
 

Студијски програм/студијски програми : ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА  

Врста и ниво студија: Основне струковне студије  

Назив предмета: ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊЕ  

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 8  

Циљ рада на предмету Пословна комуникација и преговарање  је стручно образовање и оспособљавање

кадрова - специјалиста за пословно преговарање, уз иновирање њиховог знања и практичног искуства у

примени вештина и способности које доприносе развоју добрих односа са свим циљним групама јавности у

ИТ делатности, по највишим светским стандардима. 

 

Исход предмета  

 Може се очекивати да кроз предмет Пословна комуникација и преговарање   кандидати стичу стручна

знања и вештина за планирање и реализацију стратегија и тактика пореговарања са интерним и екстерним

циљним групама  у области инфроматике, као и стручног искуства у коришћењу мултимедијалних средстава

и техника преговарања и утицаја на формирање ставова друге преговарачке стране уз поштовање етичких и

професионалних стандарда. 

 

Садржај предмета 

Комуникологија, начин преношења поруке, вештина комуницирања, вербална комуникација, одлике стила у

изражавању, основни видови саопштавања, обликовање говорног процеса,постизање креативности у говору, 

садржај говора, интерпретација, како да постанете добар говорник, невербална комуникација, усмеравање

погледа, мимичка експресија - израз лица, слушање,покрети рукама, покрет у простору, положај тела

(постура) у простору, распоред група у простору, односи са јавношћу, интерни и екстерни проток

информација, пословни састанак, модел пословног састанка, презентација, сценарио, стратегија наступа, 

визуелна средства, писање, графоскоп, слајдови, рачунар, видео, филм, панел дискусија, округли сто, лична

продаја, конференција, модел конференције, преговарање, лидерство, успешан лидер, технике и методе

наступања у медијима, методе наступања у медијима, методе наступања у медијима, језик радија и телевизије,  

технике наступања на радију и телевизији, интервју, дебата, контакти са штампом, промотивне активности, 

пословни бонтон, увод у бонтон, понашање – манири,  ословљавање – обраћање, титулирање, поздрављање, 

пословна етикеција – протокол, пословни морал, одевање, организација свечаности, понашање за столом, 

поклони, обележавањење одређених датума, пословна путовања, односи са странцима, телефонирање, 

мобилна телефонија, пословна коресподенција, електронска пошта,, како се пише пословна биографија (ЦВ), 

пријава на конкурс за посао. ПРЕГОВАРАЊЕ, припреме за процес преговарања, Особине доброг преговарача, 

избор тема преговарања, предрасуде у преговарачком процесу, врсте преговрача – психолошки типови, утицај

на понашање саговорника, технике стварања компромиса и wин – wин стратегија.       
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Методе извођења наставе 

Настава се изводи аудиторно, уз примену пројектора, и у комбинацији аудиторно - практично у рачунарским 

лабораторијама коришћењем рачунарске опреме, кроз паралелни рад студената током предавања и 

самостални рад током вежби.Током наставе подстиче се укључивање студената, креативан рад кроз дебате и 

размене мишљења. 

 

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена  

активност у току предавања 10 тест 50  

колоквијум (тест) 40    

 

 

 

 

 

 


