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пројекту. Имена организација које су партнери у пројекту који је 
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(ЦЦ ) Ова публикација је лиценцирана под Цреативе Цоммонс 

Аттрибутион-НонЦоммерциал-СхареАлике 4.0 Међународном 
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І . ОРГАНИЗАЦИЈА ОБУКЕ 
 

Часови учења (дужина семестра  –  14  недеља) 
Табела бр. 1 

Сати учења 

/ин-цласс анд оут-оф-цласс 

туитион/ 

Целодушн

и начин 

студирањ

а 

Хонорарн

и начин 

студирањ

а 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

1 . Школарина у класи (ИЦТ) 70 35 70 

1.1 . Предавања 28 14 28 

1.2 . Часови семинара 42 21 42 

2 . Вансудске активности учења  

(ООЦЛА) 

80 115 80 

2.1 .Лични задаци и самостално 

проучавање  

40 58 40 

2.2 . Академски задаци  40 57 40 

2.2.1 . Семестар пројеката 0 0 0 

2.2.2 . Есеји/Извештаји 0 0 0 

2.2.3 . Проучавање случајева и 

игара на пословној симулацији 

30 47 30 

2.2.4 . Онлине тестови и модули 

испита 

10 10 10 

Укупно: 150 150 150 

 

 
Шема за формирање завршне оцене 

Тможе број   2 

Леарнинг цритерион  

Тежина критеријума 

Целодуш

ни 

начин 

студира

ња  

Хонорар

ни 

начин 

студира

ња 

Учење на 

даљину  

модус 

студирањ

а  

1 . Извођење задатака учења  током 

семестра, укључујући: 

 

50% 50% 50% 

1.1.Похађање курса 

  (% коначне израчунате оцене) 
10% 10% 10% 
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1.2 . Семестарски тестови 

(%од коначне израчунате оцене) 10% 10% 10% 

1.3 . Академски задаци 

 (%од коначне израчунате оцене) 
30% 30% 30% 

2 . Семестар прегледа 

(%од коначне израчунате оцене) 

      
Мултипле цхоице qуестионс тест 

     Презентација студије случаја 

ЦСР 

      

50% 

 

50% 

 

50% 

 

ГПА за курс 100% 100% 100% 

 

 

 
ИИ . АНОТАЦИЈА 

  
2.1 . Циљ курса  

Слога повезује сваку димензију ЦСР концепта ЕУ са 

Индустријом 4.0: (а) унутрашња димензија (ХР менаџмент, здравље 

и безбедност на раду, адаптација на промене, Управљање утицајима 

на животну средину); (б ) спољна димензија (Локалне заједнице, 

Пословни партнери, добављачи и потрошачи, Људска права, Глобалне 

еколошке бриге).  Оквир компетенција обухвата знања и вештине 

потребне за његово спровођење, као и знања и вештине потребне за 

управљање дигиталном трансформацијом. 

Нове технологије које су срж Четврте индустријске 

револуције довести ће до невиђених проблема у друштву и у послу 

и захтеваће другачији приступ за решавање. То поставља нова 

друштвена очекивања предузећу и Корпоративној друштвеној 

одговорности (ЦСР). Импликације Индустрије 4.0, као што су 

запошљавање, замена радне снаге роботима, нова занимања и 

вештине које захтева тржиште рада, даљински рад и смањење радног 

времена, значајно ће утицати на ЦСР у смислу генерисања 

друштвених резултата и побољшања продуктивности. У том светлу, 

припрема будућих менаџера и економиста биће од кључног значаја 

да се друштвени циљеви пословања задрже у новом окружењу и под 

новим изазовима. 

Узимајући у обзир овај изазов, слог је усмерен на решавање 

следећих идентификованих потреба: 

• Решавање еволуције ЦСР-а и освежавање студијских програма 

студената из области економије, менаџмента и администрације; 



 

2020-1-BG01-KA203-079025 

 
4 

• Укључивање променљиве природе ЦСР-а у доба Индустрије 4.0 

у тренутно обезбеђену обуку у оквиру бацхелор дипломских 

компетенција и стимулисање веза ка разним програмима након 

дипломирања. 

За све већи број етаблираних компанија, стварање нових 

пословних могућности унутар компаније је императив за успех. 

Технологије сазревања и остарели портфолио производа захтевају 

од компанија да креирају, развијају и одржавају иновативна нова 

предузећа. ЦСР у индустрији 4.0 је дизајниран за оне који су 

заинтересовани да науче како да иновирају и примене ЦСР принципе 

у корпоративној поставци и новој дигиталној индустријској ери. 

Ученици ће развити знање о томе како да се крећу кроз 

баријере за креирање, развој и одржавање иновативних нових 

индустријских 4.0 предузећа у оквиру принципа ЦСР-а. Студенти ће 

развијати вештине, и учити алате и најбоље праксе, за 

идентификовање и развој предузетничких могућности, анализу 

Модела Индустрије 4.0, креирање стратегија за ЦСР иновације и 

финансирање ЦСР пројеката. Посебно је дизајниран за студенте са 

могућношћу, или одговорношћу, да започну нова предузећа или 

иницијативе унутар своје компаније или поделе, у било којој 

индустрији, и у било којој земљи заснованој на филозофији ЦСР-а 

у индустрији 4.0. 

 

 
2.2. Предуслов с 

Генерално гледано, обим курса је намењен: 

• стицање знања о размерама и циљевима економског и 

финансијског размишљања; 

• тражење најиспуњенијег теоријског објашњења и оправдања 

постојеће јавне и корпоративне политике; 

• оријентација на истраживања и актуелна питања економске и 

финансијске теорије и праксе. 

 

 
2.3 .Настава м етходс  

 

2.3.1 Пуно радно време и хонорарни  облик 

Наставне методе које се користе укључују предавања, 

семинаре, он-лине тест и испитне модуле, студије случаја. 

Слога је подељена на два главна дела: 

Први део. Теоријска кретања ЦСР-а у индустрији 4.0 

Поглавље 1. Еволуција корпоративне друштвене одговорности 

(ЦСР) [од стране Универзитета у Нишу] 
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Друго поглавље. Финансијске и менаџерске димензије ЦСР-а 

[по Д. А Тсенов Ацадемy оф Ецономицс-Свисхтов] 

Поглавље 3. Нови друштвени изазови са Индустријом 4.0 [од 

стране Д. Тсеновска академија за економију-Свиштов и Национална 

федерација послодаваца особа са инвалидитетом Софија] 

Поглавље 4. Стратешки приступ корпоративној друштвеној 

одговорности [од стране Универзитета у Нишу] 

 
ИИ део. Студије случаја ЦСР у индустрији 4.0 

Поглавље 5. Национални докази за имплементацију концепта 

ЦСР (од стране Националне федерације послодаваца особа са 

инвалидитетом, Софија; Савет за акредитацију за предузетничке и 

ангажоване универзитете, Мунстер;  Фундацион Университариа Сан 

Антонио, Мурциа анд Университy оф Нисх) 

Поглавље 6. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Шпаније [бy 

Фундацион Университариа Сан Антонио, Мурциа] 

Поглавље 7. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Немачке [Савет 

за акредитацију за предузетничке и ангажоване универзитете, 

Мунстер] 

Поглавље 8. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Бугарске 

[Национална федерација послодаваца особа са инвалидитетом, 

Софија] 
 

 

 

 

2.3.2 Образац за растојање 

Више варијанти студије пословних предмета, презентација, 

он-лине тестова. 

 

 

2.4 . Очекивани резултати 

Наставни програм се заснива на резултатима броја пројекта: 

2020-1-BG01-KA203-079025 "Адаптација стратегија за корпоративну 

друштвену одговорност за решавање импликација Индустрије 4.0" 

По његовом завршетку пројекат даје следеће резултате: 

- Идентификујте мањак у актуелним програмима пословања и 

менаџмента на универзитетима у вези са изазовима за ЦСР. 

- Створити чврсту базу за разумевање и суочавање са 

реалношћу интернационализације, глобализације и дигитализације 

трендова у националној и светској економији. 

- Стимулишу улазак академског особља и студената у контакте 

са привредним субјектима. 
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- Пружити подршку специјалистима ЦСР-а у правцу јачања 

перспективе постављања социјалних циљева предузећима и 

пребацивања тих идеја на матуранте. 

- Унапредите атрактивност пословања са социјалном 

економијом и социјалним предузетништвом паралелно са 

достигнућима мејнстрим пословних циљева. 

- Понудите практичан алат за подршку универзитетским 

професорима који раде на економији корпорација како би се 

амалиортизовало њихово разумевање потреба за уграђивање нових 

особина ЦСР-а и даљи развој знања студената у циљу њихове 

припреме за сложеност глобализације економије. 

- Подршка размени мишљења о препрекама ка несметаној 

интеграцији теме на ЦСР у Индустрији 4.0 и сугестијама у вези са 

унапређењем програма обуке. 

Као резултат тога, студенти ће моћи да интегришу стечена 

знања у скуп виталних пословних модела за стварање додате 

вредности засноване на ЦСР филозофији. Слога повезује концепт 

Троструке доње линије ЦСР-а: профит, људи и планета, са 

стубовима стратегије дигиталне трансформације ЕУ: (1) Приступ: 

бољи приступ потрошачима и предузећима дигиталним добрима и 

услугама широм Европе; (2 ) Окружење: креирање правих услова и 

поље за игру на нивоу за дигиталне мреже и иновативне услуге 

које ће процветати; (3 ) Ецономy & Социетy: максимизирање 

потенцијала раста дигиталне економије. 
 

 
 

ИИИ. ШИРЕЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ   КУРСА  

Пословна школа у Копенхагену 

Универзитет у Лондону 

Универзитет у Манчестеру 

Университа Боццони 
 

 

 

 

 
ИВ. САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

Поглавље 1. Еволуција 

корпоративне друштвене 

одговорности (ЦСР) [Ниш] 

4 6 2 3 4 6 

1.1 . Природа корпоративне 

друштвене одговорности 

1.2 . Утврђивање елемената 

корпоративне друштвене 

одговорности 

1.3 . Концепт корпоративне 

друштвене одговорности који 

је усвојила Европска унија 

1.3.1 . Унутрашња димензија 

корпоративне друштвене 

одговорности 

1.3.2 . Спољна димензија 

корпоративне друштвене 

одговорности 

1.4 . Етичко и друштвено 

одговорно понашање 

компаније према 

заинтересованим странама 

1.4.1 . Етичко и одговорно 

понашање предузећа према 

запосленима 

1.4.2 . Мере друштвено 

одговорног понашања према 

запосленима 

1.4.3 . Етичко и одговорно 

понашање компанија према 

потрошачима 

1.4.4 . Друштвено одговорно 

понашање компаније према 

друштвеној заједници 

1.4.5 . Етичко и друштвено 

одговорно понашање 

компанија према добављачима 

1.4.6 . Неетичне праксе 

компаније према друштвеној 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

заједници 

 
Друго поглавље. Финансијске 

и менаџерске димензије 

ЦСР[Свиштов] 

4 6 2 3 4 6 

2.1 . ЦСР модел за људске 

капиталне инвестиције 

2.2 . Рачуноводствено 

питање за финансирање ЦСР 

иницијатива 

2.3 . Буџетски оквир за 

трошкове имплементације 

ЦСР-а 

2.4 . Маркетиншки приступ 

за учешће у корпоративном 

финансирању и подршку 

друштвеним иницијативама. 

2.4.1 . Оквир менаџмента за 

промовисање корпоративних 

узрока 

2.4.2 .ЦСР и маркетинг 

везан за узроке 

2.4.3 . Димензије друштвено 

одговорних мера предузећа - 

волонтирање за заједницу, 

филантропију, прихватање 

друштвених циљева, 

2.4.4 . Корпоративни 

друштвени маркетинг – 

бренд, име трговине и 

етикета 

2.5 . Стандарди за ЦСР 

2.5.1 . Мерење и доказивање 

ЦСР-а 

2.5.2 . Међународни 

стандарди за ЦСР 

2.5.3 .ЦСР стандарди у ХР 

менаџменту 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

2.5.4 . Стандарди квалитета 

за ЦСР 

2.5.5 . Еколошки стандарди 

за ЦСР 

2.5.6 .ЦСР стандарди за 

стање безбедности и здравља 

на раду 

 
Поглавље 3. Нови друштвени 

изазови са Индустријом 4.0 

[Софија и Свиштов] 

4 6 2 3 4 6 

3.1 Рањивост система 

[Софија] 

3.2 . Европско фискално 

усклађивање и опорезивање 

ЦСР иницијатива. Економија 

у сенци и утаја пореза 

[Свиштов] 

3.3 . Дубоке промене у 

образовању и генерацији З 

изазови [Свиштов] 

3.4.ЦСР ин Индустрија 4.0 

управљање пројектима – 

корак по корак приступ 

[Софија] 

3.5 .ЦСР и Цовид-19 

пандемија [Свиштов] 

 

Поглавље 4. Стратешки 

приступ корпоративној 

друштвеној одговорности 

[Ниш] 

4 6 2 3 4 6 
4.1 . Предности стратешког 

приступа корпоративној 

друштвеној одговорности 

4.2 . Формулација 

стратегије корпоративне 

друштвене одговорности 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

4.2.1 . Анализа животне 

средине 

4.2.2 . Избор области 

ангажовања предузећа у 

друштву 

4.2.3 . Формулисање визије, 

друштвених циљева и 

стратешких смерница 

4.3 . Имплементација 

стратегије корпоративне 

друштвене одговорности 

4.3.1 . Комуникација 

друштвено одговорних 

иницијатива 

4.3.2 . Праћење и контрола 

извршења активности и 

прикупљање повратних 

информација 

4.3.3 . Могуће грешке у 

примени ЦСР активности 

4.4 .ЦСР организациони 

аспекти 

4.4.1 . Акције против 

намера 

4.4.2 . Корпоративна 

посвећеност 

4.4.3 . Добровољно наспрам 

обавезног 

4.4.4 . Активизам 

заинтересованих страна 

4.5 .ЦСР пословних аспеката 

(разноликост, одрживост, 

фер трговина, плате) 

 
Поглавље 5. Национални 

докази за имплементацију 

концепта ЦСР-а 
4 6 2 3 4 6 

5.1 . Развој корпоративне 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

друштвене одговорности у 

Бугарској [Софија] 

5.1.1 . Институционално 

окружење 

5.1.2 . Ниво свести 

становништва или значај 

корпоративне друштвене 

одговорности 

5.1.3 . Друштвено одговорна 

пракса предузећа 

 
5.2 . Развој корпоративне 

друштвене одговорности у 

Немачкој [Мунстер] 

5.2.1 . Институционално 

окружење 

5.2.2 . Ниво свести 

становништва или значај 

корпоративне друштвене 

одговорности 

5.2.3 . Друштвено одговорна 

пракса предузећа 

 
5.3 . Развој корпоративне 

друштвене одговорности у 

Шпанији [Мурсија] 

5.3.1 . Институционално 

окружење 

5.3.2 . Ниво свести 

становништва или значај 

корпоративне друштвене 

одговорности 

5.3.3 . Друштвено одговорна 

пракса компаније у Шпанији 

 
5.4 . Развој корпоративне 

друштвене одговорности у 

Србији [Ниш] 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

5.4.1 . Институционално 

окружење 

5.4.2 . Ниво свести 

становништва или значај 

корпоративне друштвене 

одговорности 

5.4.3 . Друштвено одговорна 

пракса предузећа 

 

 
Поглавље 6. ЦСР и 

Индустрија 4.0 - докази из 

Шпаније [Мурсија] 

2 3 1 2 2 3 

6.1 . Незапосленост 

изазвана новим 

технологијама – студија 

случаја из Шпаније 

6.1 . Социјални и правни 

аспекти ЦСР-а (аутсорсинг, 

корупција, људска права, 

патенти) - студија случаја 

из Шпаније 

 

 
Поглавље 7. ЦСР и 

Индустрија 4.0 - докази из 

Немачке [Мунстер] 

4 6 2 2 4 6 

7.1 . Емергинг Информатион 

тецхнологиес цоминг wитх 

тхе Индустрy 4.0 (цасе 

студy фром Германy) 

7.1.1 .ЦСР и Интернет оф 

Тхингс 

7.1.2 .ЦСР и вештачка 

интелигенција 

7.1.3 .ЦСР и Цлоуд 

Цомпутинг 

7.1.4 .ЦСР и Биг дата 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ ОБУКЕ 

Пуно радно 

време  

модус 

студирања  

Хонорарно 

модус 

студирања 

Учење на 

даљину  

модус 

студирања  

Л С Л С Л С 

7.1.5 .ЦСР и 3D штампање 

7.1.6 .ЦСР и Блоцкцхаин 

7.1.7 .ЦСР и роботика 

7.1.8 .ЦСР и виртуелна 

стварност и увећана 

стварност 

 
7.2 . Технологије 

производње у развоју долазе 

са Индустријом 4.0 (студија 

случаја из Немачке): 

7.2.1 .ЦСР и роботика, 

беспилотни системи, 

аутономна возила 

7.2.2 .ЦСР и додавање 

производње 

 

 

Поглавље 8. ЦСР и 

Индустрија 4.0 - докази из 

Бугарске [Софија] 

2 3 1 2 2 3 

8.1 .ЦСР и социјални 

легитимитет (студија 

случаја из Бугарске) 

8.2 .ЦСР и запошљавање 

особа са инвалидитетом 

(студија случаја из 

Бугарске) 

 

 
Укупно: 28 42 14 21 28 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-1-BG01-KA203-079025 

 
14 

В . НАСТАВНА ПОМАГАЛА  
 

Назив наставне помоћи 

 

Наставна помагала по врсти 

часова 

Предавања 

Часови 

семинара  

 

1 . Мултимедијални системи 

презентације  

X X 

2 . Интернет X X 

3 . Специјализовани софтверски 

производи: 
  

 

 

ВИ .   ПРЕПОРУЧЕНИ СТУДY  МАТЕРИАЛС  И  ПРОПИСИ 

 
6.1. Студијски материјали и ресурси курса 

1 . Захаријев, А. и остали. (2021 под штампом) ЦСР у 

индустрији 4.0. Свиштов , Тсенов Академско издаваштво 

Хоус 

 

2 . Коттлер, Филип; Ли , Ненси. (2005 ) Цорпорате Социал 

Респонсибилитy Доинг тхе Мост Гоод за Тебе Компанија и 

Твој циљ. Јохн Wилеy & Сонс, Инц. 

 

3 . Царролл, А.Б. анд Буцххолтз, А.К. (2009). Бусинесс 

анд Социетy: Етхицс анд Стакехолдер Манагемент, 7th едн. 

Масон , ОХ: Соутх-Wестерн Ценгаге Леарнинг. 

 

 
6.2. Цомплементарни студијски материјали  и даље читање 

1 . Ивановић-Ђукић, М., Лепојевић, В. (2015) Цорпорате 

Социал Респонсибилитy анд Фирм Еффициенцy ин Сербиа, 

Енгинееринг Ецономицс, 26(5), 551-559; 

http://dx.doi.org/10.5755/ j01.ee. 26.5.8756 

 

2 . Ивановић-Ђукић, М., Симић, Ивана (2014) Тхе аналyсис 

оф социаллy респонсибле бехавиор оф организатионс 

тоwардс емплоyеес ин РС, Социаллy Респонсибле Бусинесс, 

Кракоw Социетy фор Едуцатион: АФМ Публисхинг Хоусе, пп. 

175-194, ИСБН 978-83-7571-356-5. 

 

3 . Захариев, А. (2021). Цорпорате Социал Респондибилитy 

ундер Цовид-19 цурцумстанциес: булгариан бусинесс 

аттитуде. Управљање економијом и организацијом. Иссуе 

43, вол. 3, ИССН 2307-2318, пп. 6-13 

 

 
6.3. Правна документа 

1 .  
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https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-

social-responsibility-responsible-business-conduct_en 

 
6.4. Интернет ресурси 

1 . https://csr-project.eu/  
 

 

 

   

 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility-responsible-business-conduct_en
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