерама и средствима и њиховој важности у раду 

предузећ/установе. 

Очекивани исходи   

Да студент, после завршене стручне праксе буде у стању да стечена теоријска знања примењује у пракси; по 

запошљавању, лако и брзо укључи у радни процес; са лакоћом технички комуницира са другим запосленим; 

проактивно, самостално или у тиму, учествује у решавању производне проблематике; поштује и одржава 

инсталисану технологију, примењује ХТЗ мере; буде одговоран и поуздан на радном месту; разуме и 

поштује хијерархију и њену улогу у функционисању предузећа/установе. 

Садржај стручне праксе  

Студент у радно време долази у предузеће/установу и поштујући мере радне и технолошке дисциплине, 

изводи предвиђене активности које су описане као циљ предмета. У току извођења стручне праксе студент 

се упознаје са устројством и организацијом предузећа у којој обавља праксу; информише се о систему 

квалитета који се примењује у организацији; упознаје се са ХТЗ мерама и средствима; упознаје производни 

процес, сировине, полупроизводе и готове производе, упознаје се са еколошким аспектима производног 

процеса; Детаљно се упознаје са карактеристичном проблематиком из које потиче тема коју обрађује на 

стручној пракси; Изучава и разрађује (литературно и на постројењу) тему стручне праксе; Израђује 

постављенни задатак (обрађује тему стручне праксе). Припрема и предаје оверени дневник1 са обрађеном 

темом стручне праксе. 

Број часова, ако је специфицирано  90 

Методе извођења  

Стручну праксу студенти обављају уз кординисани стручни надзор, помоћ и вођење од стране одговорног 

сарадника у наставној бази, у предузећу/установи у којој стручну праксу обављају, а у свему према 

Правилнику о обављању стручне праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активност у току стручне праксе 10 излагање теме и извештаја 25 

Извештај о обављеној стручној пракси 20 одговори на питања 25 

Оцена дневника сртучне праксе 20   

 

  

 
1Дневник стручне праксе потписом и печатом оверава одговорно лице у предузећу/установи где је практична настава 

реализована, чиме се потврђује редовно и активно ангажовање студента на стручној пракси.  

Дневник стручне праксе може бити начињен и предат и у електронском облику - на компакт диску. У том случају се 

издаје посебна потврда од стране одговорног лица у предузећу/установи где је практична настава реализована, чиме се 

потврђује редовно и активно ангажовање студента на стручној пракси. 

 



 

Студијски програми: Заштита животне средине, Информационе технологије, Инжењерски 

менаџмент, Гастрономија,Економија, Фармација, Прехрамбена технологија 
Назив предмета: ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ:4 
Услов: Положени сви испити предвиђени студијским програмом 
Циљеви: 

Систематизација теоретских и практичних знања стечених на студијском програму и на стручној пракси 

кроз које студент усваја начине доношења практичних одлука. У оквиру Предмета завршног рада циљ  је да 

студент: стекне најновија сазнања из одређене области, примени познавање система за претраживање 

иностраних и домаћих база података и литературе у електронском и штампаном облику.  
Очекивани исходи: 

Оспособљеност за примену стечених теоретских знања и вештина са студијског програма кроз практичну 

примену за решавање конкретних проблема. Оспособљеност за планирање, организовање и спровођење 

стручног пројекта који задовољава конкретне почетне циљеве. Студенти ће бити оспособљени за 

истраживање у оквиру професије, са свим елементима који су потребни: формулисање теме, преглед 

литературе, израда методологије рада, поступак прикупљања података, писање извештаја. После обављеног 

прегледа литературе студент ће овладати знањима и стећи компетенције потребне за самосталан рад у 

одређеној области, упознаће се са одређеном облашћу стручне дисциплине кроз детаљнију разраду једне 

теме из дате области и бићe оспособљен за самосталан истраживачки рад у изабраној области.  
Општи садржаји: 

Право да бира Предмет завршног рада студент стиче након уписа завршног (шестог) семестра, на студијском 

програму на који је уписан. Предмет завршног рада формира се појединачно у складу са потребама и 

облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада. Студент проучава стручну литературу, стручне и 

дипломске радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења 

конкретног задатка који је дефинисан задатком завршног рада. Предмет завршног рада се израђује из 

стручног или стручно-апликативног предмета на датом студијском програму који студент похађа, али 

укључује знања и вештине из више предмета.  

Студент одабира наставника за овај предмет који је ментор Предмета завршног рада, а касније и завршног 

рада. У договору са ментором (наставником) студент из дате области бира тему у оквиру које ће се бавити 

претраживањем литературе за одабрани проблем стручног истраживања. Ментор прати рад студента у свим 

фазама стручно-истраживачког рада студента: Предмета завршног рада и завршног рада.  

Предмет завршног рада подразумева почетна теоретска истраживања у области, након чега се дефинишу 

проблематика и циљеви завршног рада. Предмет завршног рада у зависности од научног поља истраживања 

може да буде поткрепљен практичним радом или експериментом, што подразумева планирање 

експеримента, прикупљање, обраду и анализу података, као и креирање писане комуникације уз надзор 

ментора.  
Методе извођења: 

Претраживање литературе које се обавља, представља самостала рад студента и усмеравано је од стране 

ментора. Методе: индивидуални и менторски рад. Студент је дужан да током стручно-истраживачког рада у 

оквиру Предмета завршног рада сачини извештај у форми семинарског рада.  
Број часова, ако је специфицирано 30 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Семинарски рад 50 Усмени део испита  50 

 

  



Студијски програми: Заштита животне средине, Информационе технологије, Инжењерски 

менаџмент, Гастрономија, Економија, Фармација, Прехрамбена технологија 
Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: успешно обављен стручно-истраживачки рад у оквиру Предмета завршног рада 
Циљеви завршног рада: 

Да студент уз координацију са ментором спроведе поступак израде завршног рада и упозна методологију 

писања стручног рада. У зависности од избора теме циљ је да студент примени одговарајућа различита 

знања и вештине усвојене кроз савладане предмете, експериментална и истраживачка знања како би дошао 

до потребних резултата као и да покаже способност да остварене резултате прикаже и саопшти на јасан и 

прегледан начин, у прописаној форми.  

Очекивани исходи:  

Студенти ће бити оспособљени за истраживање у оквиру изабране области, са свим елементима који су 

потребни: писање завршног рада и усмена презентација резултата рада. Израдом и одбраном завршног рада 

студенти који су завршили студије треба да буду способни да решавају реалне проблеме из праксе као и да 

наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности 

критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног 

решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења. Свршени студенти имају и 

способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Посебно је важна 

способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примена. Свршени студенти су 

оспособљени за интензивно коришћење информационо-комуникационих технологија. Свршени студенти 

овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и праћење и примену новина у струци, 

као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем. 

Општи садржаји: 

Студент који је положио све испите, урадио семинарске радове и извршио друге обавезе предвиђене 

наставним планом и програмом студија и после успешно завршеног Предмета завршног рада приступа 

изради и одбрани завршног рада.  

Завршни рад се израђује из предмета који је изабран за Предмет завршног рада. Ментор Предмета завршног 

рада је ментор и завршног рада студента. Ментор је активан учесник у свим фазама израде завршног рада. 

Завршни рад је самостална активност студента под вођством ментора (наставника) који је претходно 

усмеравао студента у току Предмета завршног рада. Током реализације и припреме завршног рада, ментор у 

договору са студентом врши избор теме истраживања, даје потребна објашњења у циљу лакшег разумевања 

материје, анализе и обраде стручне литературе и резултата истраживања у циљу квалитетне припреме за 

израду и одбрану завршног рада. Рад укључује почетна теоретска истраживања обављена у оквиру Предмета 

завршног рада из изабране области, након чега се дефинишу проблематика и циљеви завршног рада. Потом 

се приступа решавању проблема дефинисаног у циљевима самог рада.  Након обављеног истраживања, 

студент припрема завршни рад у прописаној форми која садржи следећа поглавља: Увод, Циљ рада, 

Теоријска истраживања, Експериментална истраживања (Практичан рад), Резултати и дискусија, Закључак и 

Преглед коришћене литературе. Након завршеног рада, студент предаје писану верзију рада. Након провере 

испуњености услова по процедури (Правилник о завршном раду који је усвојило Наставно-стручно веће 

установе), студент приступа усменој презентацији и одбрани завршног рада пред комисијом састављеном од 

најмање три члана. Одбрана завршног рада је јавна. 

Методе извођења: 

Израду завршног рада студент обавља самостално, уз стручни надзор и усмеравање од стране ментора. 

Комплетна процедура, од избора теме завршног рада, до одбране завршеног рада прописана је Правилником 

о завршном раду који је усвојило Наставно веће установе. Методе: менторски, интерактивно, практично, 

лабораторијски и индивидуални рад.  
Број часова, ако је специфицирано 45 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Израда завршног рада и предат рад 

у штампаном облику 
50 Излагање завршног рада 30 

  Одговори на постављена питања комисије 20 

 


