
Студијски програм : Пословна економија 

Назив предмета: Пословне комуникације и односи са јавношћу 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Предмет Пословне комуникације и односи са јавношћу има за циљ оспособљавање студената за  послове  
анализе, истраживања  и  елементарна предвиђања друштвено релевантних догађаја и процеса на пољу 
пословне коресподенције. У савременом пословању, интензивна, ефикасна и ефективна комуникација на свим 
нивоима и путем свих доступних канала, представља предуслов одрживог раста и развоја сваког привредног 
субјекта на локалном, регионалном и глобалном нивоу. Проучавајући овај предмет, од студената се очекује 
да овладају различитим елементарним и савременим  медијским  технологијама,  како  би  постали  
компетентни субјекти традиционалних и актуелних информационо-комуникационих система. Стицање 
општих и  посебних  знања  из комуниколошких, економских, друштвених, културолошких, историјских, 
правних,  безбедносних,  уметничких  и  других  научних  области,  која  ће  им омогућити да стручно и 
компетентно обављају активности менаџера или друге послове у оквирима служби за односе с јавностима. 

Исход предмета 

Исходи на подручју знања 

Студент ће моћи да се присети, да разуме, али и примени: 

- методолошке оквире комуникације унутар и ван пословних система; 

- идентификацију специфичности  које  треба  уважити  у  креирању  пословног  наступа  ради  придобијања 
публицитета; 

- елементарна и специфична знања и искуства у вези адаптације и афирмације на пољу политичког, 
пословног, социјалног  и  културног  амбијента  у  којем  раде  мас-медијска предузећа,  установе  и  
организације  у  Републици  Србији; 

- стратегијску основу пословних комуникационих система и основне управљачке функције унутар 
пословних комуникација; 

- свресисхидност благовремене односно ефективне комуникације у пословном окружењу. 

 

Исходи на подручју вештина 

Студент ће стећи и моћи ће да користи вештине у: 

- идентификовању главних покретача протока информација унутар и ван пословног система; 

- дефинисању, груписању, описивању, сортирању и координисању токова информација унутар и ван 
пословног система; 

- разумевању, примени, анализи и синтези комуникационих апликација, њихових перформанси и 
потенцијала – друштвене мреже, ЦРМ, ЕДИ; 

- примени етичких кодекса у пословној комуникацији. 

 

Исходи на подручју компентенција 

Студент ће стећи компетенције за: 

- разумевање улога отворених и затворних система комуникације у пословним системима; 

- за обраду, анализу и преусмеравање компететних информација на одговарајуће адресе у право време, и на 
прави начин; 

- процену важности протока информација у набавци, производњи, дистрибуцији, промоцији и брендирању;  

- идентификацију битног од небитног у контексту важности канала комуникације и информације; 

- идентификацију сопствених и туђих грешки у пословној кореспонденцији – учење на грешкама;  

- преговоре, комуникацију и евалуацију у вези токова, сарадње и/или одлука о набавци, производњи, 
дистрибуцији и промоцији.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

- Настанак и развој пословне комуникације као посебне научне дисциплине; 

- Стратешко позиционирање пословних комуникација у сферу пословања;  

- Процес управљања комуникацијама; 

- Карактеристике и подела пословних комуникација; 



- Организациони модели пословне комуникације; 

- Развој стратегије и плана у пословним комуникацијама; 

- Односи са јавношћу; 

- Етички приступ у пословној комуникацији и односима са јавношћу. 

Практична настава: 

- Врсте комуникација; 

- Знакови и симболи у пословној комуникацији; 

- Усмено и писмено пословно комуницирање; 

- Вербална и невербална комуникација; 

- Хоризонтално и вертикално пословно комуницирање – домени, интереси, сличности и разлике; 

- Аутобиографија и мотивационо писмо; 

- Пословни бонтон; 

- Комуникационе мреже у пракси – LAN, интернет опције, комуникационе радио везе, традиционални 
приступ; 

- Комуникација и проток информација и у ланцу снабдевања – комуникација путем POS терминала. 

Литература  

Пословна комуникација, Carol M. Lehman, Debbie D. DuFrene, Редактор др Мирјана Глигоријевић, редовни професор, 
Економски факултет, Универзитет у Београду, Мате, ДАТАСТАТУС, 2015, ISBN 978-86-7478-133-3; 

Пословне комуникације, Ванче Бојков, Електронски факултет, Универзитет у Нишу, 2016, ISBN: 978-86-6125-155-9; 

Сувремена пословна комуникација, C. L. Bovée, J. V. Thill, Мате, ДАТАСТАТУС, 2012, ISBN T9789532461022; 

Корпоративне комуникације, др Миодраг Комарчевић, др Љубо Пејановић, мр Цвијетин Живановић, Висока струковна 
школа за предузетништво, Академија за економију и безбедност, Београд, 2012. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: монолошка, монолошко-дијалошка, демонстративна, илустративна, 
комбинована најчешће. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 30 

практична настава 5 писмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинарки рад/приступни рад 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


