
                             

 

“A Step Forward to Youth Employability” 

Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци 

Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. 

 

РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 

 

12.10.2017. (четвртак) – Презентација пројекта, Амфитатар Економског факултета 

16:00 – 16:15 Проф. др Саша Петковић, продекан за наставу Економског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци  
 - Увођење Стручне праксе  у наставни програм Економског факултета 

16:15 – 16:45 Матеа Златковић, ма 
“ A Step Forward to Youth Employability ”, презентција пројекта 

16:45 – 17:00  Пауза  

17:00 – 18:00 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
  Уводно предавање  
 

 

13.10.2017. (петак)  

9:00 – 11:00 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Улазни документи (набавка некретнина, постројења и опреме, набавка 
материјала, набавка робе, набавке које представљају трошкове),  I група, 
рачунарска сала 

Доц. др Драган Глигорић, Покретање иновативног бизниса 
Уводно предавање, разлике између бизнис плана и пословног модела, основни 
сегменти пословног модела, тестирање претпоставки пословног модела, II 
група, сала 4 

11:00 – 11:15 Пауза 



                             

 

11:15 – 13:15 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Улазни документи (набавка некретнина, постројења и опреме, набавка 
материјала, набавка робе, набавке које представљају трошкове),  II група, 
рачунарска сала  

Доц. др Драган Глигорић, Покретање иновативног бизниса 
Уводно предавање, разлике између бизнис плана и пословног модела, основни 
сегменти пословног модела, тестирање претпоставки пословног модела, I и III 
група, сала 4 

13:15 – 13:30 Пауза 

13:30 – 15:30 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Улазни документи (набавка некретнина, постројења и опреме, набавка 
материјала, набавка робе, набавке које представљају трошкове), III група, 
рачунарска сала 

 

 

14.10.2017. (субота)  

9:00 – 11:00 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Излазни документи и интерни обрачуни (фактуре и фискални рачуни, други 
документи у вези продаје, обрачун плата, обрачун амортизације, доспјеће 
обавеза),  II група, рачунарска сала 

Марко Пиљак, дипл.ек., Актвно тражење посла 
Писање биографије, припрема за разговор са послодавцем, вјештине 
презентовања сопственних компетенција, информације о конкурсима, обукама 
и усавршавањима; Евалуација предавача, III група, сала 4 

11:00 – 11:15 Пауза 

11:15 – 13:15 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Излазни документи и интерни обрачуни (фактуре и фискални рачуни, други 
документи у вези продаје, обрачун плата, обрачун амортизације, доспјеће 
обавеза),  III група, рачунарска сала 

Марко Пиљак, дипл.ек., Актвно тражење посла 



                             

 

Писање биографије, припрема за разговор са послодавцем, вјештине 
презентовања сопственних компетенција, информације о конкурсима, обукама 
и усавршавањима; Евалуација предавача, I и II група, сала 4 

13:15 – 13:30 Пауза 

13:30 – 15:30 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Излазни документи и интерни обрачуни (фактуре и фискални рачуни, други 
документи у вези продаје, обрачун плата, обрачун амортизације, доспјеће 
обавеза)  I група, рачунарска сала 

 

 

21.10.2017. (субота)  

9:00 – 11:00 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Пословање с новцем и пореске пријаве (готовинско и безготовинско плаћање, 
порез на добит, ПДВ, друге пореске пријаве) , III група, рачунарска сала 

Доц. др Драган Глигорић, Покретање иновативног бизниса 
Анализа утицаја фактора окружења (Република Српска) на пословни модел, 
вјежба, закључци обуке; Евалуација предавача, I група, сала 4 

11:00 – 11:15 Пауза 

11:15 – 13:15 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Пословање с новцем и пореске пријаве (готовинско и безготовинско плаћање, 
порез на добит, ПДВ, друге пореске пријаве),  I група, рачунарска сала 

Доц. др Драган Глигорић, Покретање иновативног бизниса 
Анализа утицаја фактора окружења (Република Српска) на пословни модел, 
вјежба, закључци обуке; Евалуација предавча, II и III група, сала 4 

 

13:15 – 13:30 Пауза 

13:30 – 15:30 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Пословање с новцем и пореске пријаве (готовинско и безготовинско плаћање, 
порез на добит, ПДВ, друге пореске пријаве), II група, рачунарска сала 

 



                             

 

 

28.10.2017. (субота)  

9:00 – 11:00 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Финансијски извјештаји (сачињаване и ревизија финансијских извјештаја); 
Евалуација предавача, I група, рачунарска сала 

11:00 – 11:15 Пауза 

11:15 – 13:15 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Финансијски извјештаји (сачињаване и ревизија финансијских извјештаја); 
Евалуација предавача,  II група, рачунарска сала 

13:15 – 13:30 Пауза 

13:30 – 15:30 Ненад Панић, дипл.ек., Практична настава из рачуноводства 
Финансијски извјештаји (сачињаване и ревизија финансијских извјештаја); 
Евалуација предавача, III група, рачунарска сала 

 

 

04.11.2017. (субота), Амфитеатар Економског факултета 

Проф. др Саша Петковић  и Јелица Растока, дипл. ек. 
Тренинг: Изградња тима – бихејвиоралне компетенције 
 

9:00 – 10:45 Уводно предавње (представљање тренера, циљева тренинга, начина рада и 
учеснка) 
Тим и тимски рад (дефиниција тима, разлике између тима и групе, врсте 
тимова, тимски рад и развој тимова) 

10:45 – 11:00 Пауза 

11:00 – 12:45 Вјежба 1 – Атлантида (доношење заједничких одлука, фактори неопходни за 
вођство, постизање консензуса и рјешавања конфликта у тиму, презентација 
резултата тимског рада пред свим учесницима радионице и изградња 
индивидуаллних компетенција и вјештина комуницирања) 

12:45 – 13:15 Пауза  



                             

 

13:15 – 14:45 Улога особина личности; Вјежба 2 – Преглед властитих особина; “Како учити 
од гусака?” (улога особина личности у тимскм раду, процијена властите 
склоности и способности за тимски рад кроз самоевалуациони упитник, значај 
подјеле улога у тимукроз причу о гускама) 

 

14:45 – 16:00 Елементи бихејвиористичке  компетентности; Лидерство, самопоуздање, 
ефиксност, конфликт и криза (15 елемената бихејвиористичке 
компетентности према ИПМА методологији пројектног менаџмента, 4 
елемената бихејвиористичке компетентности) 

  Евалуација предавача 

 

 

11.11.2017. (субота) 

 

 

III  група: 

9:00 – 10:30 Звјездана Бошњак, дипл.ек., Примјена квантитативних техника у маркетиншким 
истраживањима и истраживањима тржишта (узорковање, припрема података за 
анализу и увод у рад са статистичким пакетом за друштвене науке СПСС),  сала 4 

 Евалуација предавача 

10:30 – 10:45  Пауза 

10:45 – 12:45 Матеа Златковић, ма, Примјена квантитативних техника у маркетиншким 
истраживањима и истраживањима тржишта (основне технке анализе податка, 
тестирање значајности разлика средина и пропорција, тестирање веза између 
промјенљивих – корелациона, регресиона и хи-квадрат анализа) рачунарска сала 

 Евалуација предавача  
 



                             

 

 

 

 

 

 

II  група: 

11:15 – 12:45 Звјездана Бошњак, дипл.ек., Примјена квантитативних техника у маркетиншким 
истраживањима и истраживањима тржишта (узорковање, припрема података за 
анализу и увод у рад са статистичким пакетом за друштвене науке СПСС),  сала 4 

 Евалуација предавача 

12:45 – 13:00  Пауза 

13:00 – 15:00 Матеа Златковић, ма, Примјена квантитативних техника у маркетиншким 
истраживањима и истраживањима тржишта (основне технке анализе податка, 
тестирање значајности разлика средина и пропорција, тестирање веза између 
промјенљивих – корелациона, регресиона и хи-квадрат анализа) рачунарска сала 

 Евалуација предавача  
 

I  група: 

13:45 – 15:15 Звјездана Бошњак, дипл.ек., Примјена квантитативних техника у маркетиншким 
истраживањима и истраживањима тржишта (узорковање, припрема података за 
анализу и увод у рад са статистичким пакетом за друштвене науке СПСС),  сала 4 

 Евалуација предавача 

15:15 – 15:30  Пауза 

15:30 – 17:30 Матеа Златковић, ма, Примјена квантитативних техника у маркетиншким 
истраживањима и истраживањима тржишта (основне технке анализе податка, 
тестирање значајности разлика средина и пропорција, тестирање веза између 
промјенљивих – корелациона, регресиона и хи-квадрат анализа) рачунарска сала 

 Евалуација предавача  
 


