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Наставни предмет

Accounting Information for Decision MakingОзнака предмета: 20.IAID

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Малинић Ц. Дејан, Редовни професорНаставници:

Милићевић М. Владе, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Providing students with comprehension of accounting information as well as with knowledge and skills necessary to use accounting
information in the decision-making process.
•Building competencies to understand, prepare and interpret financial statements.
•Developing skills to evaluate different business alternatives and make sound business decisions.

Students will be able to:
•Explain different types of accounting information needed for various business decisions.
•Apply regulatory framework requirements in recognition and measurement of financial statement items.
•Perform financial statement analysis.
•Explain the basic steps of the financial reporting and auditing processes.
•Identify and explain costs and their different classifications
•Discuss and apply management accounting tools and techniques for decision-making

Understanding fundamental financial statements and the effects of various managerial decisions on profit, financial position of the
company and taxes; The importance of cash flows; Responsibility of managers for financial reporting and the role of auditing; Financial
statement analysis: key financial indicators for understanding profitability, asset turnover, financial position and liquidity of the company;
Accounting information to evaluate a company's value and intellectual capital; Cost concepts and cost classifications; Cost Volume Profit
Analysis; Contemporary costing methods; Relevant costs for decision making; Product and customer profitability analysis; Budgeting and
control; Evaluation of business decisions; The link between performance measurement and managerial incentive system

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, tutorials, and student's assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Paul M. Collier Accounting for Managers – Interpreting Accounting
Information for Decision Making, 5th edition Wiley 2015

2,

Cunningam, B. M, Nikolai, L.
A., Bazley, J. D., Kavanagh,
M., Slaughter, G., Simmons,
S

Accounting: Information for Business Decisions, 2nd
edition Centage Learning 2015

3, John J. Wild Financial Accounting: Information for Decisions McGra Hill-Irwin 2007

22.06.2020Датум: Страна 2



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Advanced Digital ToolsОзнака предмета: 20.IADT

Број ЕСПБ: 4

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Стаменковић С. Младен, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of the course is to provide students with the advanced-level knowledge and skills required for effective data processing
and analysis, using the state-of-the-art statistical software (such as R or Python). Course is also aimed at training students to use
modern digital tools for reporting and creation of presentations (such as LaTeX).

Upon completion of the course students will be able to:
•conduct data generation and manipulation (to import and process data from multiple sources, summaries and fancy plots);
•apply advanced data visualisation tachniques;
•create create clever reports using modern tools (such as RMarkdown)
•to write professional and academic reports using modern tools (such as LaTeX).

 Data generation and manipulation;
Statistical inference;
Data visualization;
RMarkdown and connection of R and LaTeX

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Teaching in computer labs. Problem solving based course with problem sets for each topic covered in the course

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Hadley Wickham, Garrett
Grolemund R for Data Science O'Reilly Media, Inc. 2016

2, Zuur, Alain, Elena N. Ieno,
and Erik Meesters A Beginner's Guide to R Springer Science and Business

Media 2009

3, Chapman, Chris, and Elea
McDonnell Feit R for marketing research and analytics Springer, NY 2015

22.06.2020Датум: Страна 3
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Наставни предмет

Applied Macro-FinanceОзнака предмета: 20.IAMF

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Providing students with fundamental, advanced level knowledge of macroeconomic theory of a small and open economy, with the focus
on the impact of macro-level economic performances and policy on financial markets and assets valuation

After completion of the course students will be able to:
•Grasp the theoretical foundations of the relationship between (macro)economic performances, economic policy and financial markets;
•Understand theoretical models related to formation and dynamics of main economic aggregates (GDP, balance of payment, inflation,
exchange rate and interest rates) in an open economy;
•Perform empirical evaluation of economic performances, using the principles of financial programming;
•Analyze the impact of economic trends and policies on prices of financial and non-financial assets

•National income and the balance of payment – conceptual issues;
•Exchange rate and the foreign exchange market: Demand and supply of foreign exchange, import and exports elasticities – Marshall-
Lerner condition; Covered, uncovered and real interest rate parity; Monetarist and Dornbusch model of the exchange rate; Expectations,
money supply and determination of the exchange rate; Optimal currency area;
•Prices and exchange rate: Purchasing-power-parity and monetarist approach to the balance of payment; Balassa-Samuelson effect;
The Real Exchange Rate;
•Output and exchange rate: Spending and exchange rate in the Keynesian model of small and open economy; Mundell-Fleming model
with partial or perfect capital mobility; Fiscal and monetary policy with perfect capital mobility and flexible exchange rates;
•Returns of different asset classes over the business cycle, the link between returns and inflation, and the implications for expected
returns

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials and students’ assignments

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, R. Caves, J. Frankel and R.
Jones

World Trade and Payments: an Introduction
(International Edition), 10e Pearson 2006

2, P. Krugman, M. Obstfeld and
M. Melitz

International Economics: Theory and Policy, 11th
edition Pearson 2018

3, M. Obstfeld and K. Rogoff Foundations of International MIT Press 1996

22.06.2020Датум: Страна 4
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Наставни предмет

Applied MicroeconomicsОзнака предмета: 20.IAPM

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Трифуновић Д. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of the course is to upgrade students’ level of knowledge of microeconomics from the undergraduate level and to provide
more detailed insight in the comparative statics analysis by using the calculus. Students will obtain more sophisticated knowledge about
optimal  decisions  of  consumers,  producers  and investors  through more  complex  graphical  and analytical  analysis  than at  the
undergraduate level. The same approach will be used for market structures. The emphasis is put on general equilibrium and decision
making under uncertainty, which is the basis for economic analysis of financial markets in financial economics

Students will be able to apply comparative statics, as a method of economic analysis, for the analysis of optimal decisions of consumers,
firms and investors in real market situations. They will also be able to compare market structures that exist in different industries. Based
on the acquired knowledge from general equilibrium and uncertainty, students will be able to calculate equilibrium prices of financial
assets and to predict the behavior of investors (to the extent that it is possible) in financial markets

•Primal and dual problem in consumer’s choice
•Optimal choice in production
•Short-run and long-run equilibrium of perfect competition for different returns to scale.
•Monopoly and price discrimination
•Oligopolies and conjectural variation
•The application of game theory in finance
•Axioms of decision making under uncertainty and expected utility, state contingent indifference curves, Insurance markets, Risk sharing
by exchanging AD securities
•Theorems of Welfare
•Asymmetric Information

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ assignments

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Binger and Hoffman Microeconomics with Calculus HarperCollins 1997

2, Nicholson W. and
C.M.Snyder Microeconomic Theory South West. College Publishing 2012

3, Gibbons, R. A Primer in Game Theory Harvester New York, London 1992
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Asset PricingОзнака предмета: 20.IASP

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Божовић Ч. Милош, Ванредни професорНаставници:

Урошевић В. Бранко, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The  course  is  designed  to  provide  a  basis  for  understanding  the  key  results  of  financial  economics  from the  point  of  view of
microeconomic theory. It introduces basic concepts of modern financial economics, with special emphasis on asset pricing theory. The
practical applications of theoretical concepts will be illustrated through a review of the key empirical facts related to the behavior of
market prices of financial instruments.

 At the end of the course, students should master the microeconomic foundations of asset pricing, be able to solve theoretical problems,
and to apply the theoretical concepts in practice.

Topics will include:
•Goods and preferences. Representation of preferences with utility function. Utility maximization problem
•General equilibrium. Competitive equilibrium. Pareto optimality
•No-arbitrage pricing with certain outcomes
•No-arbitrage pricing with risky outcomes. Fundamental equation of asset pricing
•Complete markets. Risk-neutral probabilities. Stochastic discount factor
•Expected utility function.
•Risk aversion and uncertainty aversion
•Equilibrium in financial markets
•Portfolio selection
•Consumption-based Capital Asset Pricing Model
•Empirics and the puzzles

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures based on slideshow presentation and homework assignment

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Студије случаја 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Cochrane, J. C. Asset Pricing Princeton University Press 2005
2, Lengwiler, Y. Microfoundations of Financial Economics Princeton University Press 2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Behavioural Economics and FinanceОзнака предмета: 20.IBEF

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The main course objective is to broaden students’ knowledge and intuition about variousbehavioral and psychological mechanisms
whichshape human behavior and decision making process. Classic economic theories, practices and models will  be enriched by
concepts such as limited rationality, limited arbitrage, time discounting, self-control, as well as different judgment biases and heuristics
which will enable students to understand complexity of decision making

Students will be able to understand choices made by individuals who are not perfectly rational, who use heuristics and are liable to
biases in making decisions.  They will be able to predict market implications of behavioral economics concept, as well as psychological
issues, and to determine how equilibrium is established in new circumstances

?Introduction: From Classical to Behavioral Economics
Prospect Theory
Salience Theory
Heuristics and Biases 1
Heuristics and Biases 2
Attention, Mental Accounting, Self-control, Nudges
Time Discounting, Time Preference and Intertemporal Choice Theory
Experimental Economics
Behavioral Finance: Market Puzzles
Behavioral Finance: Limited Arbitrage and Belief Heterogeneity
Behavioral Finance: Asset Price Bubbles - Theoretical Approach and Practical Class in Experimental Lab
Neuroeconomics

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, research articles analysis, student presentations, reading reflections, problem sets

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 5.00Да
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Kahneman, D. and Tversky,
A. (eds.) Choices, Values and Frames Cambridge University Press 2000

2, Shleifer, A. Inefficient Markets Oxford University Press 2000
3, Kahneman, D. Thinking Fast and Slow Farrar, Straus and Giroux 2011
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Big Data ManagementОзнака предмета: 20.IBDM

Број ЕСПБ: 7

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of this course is to introduce students with basic concepts of big data and analytics, characteristics and specifics compared
to traditional data analytics as well as with contemporary techniques and tools that are used for data preparation and analysis in the
context of big data

Students will be able to distinguish what is Big Data (volume, velocity, variety), to explain where it comes from, how Big Data is prepared,
processed, stored, , tranferred, analyzed and backed up, to understand how structured data are extracted from unstructured data, to use
technologies such as Hadoop, Spark, Data Lakes, etc, to implement big data analytics techniques (machine learning, data compression,
efficient algorithms, etc), to implement big data analytics i.e. to examine large and varied data sets to uncover information, such as
hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences, that can help organizations make informed business
decisions, to addentify areas where Big Data analysis can be applied, such as banking sector, tourism, e-commerce, education, digital
marketing, etc.

•Definition and applications
•Overview of technologies
•Data acquisition and preparation
•Data infrastructure
•Big data analytics
•Implementation of big data analytics

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures and class discussions, computer labs, team projects and presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Tony Ayoola Big Data Management - Developing and using modern
big data management systems

Eden management
business&technology institute 2017

2, Sumit Gupta, Shilpi Real-Time Big Data Analytics Packt publishing 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Business Analytics and Decision Making Using DataОзнака предмета: 20.IBDD

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Стаменковић С. Младен, ДоцентНаставници:

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of this course is to develop and broaden students’ knowledge and skills using project based teaching, methods and tools
for decision making, i.e. applications and technologies for gathering, storing, analyzing, sharing and providing access to data to help
enterprise users make better managerial decisions. The course aims to introduce basic decision making methods.

Students will be able to identify how various business intelligence systems can contribute to organizational success, to apply principles of
analytical decision in order to support data-based decision making, to use BI&A applications (such as reporting and querying software
and Online analytical processing-OLAP) as well as BI&A technologies to support a wide variety of management tasks, to create and
manage the flow of data and analyze how it is processed across an organization’s IT systems and applications, to extract information
from a data set and transform the information into a comprehensible structure that can be used for making predictions, to increase
business efficiency by using advanced spreadsheet modelling and data dashboards.

•Analytical decision processes
•Data architecture
•Self-service business intelligence
•BIS development
•Multidimensional analytics / OLAP
•Data dashboards and advanced spreadsheet modelling
•Decision Making methods

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures and class discussions, case studies, computer labs

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Provost F., Fawcett, T. Data Science for Business O’Reilly 2013
2, Ohri, A. R for Business Analytics Springer 2013

3, Greco S., Ehrgott M., Figueira
J.

Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art
Surveys Springer 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Business Econometrics and Data AnalysisОзнака предмета: 20.IBED

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Прица З. Ивана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

 The objective of this course is to introduce students to the basic statistical and econometrical tools and prepare them for empirical work
in economics.

 After completion of the course, students should be able to:
•identify and apply the appropriate statistical method to analyze data using SPSS statistical package
•adopt the principles of econometric modeling within the Classical Linear Regression Model framework
•solve econometric problems based on concrete economic data
•use statistical software packages (EViews or similar) at a basic level

 The course covers the following topics:
•Basic concepts of sampling and probability statistics;
•Data gathering and manipulation;
•Basic statistical analysis: descriptive statistics and visualizations;
•Descriptive statistics (measures of central tendencies and dispersion; correlation);
•Chi-squared test, t-test, ANOVA;
•Regression analysis: simple and multiple regressions;
•The assumptions, properties of the OLS estimator, hypothesis testing, and prediction;
•Specific  topics:  multicollinearity,  dummy  variables,  testing  linear  restrictions  and  parameter  stability,  autocorrelation  and
heteroskedasticity.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, analysis of articles, students’ presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Anderson, D. R., Sweeney, D.
J., Williams, T. A., Camm, J.
D., & Cochran, J. J.

Statistics for Business and Economics 14th edition  Cengage Learning 2019

2, Stock, J.H. and Watson, M, W Introduction to Econometrics, 4th global edition Pearson 2019
3,  Asteriou, D. and Hall, S.H  Applied Econometrics, 3rd edition.  Red Globe Press 2015
4,  Herschel Knapp  Introductory Statistics Using SPSS2nd edition  SAGE publications 2016

5,  Edward R. Tufte  The Visual Display of Quantitative Information, 2nd
edition  Graphics Press 2001

6, Prem S. Mann Introductory Statistics, 8th edition Wiley 2012
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Business Process ManagementОзнака предмета: 20.IBPM

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професорНаставници:

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of this course is to develop and broaden students’ knowledge and skills related to different contemporary approaches to
business process management as well as to prepare students to apply its business aspects in practice.

Students will be able to understand why BPM is important and how organization should use it, to model simple business processes in
terms of people, and activity sequences involved, the data and materials flowing through those sequences, to carefully analyze
organizations’ business processes and continuously assess the efficiency and effectiveness of these processes in order to maximize
value, to implement methods for continuous process improvement as well as to identify the need for business process change, to
successfully manage business process and its change, to understand the interactions between organizational culture and process
design and to implement softwares that manage and integrate different company's activities, such as financials, supply chain and human
resource activities

Course content
The course covers the following topics: Introduction to digital transformation and BPM;  Identifying and modelling business processes;
Analysing business processes; Business process change; Continuous process improvement methods; BPM deployment through ERP
systems;  BPM deployment through BPM suites; Setting-up a process support  organization; Managing and measuring business
processes; Change management;  BPM and organizational culture; Reference models.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures and class discussions, case studies, computer labs, team projects and presentations, class assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, John Jeston Business Process Management: Practical Guidelines
to Successful Implementations Routledge 2018

2, Susan Page
The Power of Business Process Improvement: 10
Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency,
and Adaptability

American Management
Association - AMACOM 2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Comparative Tax Systems in the "Belt and Road" AreaОзнака предмета: 20.ICTS

Број ЕСПБ: 6

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Арсић Н. Милојко, Редовни професор

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course provides students with the comparative overview of features of contemporary tax systems in selected CEE countries that are
covered by the “Belt and Road” initiative and China. The course should help students to understand the similarities, differences across
the tax systems and the causes of these similarities and differences, as well as opportunities and obstacles such similarities and
differences present for the increasing investment and cooperation within the “Belt and Road” initiative.

After completion of the course, students should be trained to conduct the cross-country comparative analysis of tax systems. Students
will be able to:
•identify differences between various “families” of tax systems themselves
•evaluate and discuss future tax issues which could potentially emerge in countries participating in the “Belt and Road“ initiative
•evaluate tax implications of business operations in multiple jurisdictions in the “Belt and Road” area.

 The course covers the following topics:
•The importance of comparative study of tax systems;
•Tax system families;
•Tax systems of Central and Eastern European countries;
•Tax system in the People’s Republic China;
•Basic tax aspects of the “Belt and Road“ initiative: a) Coordination of countries’ tax administration within the „Belt and Road“ initiative, b)
Tax planning in the context of the “Belt and Road“ initiative, c) Double tax treaties between countries part of the “Belt and Road“ initiative,
d) Transfer pricing rules in the context of the “Belt and Road“ initiative, e) Challenges in the context of Value Added Tax in the countries
members of the “Belt and Road“ initiative.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Michael Lang, Jeffrey Owens  Removing Tax Barriers to China’s Belt and Road
Initiative  Wolters Kluwer 2018

2,  OECD
 China's Belt and Road Initiative in the Global Trade,
Investment and Finance Landscape, Business and
Finance Outlook

 OECD Publishing, Paris 2018

3,  Victor Thuronyi Comparative Tax Law  Kluwer, The Hague 2003

4,  Jörg Manfred Mössner
 “Why and How to Compare Tax Law” Introduction to
Comparative Tax Law (eds. Claudio Sacchetto, Marco
Barassi)

Rubbettino 2008

5,  Cedric Sandford Why Tax Systems Differ - A Comparative Study of the
Political Economy of Taxation  Fiscal Publications, Perrymead 2000

6,  Reuven Avi-Yonah, Nicola
Sartori, Omri Marian  Global Perspectives on Income Taxation Law  Oxford University Press 2011
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Corporate FinanceОзнака предмета: 20.ICOF

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

 Course objective is to develop and to broaden students’ knowledge, skills and intuition related to corporate investment, financing and
dividend policy decision making processes, as well as to prepare students to set objectives and solve problems which arise in financial
management of a corporation, and to introduce them with the importance of corporate taxes in investment decision making, corporate
and personal taxes in relevant capital structure theories, as well as taxation issues in payout policy.

 After completion of the course, students should be able to:
•explain role and purpose of financial management
•understand the time value of money concept
•apply capital budgeting techniques to the evaluation of capital investment projects
•understand the effects of depreciation tax shield on investment decision making process
•comprehend the relationship between capital structure and company value
•explain the effects of corporate and personal taxes on optimal capital structure,
•analyze choices of payout policies made by managers
•discuss the impact of different tax rates and timing of taxation on dividend policy.

 The course covers the following topics:
•Time value of money;
•Making investment decisions using different project appraisal techniques;
•Special issues and challenges in investment appraisal process: depreciation tax shield, investment timing decision, choice between
long- and short-lived equipment, replacement decision making;
•The choice of corporate capital structure: Modigliani-Miller (MM) irrelevance theorem, MM and corporate taxation, Trade-off theory,
Miller equilibrium with corporate and personal taxation, Pecking order theory;
•Payout policy: dividends and repurchases;
•Dividend policy: taxation and clientele theory.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 lectures, analysis of articles, students’ presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Brealey, R. A., Myers, S. C.,
Allen, F.  Principles of Corporate Finance  McGraw Hill Education 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Corporate Financial ReportingОзнака предмета: 20.ICFR

Број ЕСПБ: 7

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Пантелић В. Марија, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course covers current practices in corporate financial reporting. It deals with fundamental issues relating to asset valuation and
income determination, and provides an overview of International Financial Reporting Standards (IFRS). The emphasis of the course is
on analysis of financial statement and interpretation of financial disclosures.

Upon completing the course, students will be able to analyse financial statements and interpret financial disclosures, understand the
basic principles behind IFRS and applications of financial reporting in risk assessment and decision-making.

•Introduction to financial analysis
•Organization of information in financial statements
•Analysis of financial decisions
•Analysis of investment decisions
•Analysis of operating decisions
•Profitability analysis
•Return and liquidity
•Quality of financial information

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, numerical exercises, case studies and analyses.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Семинарски рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, K. R. Subramanyam and J.
Wild Financial Statement Analysis (11th ed.) McGraw-Hill 2015

2,
L. Revsine, D. W. Collins, W.
B. Johnson, H. F. Mittelstaedt
and L. C. Soffer

Financial Reporting and Analysis (7th ed.) McGraw-Hill 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

DerivativesОзнака предмета: 20.IDER

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Шошкић Б. Дејан, Редовни професорНаставници:

Урошевић В. Бранко, Редовни професор

Божовић Ч. Милош, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

 The aim of this course is to give an overview of derivatives markets and to illustrate basic methods of derivatives pricing.

 At the end of the course, students will understand the institutional aspects and methods of valuation of derivative securities such as
forwards, futures, swaps and options, and fixed income securities such as bonds and related instruments.

 The course starts with mechanics of derivatives markets, and introduces forwards and futures, and application of these instruments in
hedging. No-arbitrage argument is used to derive prices of most important types of forwards and futures. The course continues with
options, their properties, trading strategies involving options, and a brief overview of exotic options. These topics are followed by interest-
rate derivatives, CDSs, commodity, energy and weather derivatives.

The second part of the course introduces stochastic processes used for asset price modeling, Itô’s lemma, and general principles of risk-
neutral pricing in continuous time and its relationship with the no-arbitrage principle. Partial differential equations and risk-neutral
expected values are used as two equivalent ways to price derivatives and other contingent claims. Here, the Black-Scholes-Merton
model is introduced as an illustration of these principles in option pricing. Some related topics, such as option “Greeks” and volatility
smiles, are presented.

The course concludes with the most important numerical methods used in derivatives pricing, with an emphasis on Monte Carlo
simulations.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures with practical examples and computer exercises

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Проблем сетс 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Hull, J.C. Options, Futures, and Other Derivatives(9th ed.)  Prentice Hall 2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Developing Software SolutionsОзнака предмета: 20.IDSS

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of this course is to develop and broaden students’ competences in basic components of information systems development,
development concepts in .NET, service oriented solutions in Oracle Jdeveloper as well as in modern software architectures.

Students will  be able to explain what are the basic components of information systems development, to build dynamic web sites,
applications and services in ASP.NET, as an open-source server-side web application framework, to use programming language model
organized around objects rather than "actions" and data rather than logic, to apply modular programming, by making multiple modules
first and then linking and combining them to form a complete system, to apply declarative programming style to functional and logical
programming languages and to implement service oriented architecture (SOA).

•Basic components of information systems development
•Development frameworks' concepts (in ASP.NET)
•Object oriented programming, modularity
•Declarative programming
•Service oriented solutions (in Oracle JDeveloper)

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures and class discussions, computer labs, team projects and presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

lectures and class
discussions, computer labs,
team projects and
presentations

PHP & MySql web development, 5th edition Pearson education 2017

2, Matt Stauffer Laravel: Up & running: a framework for building
modern PHP apps O’Reilly Media Inc. 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Digital MarketingОзнака предмета: 20.IDMA

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Филиповић М. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of the course is to provide students with competences to define digital marketing strategy and how to apply of the concepts
of traditional marketing in an online environment, as well as to teach them on modern marketing concepts that are characteristic only of
the Internet market space. Improvement of the previous marketing knowledge and understanding of the the specifics of doing business in
the virtual space - from developing an online business model to strategic use of social media.

Students should master the knowledge and skills and be able to apply them independently in concrete practical situations in the following
areas: formulation of Internet marketing strategy, online marketing research, understanding consumer behavior in online conditions,
online branding, video marketing, application and effects of use of the Internet promotional tools such as email  marketing, SEO
marketing, social network marketing etc. Analysis of campaign results, corrective actions and reporting of campaign outcomes.

Introduction to Internet Marketing; Strategy in digital marketing; Ethical and legal frameworks for doing business on the Internet; Digital
models:  business,  revenue and customer management;  Digital  Marketing Management  (SWOT Analysis,  Vendor Management,
Budgeting, Organization, Online Business Security); Online consumer behavior; Online products; Pricing  in a virtual environment; Point
of sale; Internet promotional mix (websites, banners, email, web 2.0 marketing, social networks, search engine marketing, online public
relations); Digital analytics and business analysis process; Measuring results of the online promotion; Metrics and reporting of campaign
results through various internet tools.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, tutorials, and student's assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Chaffey, D., Smith, PR Digital marketing excellence: Planning, Optimizing and
Integrating Online Marketing Taylor & Francis 2017

2, Chaffey D, Ellis-Chadwick, F. Digital marketing Pearson UK 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Digital ToolsОзнака предмета: 20.IDIT

Број ЕСПБ: 4

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Аздејковић Б. Драган, ДоцентНаставници:

Божовић Ч. Милош, Ванредни професор

Стаменковић С. Младен, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of the course is to introduce students with the data-driven decision making processes, using modern digital tools (such as
MS Excel). The course is aimed at developing knowledge and skills for datasets processing and data analysis. Students will also be
introduced with the key concepts in data visualization. The course will also develop basic skills required for effective use of the modern
statistical softwares (such as STATA) in data processing and statistical analysis.

Upon completion of this course, students will be able to:
•formulate and solve business related data-driven problems;
•use MS Excel to develop spreadsheet models
•evaluate and discuss optimal (data-driven) business decisions;
•identify the ways to use various probability distribution in business applications;
•analyze datasets and use advanced statistical tools for analysis and data visualization;
•use descriptive, predictive and prescriptive analytics for problem solving in business context use modern statistical software (such as
STATA) for data processing, descriptive statistical and simple econometric analyses.

•Using STATA for dataset processing, statistical inference and econometric estimations – fundamental concepts;
•Advanced Excel modelling techniques (data processing, macros, pivot tables, etc.)
•Data visualization techniques and methods (using relevant tools e.g. Tabeleau)
•Fundamentals of academic writing and preparation of presentations using LaTeX.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Problem-solving-based teaching and case study methods

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Camm, J. D., Cochran, J. J.,
Fry, M. J., Ohlmann, J. W., &
Anderson, D. R

Essentials of Business Analytics, Second Edition Cengage 2017

2, Wayne L. Winston Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business
Modeling Microsoft Press 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Digitalisation and TaxationОзнака предмета: 20.IDAT

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Арсић Н. Милојко, Редовни професор

Жарковић-Ракић Н. Јелена, Ванредни професор

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The aim of the course is to introduce students to the impact of digitalization and robotization on national and international tax policy, tax
enforcement and tax compliance. The course will discuss the impact of developments in the nature of labor relations,the changes in the
understanding of the concept of the place of business, emergence of on-line platforms and the sharing economy on tax policy design and
tax enforcement strategies. The course is also aimed at developing profound understanding of the implications of digital transformation
on tax compliance mechanisms. Apart from the aforementioned, the course objective is to introduce students to the initiatives of the
OECD, European Union, as well as a country-level initiatives aimed at enhancing equitability of profit taxation in digital era.

After  completion of  the course,  students should be able to:  analyze and discuss crucial  challenges posed by digitalization and
robotization for tax policy and tax compliance, critically evaluate current proposals by the OECD and the European Union intended to
establish a more equitable system of taxation of taxpayers doing business in digital era, evaluate potential implications of these initiatives
on cross-border business activities and transactions.

The course covers the following topics:
•The effect of digitalization and robotization on the nature of labor and level of unemployment;
•Specific measures intended to smooth the effect of robotization on the level of unemployment: a) universal basic income, b) taxation of
robots, c) limiting tax incentives for automation (the so-called automation tax);
•Challenges of digitalization for cross-border taxation of business activities of companies;
•Basic models of digital businesses;
•Specific measures for taxation of the so-called digital economy: a) revision of the permanent establishment concept, b) equalization tax,
c) tax on cross-border digital services, d) withholding taxes;
•Digital presence concept, digital investment concept.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Mike Hammer Brave New World: Automation, Unemployment and
Robot Taxes

White paper 4 July 2019, IBFD,
Amsterdam 2019 2019

2, Wolfgang Schön Ten Questions about Why and How to the Tax
Digitalized Economy

Bulletin for International
Taxation 2018

3, Piergiorgio Valente Digital Revolution. Tax Revolution?
Bulletin for International
Taxation, Vol. 72, No.
4a/Special Issue 2018

2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

4, Marie Sapirie Permanent Establishment and the Digital Economy
Bulletin for International
Taxation, Vol. 72, No.
4a/Special Issue 2018;

2018

5, Lee A. Sheppard Digital Permanent Establishment and Digital
Equalization Taxes

Bulletin for International
Taxation, Vol. 72, No.
4a/Special Issue 2018

2018

6, Georg Kofler, Gunter Mayr,
Christoph Schlager

Taxation of the Digital Economy: A Pragmatic
Approach to Short-Term Measures European Taxation 2018

7, Larisa Gerzova, Ola
Ostaszewska, Oana Popa Taxation of the Digital Economy – the EU’s outlook 30 April 2018, IBFD,

Amsterdam 2018

8, Peter Hongler, Pasquale
Pistone

Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business
Income in the Era of the Digital Economy

Working paper 20 January
2015, IBFD, Amsterdam 2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Direct and Indirect TaxesОзнака предмета: 20.IDIX

Број ЕСПБ: 6

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Арсић Н. Милојко, Редовни професор

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course shall provide students with in-depth understanding of design and structure of main taxes, inherent to contemporary tax
systems – direct taxes (personal income tax, social security contributions, corporate income tax) and indirect taxes (VAT and excise
duties). In addition, the course is aimed at providing students with the insight in parameterization of these taxes and training them to
conduct assessment of main taxes and corresponding compliance obligations.

After completion of the course, students will gain knowledge which enables them to independently and critically analyze and apply
provisions of tax legislation in the field of different taxes, as well as to analyze comparative tax measures, and to develop abilities for
critical analysis of provisions in national tax system vis-a-vis provisions characteristic of foreign tax systems.

The course covers the following topics:
•Classifications of taxes;
•Basic elements of the legal definition of a tax: taxpayer, taxable event, taxable base, tax rate, tax reliefs;
•Plurality of taxes
•Direct taxes: a) Personal income tax, b) Corporate income tax, c) Property taxes, d) Social security contributions;
•Indirect taxes: a) Value Added Tax, b) Excise duties;
•Mechanisms for assessing tax:  a) Self-assessment in the narrower sense, b) Regular tax assessment,  c)  Assessment and the
withholding tax mechanism;
•Advance payment of tax.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Victor Thuronyi Tax Law Design and Drafting, vol. 1 International Monetary Fund,
Washington, D.C. 1996

2, Victor Thuronyi Tax Law Design and Drafting, vol. 2 Monetary Fund, Washington,
D.C. 1998

3, Victor Thuronyi Comparative Tax Law , Kluwer, The Hague 2003
4, Cedric Sandford Why Tax Systems Differ Fiscal Publications 2000

5, eds. J.G. Head, R. Krever Company Tax Systems  Australian Research
Foundation 1997

6, Alain A. Tait Value Added Tax – International Practice and
Problems International Monetary Fund 1998

7, Sijbren Cnossen Excise Systems: A Global Study of Selective Taxation
of Goods and Services, John Hopkins University Press 1977

8, IBFD Tax Knowledge Centre European Tax Handbook IBFD Tax Knowledge Centre 2019
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
9, Hugh J. Ault, Brian J. Arnold Comparative Income Taxation. A Structural Analysis Kluwer Law International 2010
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

E-CommerceОзнака предмета: 20.IECO

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Петковић К. Горан, Редовни професорНаставници:

Богетић П. Зоран, Редовни професор

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професор

Бјелић М. Предраг, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Developing competencies for students in the field of e-commerce; Preparing undergraduates for rapid involvement in electronic
commerce and omnichannel business by adopting accepted concepts and tools used by professionals from the industry and by
understanding the success factors of applying those concepts and tools in electronic and multiple marketing channels; Enabling students
to understand and apply modern e-commerce concepts and tools.

Student understands the functioning of e-commerce; Applies knowledge of commodity flow management, Uses advanced academic
knowledge in the field of electronic and omnichannel commerce, in all types of businesses and organizations; Plans, organizes and
controls the work of business units and businesses in electronic marketing channels; Uses modern management and software tools in
the purchasing and sales business in B2C and B2B electronic marketing channels; Works in a digital environment; Able to think
contextually and make decisions in an electronic and multi-channel environment; Able to learn and upgrade knowledge; Respects
business ethics, professional values and behaves adequately in an electronic environment.

Introduction to e-commerce; E-commerce models and concepts; Omnichannel strategy; Infrastructure for modern e-commerce; Selection
of hardware and software for e-commerce, mobile commerce and mobile applications; Social networks and e-commerce, e-commerce
security and payment systems; Marketing concepts in e-commerce and omnichannel environments; Ethical and legal issues in the e-
commerce and omnichannel business.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Interactive teaching. The following methods are used: ex cathedra lectures (ppt presentations), computer lab lectures using modern e-
commerce management tools as well as web site development tools, mobile applications, as well as real e-commerce simulations, case
studies, simulation etc.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Keneth, C. Laudon, C. K.,
Traver, C., G. E-commerce (15th Edition) Pearson 2019

22.06.2020Датум: Страна 23



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Economics of Taxation - Principles and PolicyОзнака предмета: 20.IETP

Број ЕСПБ: 6

50C - International master in Applied Economics (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Арсић Н. Милојко, Редовни професорНаставници:

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Providing students with fundamental, advanced-level knowledge on economics of taxation, with the focus on equity-efficiency trade-off,
evaluation of impact of taxes on economic behavior and analysis of economic effects of taxation.

Students will be able to predict the impact the taxes can make on economic behavior. After completing the course, students should be
trained to critically evaluate and to discuss various issues related to economics of taxation and tax policy, from national and international
perspective. Students should be also trained to conduct independent research on various issues related to tax policy.

The course covers the following topics:
•Equity and efficiency of taxation;
•Taxation and economic behavior – labour supply, saving, investments, risk taking;
•Optimal taxation of goods;
•Optimal income taxation;
•Fiscal federalism;
•International taxation;
•Tax evasion;

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ research and presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Hindriks J. and G. Myles Intermediate Public Economics, 2nd edition MIT Press 2013
2, Salanie, B. Economics of Taxation MIT Press 2011

3, Auerbach, A., Chetty, R.,
Feldstein, M. and E. Saez Handbook of Public Economics North-Holland 2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Ethical Issues in Tax PracticeОзнака предмета: 20.IEIP

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Костић В. Светислав, Доцент

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The course introduces main principles of business ethics from a normative and positive perspectives to the students, with a strong focus
on ethical issues related to operations in tax advisory, in-house tax counselling, tax policy making and tax enforcement. Using the
academic readings and the real case-studies, students will gain knowledge on tax ethics, differentiation between tax evasion and tax
avoidance, as well as on border topics, such as corporate social responsibility.

After completion of the course, students should be able to: describe and evaluate the key ethical principles and issues which apply in tax
practice, both from the normative and positive point of view; critically analyze ethical issues which may be encountered in the course of
provision of tax advisory and enforcement and compliance activities; differentiate tax evasion and tax avoidance, as well as to recognize
the thin line dividing acceptable and aggressive tax planning; discuss the key novelties which were brought about within this context by
the OCED’s BEPS Action 12 (Mandatory Disclosure Rules) and secondary law of the European Union related to it, as well as their
significance for the activities of tax advisors.

The course covers the following topics:
•   Ethical considerations and tax-savings strategies (tax evasion and tax avoidance, acceptable tax planning and aggressive tax
planning);
•     International  institutional  framework regarding tax advisors’  obligations (BEPS Action plan,Mandatory Disclosure Rules;  EU
legislation);
•Fundamental ethical principles within tax profession and conceptual framework for ethical behaviour – threats and safeguards (Codes of
Ethics applicable for tax professionals);
•Enforcement of professional ethics;
•Regulating the role of tax advisers.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Hans van den Hurk Tax Planning, Ethics and Our New World”, Bulletin for
International Taxation, 72(2) IBFD 2018

2, Nevia Čičin-Šain

New Mandatory Disclosure Rules for Tax
Intermediaries and Taxpayers in the European Union
– Another “Bite” into the Rights of the Taxpayer?,
World Tax Journal

IBFD 2019

3, Christiana HJI Panayi Is Aggressive Tax Planning Socially
Irresponsible?”Intertax, Vol. 43, Issue 10 Kluwer Law International 2015

4, Willian L. Raby Ethics in Tax Practice”, The Accounting Review, Vol.
41, No. 4

American Accounting
Association 1966
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

5, Grahame R. Dowling
The Curious Case of Corporate Tax Avoidance: Is it
Socially Irresponsible?”,Journal of Business Ethics,
Vol. 124, No. 1

Springer 2014

6, Yuka Sakurai, Valerie
Braithwaite

Taxpayers' Perceptions of Practitioners: Finding One
Who Is Effective and Does the Right Thing?, Journal
of Business Ethics, Vol. 46, No. 4

Springer 2003

7, Duska R., Duska B. and J.
Ragatz Accounting Ethics Wiley – Blackwell 2018

8, International Ethics Standards
Board for Accountants  Code of Ethics for Professional Accountants International Federation of

Accountants 2018

9, AICPA Tax Executive
Committee Statements on Standards for Tax Services AICPA 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

EU Company LawОзнака предмета: 20.IECL

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Радовић Г. Вук, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

 The objective of the course is to acquire in-depth knowledge of European Union Company Law, as well as to acquire practical skills in
this field.

 Upon completion of this course, the student is familiar with EU law and practice regarding business societies and is able to provide
expert opinions on these issues, as well as to pursue further practical and theoretical research.

Theoretical teaching
1. Introduction and sources of EU company law
2. Right of occupancy
3. European Forms of Societies - European Company, European Economic Interest Grouping and European Cooperative Society
4. Transparency: disclosure of information on companies and branches
5. Capital and financing of companies, formation and maintenance of capital, changes in capital, alternative systems of capital protection
6. Shareholder rights
7. Independent directors, compensation to board members
8. Groups of companies
9. Status changes - national and cross-border
10. Takeover of joint stock companies
11. Cross-border change of seat (conversions)

Practical teaching
Analysis of relevant sources and practices of the European Court of Justice

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Stefan Grundmann  European Company Law: Organization, Finance and
Capital Markets

 Intersentia, Antwerpen –
Oxford 2012

2,
-Adriaan Dorresteijn, Tiago
Monteiro, Christoph
Teichmann, Erik Werlauff

 European Corporate Law, second edition  Kluwer Law International,
Alphen aan den Rijn 2009

3,  Erik Werlauff EU-Company Law: Common business law of 28
states, 2nd edition  DJØF Publishing, Copenhagen 2003

4,  K. Hopt & E. Wymeersch  European Company and Financial Law: European
Community Law – text collection Berlin  New York, Walter de Gruyter 1994

5,  V. Edvards  EC  Company Law  Oxford:Oxford University Press 1999
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

EU Legal and Economic SystemОзнака предмета: 20.IELS

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Бјелић М. Предраг, Редовни професорНаставници:

Перовић С. Јелена, Редовни професор

Ђорђевић В. Милена, Доцент

Радуловић Љ. Бранко, Ванредни професор

Поповић Петровић Р. Ивана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Цоурсе објецтиве ис то девелоп анд то броаден студентс’ кноwледге, скиллс анд интуитион релатед то регионал интегратионс
анд специфицаллy Еуропеан унион легал сyстем, ецономиц сyстем анд траде интегратион, ас wелл ас то препаре студентс то
сет објецтивес анд солве проблемс wхицх арисе ин ЕУ цоммон полициес, анд то интродуце тхем wитх тхе импортанце оф
Монетарy унион иссуес.<енг>

Students will be able to explain role and purpose of EU legal and economic systems, know the functioning and the importance of EU
common policies. They should understand the legal framework of the main market freedoms and know the principles of EU Trade policy
and Single market system. They should be able to discus principles of application of EU law, as well as the functioning of monetary union
and the significance of the single currency in EU.

-A Brief History of European Communities
-Institutions of the EU (European Parliament, Council, European Commission, European courts)
-Legal sources of the EU, the effect of EU law
-Main principles of EU law
-The four freedoms – Introduction to European Economic Law
-The essential economics of preferential liberalisation and teories of regional economic integration
-EU Trade Policy
-The Common Agricultural policy
-EU Regional policy
-The European monetary system, Monetary union and Euro
-Fiscal policy and Stability Pact

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, analysis of articles, students’ presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, R. Baldwin, and C. Wyplosz The Economics of European Integration, 5th edition McGraw Hill 2015

2, A.M. El-Agraa The European Union - Economics and Policies, 9 th
Edition Cambridge University Press 2012

3, C. Barnard, S. Peers European Union Law Oxford 2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

EU Tax LawОзнака предмета: 20.IEUL

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The course will introduce the students with general EU law principles and legislation with respect to their application in the field of
taxation, it will help them understand the inherent contradiction between the goals of the EU, on the one hand, and goals of its member
states, on the other, with respect to the field of direct taxation, as well as the consequent difference in the way direct and indirect taxation
are regulated in the EU. The course will present students with the current tendencies regarding secondary law od the EU as well as in
the case law of the Court of Justice of the EU in the field of taxation.

Students will gain knowledge and skills enabling them to critically analyze the complex matter of European Union tax law, its interaction
with international tax law, as well as to analyze current tendencies in the development of EU tax law and place them in the context of
reforms currently taking place at the level of international tax law.

1. General principles of EU law and their application in the field of tax law; 2. External dimension of EU law in their relationships with 3rd
states; 3. Indirect taxation in the EU: a) customs, b) Value Added Tax and c) Excise duties; 4. Direct taxes in the EU: a) positive
integration in the field of direct taxes – directives which are in force and directive proposals, b) Negative integration in the field of direct
taxes – Case law of the Court of justice of the EU; 5. State aid rules in the field of taxation, 6. Anti-tax avoidance measures in EU tax law.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ben Terra, Peter Wattel  European Tax Law Wolters Kluwer, Deventer 2018
2, Marjaana Helminen EU Tax Law – Direct Taxation IBFD, Amsterdam 2019

3, ed. Michael Lang, Pasuale
Pistone et al. Introduction to European Tax Law on Direct Taxation Linde, Wien 2008

4, Rita Szudoczky

The Sources of EU Law and Their Relationships:
Lessons for the Field of Taxation: Primary law,
secondary law, fundamental freedoms and State aid
rules

IBFD, Amsterdam 2014

5, Rita de la Feria Harmonizing Anti-Tax Avoidance Rules”, EC Tax
Review Kluwer Law International 2017

6, Aloys Rigaut Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164): New EU
Policy Horizons”, European Taxation, Vol. 11, No. 56 IBFD 2016

7, Mathieu Isenbaert Law and the Sovereignty of the Member States in
Direct Taxation IBFD, Amsterdam 2010

8, Kees van Raad Materials on International and EC Tax Law International Tax Center Leiden 2011

9, Michael Lang, Josef Schuch
and Claus Staringer ECJ –Recent Developments in Direct Taxation Linde, Wien 2018
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

10,
 Michel Lang, Patrizio
Braccioni, Carlo Garbarino, et
al.

European Union: Tax Treaties of the Central and
Eastern European Countries Линде, Wиен<енг> 2008
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Fixed Income SecuritiesОзнака предмета: 20.IFIS

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Божовић Ч. Милош, Ванредни професорНаставници:

Јанковић М. Ирена, Ванредни професор

Копривица Р. Марија, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course discusses fixed income securities and markets as well as interest rate derivatives. We study valuation and hedging using
these instruments.

At the end of the course, students will understand the institutional aspects and methods of valuation of fixed income securities such as
bonds and related instruments, construction of yield curves, valuation and hedging using interest rate derivatives.

Theory lessons
This course studies fixed income securities: market characteristics and types of instruments; bond valuation; term structure of interest
rates; interest rate risk assessment and hedging; term structure dynamics (Merton, Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White and Heath-
Jarrow-Morton models); numerical methods with applications in valuation of interest-rate derivatives.

Practice lessons: practice classes, other forms of teaching, study research work
Computer-based exercises and projects

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures with practical examples and computer exercises. Participants are required to complete a practical project using real data from
the financial markets.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Студије случаја 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, L. Martellini, P. Priaulet and
S. Priaulet Fixed-Income Securities John Wiley & Sons 2003
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Growth Theory and Economic PolicyОзнака предмета: 20.IGTP

Број ЕСПБ: 6

50C - International master in Applied Economics (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Арсић Н. Милојко, Редовни професорНаставници:

Драгутиновић Б. Диана, Ванредни професор

Глигорић Матић Ж. Мирјана, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Students obtain rich knowledge on economy in the long run with a special focus on the interactions among data, theory and history in
explaining economic growth and policy issues. The first part of the course will introduce a number of theoretical models to develop an
analytical framework of economic growth in historical perspective and across countries. The second part of the course is devoted to the
role played by the Government and Central bank in the economy in long and short run.

Students are expected to beable to understand the fundamental theories explaining economic growth and policy; to manipulate the
models; to collect and analyze the facts of economic growth and policy issues across countries and time; to evaluate the evidence
bearing on economic growth and policies; to become fully engaged in economic research and communicate effectively the results of their
economic analysis.

•An Overview of Long-Run Economic Growth
•A Model of Production
•The Solow-Swan Growth Model
•The Ramsey-Cass-Koopmans Model
•The Diamond Model
•The Economics of Ideas
•Endogenous Growth Model
•Modern Monetary Policy
•The Government and the Economy

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ research and presentations.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Jones and Vollrath Introduction to Economic Growth W. W. Norton & Company Inc. 2013

2, Robert J. Barro and Xavier
Sala-i-Martin Economic Growth The MIT Press 2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Information System Analysis and DesignОзнака предмета: 20.IIAD

Број ЕСПБ: 7

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of this course is to develop and broaden students’ knowledge and skills related to various methods and techniques of
development information systems (IS), which are in line with the business plans of the organization. The aim is to enable students to
select and use appropriate methods to solve practical problems in business.

Students will be able to understand the importance of different themes in IS development, such as modeling (e.g. process, object and
data modelling), engineering and construction themes (e.g. legacy system, software engineering, data warehouse and data mining),
people themes (e.g. end-user computing, expert systems, customer orientation) and external development (e.g. Open source software,
Enterprise resource planning). Students will be acquainted with the methodologies as a series of phases and steps through which a
project must proceed, so they will be well trained for a detailed design of software, databases and hardware configurations. Explain how
various methods and techniques of IS development are created and evolved, to understand what are trends and what are the guidelines
for the development of different methods and how they are combined and used. After adopting GUI design tool, students will be able to
produce blueprints of future websites and applications.

1. Themes in IS development (Modeling themes; Engineering and construction; People themes; External development);
2. Methods (Process-oriented; Object-oriented; Web-oriented; Agile; SCRUM);
3. Techniques (Process-oriented; Object-oriented; Project management techniques);
4. GUI design
5. Method and technique comparisons

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures and class discussions, case studies, computer labs, team projects and presentations, class assignments

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Scott Tilley, Harry Rosenblatt System Analysis and Design, 11th edition Cengage learning 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Information System ManagementОзнака предмета: 20.IISM

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of this course is to introduce students to modern methods of information resources management as well as to present the
trends in information technology and highlight the most promising areas of IT implementation.

Students will be able to guide the development of information systems in the company to be in line with company business plans, to use
information systems in organizations, to oversee the use of information and related technology to create value and manage the risks
associated with using information and technology, to identify and establish Standards and frameworks for implementing IT governance,
to implement business intelligence and analytics technologies such as Cloud computing, to standardize and organize IT infrastructure
that it aligns with business goals, to assess IT investment: cost, benefits and risks, and to acquire and develop business applications and
infrastructure that will maximize firm’s value, to manage and oversee projects for software development, hardware installations, network
upgrades, etc., to implement processes and methodologies for keeping information confidential, available, and for assuring its integrity.

The course will include the following topics: IT Governance; Standards and frameworks for implementing IT governance; Outsourcing;
Cloud computing; Legal issues of ISM; Enterprise Architecture; Cost Benefits (Incremental) Analysis; Assessment of development costs;
IS as a resource; Acquiring and Developing Business Applications and Infrastructure; IT Project management; Benefits management; IS
security.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures and class discussions, case studies, computer labs, team projects and presentations, class assignments

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Efraim Turban, Linda
Volonino, Gregory R. Wood

Information technology for management: advancing
sustainable, profitable business growth Wiley 2013

2, Kenneth C. Laudon, Jane P.
Laudon

Management Information Systems: Managing the
digital firm Pearson 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Intermediate EconometricsОзнака предмета: 20.IIEC

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The course covers key concepts in econometrics with emphasize in classical methods of estimation and inference, such as: ordinary
least squares (OLS) method, maximum likelihood (ML) method, instrumental variable (IV) method, and generalized method of moments
(GMM).

Upon completing the course, students will be able to conduct econometric analysis of linear regression model, and perform relevant
statistical tests.  Students will be trained to deal with problems of model specification and violations of standard assumptions. Students
will also be able to draw statistical inference on regression model by applying different statistical methods.

•Linear regression model and OLS method.
•Applications of linear regression model: hypothesis testing, regressors selection, and violations of classical model assumptions.
•Asymptotic properties of the OLS estimation.
•The ML estimation: key principles, asymptotic properties, and likelihood-based hypothesis testing.
•The IV estimation: simple and generalized approach, asymptotic properties, and two-stage least squares method.
•The GMM estimation: definition, asymptotic properties, design of the weighting matrix, and tests for overidentifying restrictions.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ research and presentations.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Stock, J. H. and M. W.
Watson Introduction to Econometrics, 4th global ed.  Pearson Education 2019

2, Davidson, R. and J. G.
MacKinnon Econometric Theory and Methods Oxford University Press 2004

3, Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics, 5th ed. Wiley 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Intermediate Labour EconomicsОзнака предмета: 20.IILE

Број ЕСПБ: 6

50C - International master in Applied Economics (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Арандаренко Г. Михаил, Редовни професорНаставници:

Крстић П. Горана, Редовни професор

Јандрић С. Маја, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The main objective of the course is to provide students with an introduction into contemporary issues in labor economics at the graduate
level, using the most authoritative and state-of-the-art resource in the field. Specific objectives are to introduce students to new fields of
study and new methods to explore them, providing detailed instructions how to replicate research that have proved to be milestones in
labor economics. Our choice of topics also aims to offer more space to the analysis of public policy and the levers available to policy
makers.

At the end of the course, students are expected to analyze the impact of technological progress on labor market outcomes, interaction of
globalization, employment and inequality, labor insurance policies and active labor market policies. They should be able use a variety of
quantitative methods in orderto replicate major studies in these areas of study, They will be able to predict the effects of labor market
policies and learn how to conduct scientific evaluations of their impact.

•Competitive equilibrium (in the labour market)
•Technological progress
•Globalization, Employment and Inequality
•Insurance policies
•Active labor market policies

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials and students’ assignment.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Pierre Cahuc,
StéphaneCarcillo and André
Zylberberg

Labor Economics, 2nd edition MIT Press 2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Intermediate MacroeconomicsОзнака предмета: 20.IINM

Број ЕСПБ: 6

50C - International master in Applied Economics (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јакшић П. Миомир, Редовни професорНаставници:

Прашчевић Ж. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Students obtain wide knowledge on macroeconomic environment, based on the framework of most common used macroeconomic
models. Students are prepared to analyze the macroeconomic problems from the quantitative perspective. They acquire knowledge on
the deep characteristics of cyclical fluctuations and its consequences on monetary and fiscal policymakers’ goals and unemployment,
postulates of RBC and DSGE models and economic shocks’ stabilization in their framework, and institutional and political preconditions
for macroeconomic stability.

Students are expected to understand the fundamental postulates in macroeconomic modeling; to evaluate the macroeconomic policy
measures; to find the solutions for the observed models; to compare different macroeconomic frameworks; and to become engaged in
macroeconomic research.

•Macroeconomic Model
•Inflation and Monetary Policy
•Budget and Fiscal Policy
•Unemployment
•Business Cycles and Macroeconomic Policy: Facts and Economic Shocks’ Stabilization
•The Real Business Cycles Theory and Nominal Rigidities
•DSGE Model
•Macro-Pathologies, Institutions and Political Environment

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

The teaching methods are based on the interactive work with students. Combined with the classical teaching methods, students will have
the opportunity to actively be involved in the teaching process and solve the models by adequate software packages.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, David Romer Advanced Macroeconomics (Fifth Edition) McGraw-Hill Education 2019

2, Wendy Carlin, David Soskice Macroeconomics: Institutions, Instability, and the
Financial System Oxford University Press 2015

3, Jordi Galí
Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An
Introduction to the New Keynesian Framework and Its
Applications (Second Edition)

Princeton University Press 2015

4, Peter Birch Sørensen, Hans
JørgenWhitta-Jacobsen

Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and
Business Cycles (Second edition) McGraw-Hill Education 2010
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Intermediate Public FinanceОзнака предмета: 20.IIPF

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Арсић Н. Милојко, Редовни професорНаставници:

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Providing students with fundamental, advanced- level knowledge on economics of government intervention and training students to
apply modern tools of normative analysis in evaluation of government intervention.

After completion of the course, students should be able to critically evaluate arguments for government intervention and analyze issues
related to public policy making. They will be also well equipped to conduct independent research on various public finance topics.

•Theories of the public sector;
•The reasons for government intervention - public goods (local and international), externalities;
•Decision making in public sector - political economy (public choice) issues, including voting and rent seeking;
•Tax competition;
•Intertemporal efficiency;
•Taxation and economic growth;
•Economics of climate policy.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ research and presentations.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Hindriks J. and G. Myles Intermediate Public Economics, 2nd edition MIT Press 2013

2, Auerbach, A., Chetty, R.,
Feldstein, M. and E. Saez  Handbook of Public Economics North-Holland 2014

3, Muller, D. Public Choice III Cambridge University Press 2003
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Intermediate Strategic ManagementОзнака предмета: 20.ISTM

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ђуричин Н. Драган, Редовни професорНаставници:

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професор

Лончар М. Драган, Редовни професор

Куч Р. Вукашин, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The objective of the course is to provide students with the knowledge about: the strategic management process, sources of competitive
advantage and competitive strategies, corporate strategies (growth strategies, stabilization strategies and retrenchment strategies),
corporate  social  responsibility,  selected  topics  on  strategy  implementation  and  strategic  control,  and  the  process  of  strategic
management  in  non-profit  organizations.

After completing this course, students will be able to: use and critically evaluate the literature in the field of strategic management, link
the acquired knowledge with current practical problems and enable them for further professional and research work in the field of
strategic management; understand the discussed theoretical concepts, methodological tools and practical examples, so that they can
better implement them in practice and become, with some additional work experience, top experts in the field of strategic management.

1. Introduction to strategic management; 2. Corporate governance; 3. Sources and forms of competitive advantage; 4. Advanced topics
on strategic analysis; 5. Advanced topics on corporate strategies; 6. Advanced topics on business strategies; 7. Environmental strategies
and corporate social responsibility; 8. Advanced topics on strategy implementation and strategic control; 9. Strategic management in
non-profit organizations.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, tutorials, and student's assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Johnson, G., Whittington, R.,
Regnér, P., Scholes, K., &
Angwin, D.

Exploring strategy: Text and cases. 11th edition. Pearson 2017

2, Grant, R. M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases
Edition, 9th Edition Wiley 2016

3, Jenkins, M., Ambrosini, V., &
Collier, N.

Advanced Strategic Management: A Multi-Perspective
Approach Macmillan Education UK 2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

International Tax PlanningОзнака предмета: 20.IITP

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The course objective is understanding tax and non-tax factors relevant for tax planning, as well as the presentation of the manner of
functioning of crucial mechanisms used in tax planning, such as holding companies, conduit companies, hybrid entities, tax havens, the
choice between different forms of financing (equity and debt financing), double tax treaties, treaty shopping, intangibles, cross-border
restructuring, etc.

Students will gain knowledge and skills which will enable them to independently and critically analyze and design various tax planning
structures, as well as to critically analyze general and specific anti-avoidance rules potentially able to thwart the effect of the designed
tax planning structures, especially in the context of the BEPS Action Plan.

1. Tax and non-tax factors relevant for tax planning; 2. Mechanisms used for tax planning (holding companies, conduit companies, hybrid
entities, hybrid financial instruments, utilization of intangibles, tax havens, choosing between financing through equity or debt, choosing
between establishing a subsidiary or a permanent establishment, etc.); 3. Tax planning in the context of the BEPS Action Plan: a)
Differentiation between aggressive and acceptable tax planning; b) Anti-abusive measures directed against aggressive tax planning.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Raffaele Russo Fundamentals of International Tax Planning IBFD, Amsterdam 2007
2, Luc De Broe International Tax Planning and Prevention of Abuse IBFD, Amsterdam 2008
3, Rohit Gupta Principles of International Tax Planning Taxmann, New Delhi 2015

4, John Gallemore, Brandon
Gipper, Edward Maydew Banks as Tax Planning Intermediaries Journal of Accounting

Research, Vol. 57 No. 1 2019

5,
José Manuel Calderón
Carrero, Alberto Quintas
Seara

The Concept of ‘Aggressive Tax Planning’ Launched
by the OECD and the EU Commission in the BEPS
Era: Redefining the Border between Legitimate and
Illegitimate Tax Planning

Intertax, Volume 44, Issue 3 2016

6, Kevin Dolan & Michael F.
Walsh

Use of Holding Companies in International Tax
Planning Taxes, Vol. 73 1995

7, Wolfram Scheffler CCCTB: Influence on Extent and Complexity of Tax
Planning

Practical Problems in European
and International Tax Law –
Essays in Honour of Manfred
Mössner (eds. Heike Jochum et
al.), IBFD, Amsterdam

2016

8, Ana Paula Dourado

The Meaning of Aggressive Tax Planning and
Avoidance in the European Union and the OECD: An
Example of Legal Pluralism in International Tax Law in
International Tax Law  (ed. J. Englisch)

IBFD, Amsterdam 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Стручна пракса

InternshipОзнака предмета: 20.IINS

Број ЕСПБ: 3

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 6

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

InvestmentsОзнака предмета: 20.IINV

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јанковић М. Ирена, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 1 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Developing students' competencies in the area of investment analysis and financial modeling including the focus on risk-return profile of
investments, optimal portfolio selection and investment performance analysis.
Developing essential skills in valuation of securities and analysis of different investment alternatives and application of these skills to
development and evaluation of investment strategies using real financial data from financial markets.
Providing essentials knowledge and investment analysis skills needed for preparation of the part of CFA exams.

By the end of the class participants should learn how to think analytically in formulating and solving different investment and financial
problems; the students will know to valuate financial instruments and formulate adequate investment strategies; will be skilled in portfolio
optimization techniques implementation; will  be able to comprehend contemporary financial market trends and will  have skills to
formulate, execute and evaluate optimal investment decisions using real financial data.

Theory lessons
1.Time value of money concepts
2.Introduction to the investment process; financial instruments and markets; fundamentals of asset pricing; relationship between risk and
return and process of diversification; statistical analysis of financial data.
3.Portfolio analysis and selection; Efficient set; Index models; Capital Asset Pricing Model (CAPM); Factor models; Portfolio optimization
methods; Typology and characteristics of investment strategies.
4.Debt securities; Government debt securities; Corporate and municipal debt instruments; Bonds’ risks; Determinants of the level and the
risk structure of interest rates; The yield curve and the term structure of interest rates; Duration measures; Bond convexity.
5.Equities; Fundamental stock analysis; Valuation of stocks; The dividend discount models.
6.Portfolio performance measurement; Active and passive management strategies.
Practice lessons: practice classes, other forms of teaching, study research work
Computer exercises and empirical project preparation. Classes are including practice lessons that are held in computer lab.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials and students’ assignment.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Zvi Bodie, Alex Kane, Alan
Marcus Essentials of Investments, Seventh edition McGraw-Hill/ Irwin, New York 2008

2, Simon Benninga Financial modeling, Fourth edition The MIT Press, Cambridge,
Massachusett 2014
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

IT Project ManagementОзнака предмета: 20.IIPM

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ђуричин Н. Драган, Редовни професорНаставници:

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професор

Лончар М. Драган, Редовни професор

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Куч Р. Вукашин, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The goal of the subject is for the students to acquire the appropriate knowledge and skills of IT project management. The importance of
IT Project Management rises, since IT projects represent high investments for the modern company. IT Project Management has
developed as a separate management discipline, since high level of com D. Djuricin, D. Lončar plexity and risks which may cause money
and time losses for the customer. IT Projects become the main tool in facing the problems of a modern enterprise and the main lever for
strategy implementation, in a digital environment of constant and radical changes. The main objective of this course is to create
successful future project managers.

The course is supposed to provide understanding of the IT Project Management paradigm, basic terminology of a project approach,
application of basic techniques of project management. Students will be acquainted with IT project management that enable successful
management and completion of projects.

Theory lessons: Concept of a project and project types, Project life cycle, 1 Project management, PMBOK method which includes project
initiation, project planning, project executing, project controlling, and project closing, agile project management, principles, SCRUM
method, KANBAN method, project profitability analysis, and project financing. The basic idea of the practice lessons is based on
interactive work, highlighting critical issues presented at theory classes, discussion of critical issues with students, analysis of projects
from business practice, practicing various management methodology applications and project profitability analyses.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Theory lessons present the key problems and explanatory facts, while the practice lessons teach interactively in terms of active
discussion with students and preparing presentations. To be more precise, practice class methodology encompasses the following:
presentation of theory and relevant techniques by the teacher, group discussion, concrete project analysis and case studies, student
presentations and student projects done in MS Excel or MS Project. At least 40% of the time is dedicated to active student participation.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност на презентацији 10.00Да
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Д.Ђуричин, Д. Лончар Project management, 7ed Faculty of Economics, Belgrade 2019

2, PMI Inc PMBOK Guide, 6ed Project Management Institute,
Inc. 2017

3, K. S. Rubin Essential Scrum Addison-Wesley 2012
4, J. Phillips IT Project Management McGraw Hill 2004
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Machine Learning and Data MiningОзнака предмета: 20.IMLD

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Васић Р. Владимир, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course introduces supervised and unsupervised machine learning methods in the context of empirical asset pricing and quantitative
investment strategies. The focus is on applications of  advanced statistical techniques to time series and cross sectional models of equity
risk premium, which represent one of the bedrocks of modern empirical finance research.

The learning goals of the course are to introduce state-of-the-art techniques for developing and backtesting factor models, as well as to
provide a hands-on experience with large datasets comprising market prices, fundamental and macroeconomic variables.

Theory lessons
An overview of modern empirical asset pricing, with special emphasis on the equity risk premium and factor models
Introduction to machine learning and big data in finance
Classical machine learning: Ordinary and Robust Least Squares
Penalized linear models (shrinkage): LASSO, Ridge Regressions, and Elastic Nets
Dimension reduction techniques: Principal Components Analysis and Partial Least Squares
Regression Trees and Random Forests
Neural Networks
Model backtesting and selection

Practice lessons: practice classes, other forms of teaching, study research work

Infrastructure, data types and structures, input/output operations and data analysis, numerical computing, data visualization, and object-
oriented programming
Implementation of a number of machine learning techniques using large datasets (the exercises focus on replication of recent important
research papers)
Other computer-based exercises and projects

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures with practical examples and computer exercises. Participants are required to complete a research assignment using real
financial markets data.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, J. Friedman, T. Hastie, and
R.Tibshirani

The elements of statistical learning: Data mining,
inference, and prediction  Springer 2009

2, M. L. De Prado Advances in financial machine learning John Wiley & Sons 2018

3, T. Guida Big data and machine learning in quantitative
investment Wiley 2018

22.06.2020Датум: Страна 44



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Завршни рад

Master Thesis (23) (development and defense)Ознака предмета: 20.IMT3

Број ЕСПБ: 5

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 1

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Предмет завршног рада

Master Thesis (23) (subject)Ознака предмета: 20.IM3S

Број ЕСПБ: 18

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 14 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Завршни рад

Master Thesis (development and defense)Ознака предмета: 20.IMTH

Број ЕСПБ: 7

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 1

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Предмет завршног рада

Master Thesis (subject)Ознака предмета: 20.IMTS

Број ЕСПБ: 8

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 7 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Mathematics and Modelling for Economics and FinanceОзнака предмета: 20.IMME

Број ЕСПБ: 5

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Станојевић С. Јелена, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Providing students with fundamental advanced level knowledge on mathematical modeling in economics and finance.

To develop knowledge and skills with students which shall allow them to analyze and independently extend the economic and financial
models. After completion of the course, students should be able to conduct quantitative research on various economic and financial
topics.

The basic notions of mathematical analysis (Functions, sequences and series; Difference equations; Differential and integral calculus of
one variable; Differential equations; Functions of many variables;  Partial derivatives) and linear algebra (Matrix algebra; Eigen values,
Eigen  vectors;  Cholesky  decomposition;  Quadratic  forms)  are  followed  by  advanced  optimization  theory  (Single-variable  and
multivariable  unconstrained  and  constrained  optimization
•The method of Lagrange multipliers; Dynamic programming) and numerical analysis (Numerical optimization).
•Elements of probability theory (Distributions, mathematical expectation and dispersion) and statistics (Estimation theory; Confidence
interval; Hypothesis testing; Correlation, regression).
•Practice problems in calculus, optimization and probability theory with applications in economics and finance.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, K. Sydaeter, P. Hammond, A.
Seierstad, A. Strom Further Mathematics for Economic Analysis Prentice Hall, London 2005

2, S. M. Ross Introduction to Probability Models Academic Press, San Diego 2003

3, A. Quarteroni, R. Sacco, F.
Saleri Numerical Mathematics Springer, Berlin 2000
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Methodology of Scientific ResearchОзнака предмета: 20.IMSR

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професор

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Манић Н. Славица, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

To enable students to acquire skills in the methods of general logic, methodology and research, as required for their use in economics-,
business- and statistics-based subjects. To prepare students for further units in research and argumentation.

This course develops basic logical and methodological methods and will  emphasize their applications to problems in economics,
statistics, management and related areas, and also demonstrates further applications in economics.

GENERAL METHODOLOGY. Scientific theory; Axiomatic method; Induction and inductive definition; The nature of proof; Deduction
relation; Independence of axioms; Consistent and inconsistent theories; Truth and proof; Completeness; Aristotle two-valued principle;
Paradoxes and logical errors; Indirect argumentation; Example and counterexample – proof and refutation. METHODOLOGY OF
ECONOMICS. The hypothetico-deductive model; Statistical inference; Norms versus actual practice; From Popper's falsificationism to
the  new heterodoxy;  Empiricism-Ultraempiricism-Apriorism-Operationalism;  Positive  and normative  economics;  The rationality
postulates; The logic of preference; Independence of rational choice axioms; Arrow-Sen social choice theory; Possibility and impossibility
phenomena.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

In lecture classes the theoretical elements of the subject matter are discussed, with many abstract and illustrative examples while
examples of tasks dominate on practice lessons. The practice lessons are primarily interactive. Active engagement can help a student be
exempt from taking a part of the preliminary exam (colloquium). The colloquium comprises material covered in lectures and practice
lessons from the beginning of the school year to the day of the tests.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, K. J. Arrow Mathematical models in the social sciences, in Lerner
and Lasswell (eds.), Policy Sciences Ekonomski anali 165 2005

2, M. Blaug The Methodology of Economics: Or, How Economists
Explain

Cambridge University Press,
Cambridge 1992

3, D. Bonevac Deduction Blackwell Publishing, Malden 2003
4, Б. Боричић и др. Савремена методологија у теоријској економији Економски факултет, Београд 1986
5, B. Boričić Logic and Proof Ekonomski fakultet, Beograd 2011

6, D. W. Hands Reflection Without Rules: Economic Methodology and
Contemporary Science Theory

Cambridge University Press,
Cambridge 2001

7, I. Lakatos Proofs and Refutations The British Journal for the
Philosophy of Science XIV 1963

8, A. K. Sen Rationality and social choice Ekonomski anali 160 2004
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

MicroeconometricsОзнака предмета: 20.IMIE

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Нојковић Ч. Александра, Редовни професорНаставници:

Драгутиновић-Митровић С. Радмила, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The main aim of this course is to develop a knowledge on the econometric methods that are useful to analyze individual level data
(cross-sectional and panel microdata). The qualitative nature of most of the information, the representativity of the samples used and the
censoring issues associated to the dependent variables are, among others, some of the aspects that distinguish these techniques from
an econometric  perspective.During the course applications of  the different  methods are discussed, mainly in the fields of  labor
economics,  health economics,  and the economics of  education.

Students in this course will obtain background in both the theory and methods of estimation for discrete choice modeling. Students will
be trained to analyse with problems of the professional literature and to apply the empirical methods in practice at the level of the
contemporary research in the field. Emphasis in the course is on applications of methods.

•Motivation of microeconometrics; Review of basic concepts in statistics; Maximum likelihood estimation
•Panel data models (static and dynamic)
•Binary choice, nonlinear effects and endogeneity
•Ordered and multinomial choice models (multinomial logit model)
•Count data models
•Censoring and truncation
•Duration Models

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials and students’ assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Greene, W.H. Econometric Analysis, 8th ed. Pearson 2018

2, Wooldridge, J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel
Data MIT Press 2010

3, Cameron, A. C. and P. K.
Trivedi Microeconometrics: Methods and Applications Cambridge University Press 2005
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Moot CourtОзнака предмета: 20.IMOC

Број ЕСПБ: 7

50H - International master in Taxation (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 4 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Organization and ManagementОзнака предмета: 20.IOAM

Број ЕСПБ: 7

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професорНаставници:

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професор

Алексић Мирић М. Ана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Objectives of the course are to develop and upgrade the knowledge on contemporary concepts of management and organization to be
able to: respond to challenges of the global environment and manage diversity and change; respond to ethical challenges, corporate
social responsibility and sustainable development; understand the complexity of decision making process in organization; understand
contemporary organization theories, organizational structures and processes; recognize influences on organization and organization
design; recognize the importance of leadership development; understand corporate governance in its relationship to management;
understand  the  complexity  of  relationship  between  strategy,  HRM  and  organizational  performance;  understand  and  manage
organizational  behaviour;  understand  forms  of  inter-organizational  alliances.

After passing the exam, students should have sufficient applicable knowledge, practical methods, techniques and skills to be able to 1)
understand complexity of organizational contingencies and respond to challenges of the global environment through the decision-making
process; 2) perform organizational analysis, identify the causes of organizational problems and effectively implement changes in
organizations; 3) initiate, direct and motivate the behaviour of people in organizations in order to achieve organizational and individual
goals; 4) analyse the strategic role of HRM in a competitive environment and evaluate the relationship between HRM and organizational
performance; 5) manage complex inter-organizational relationships and networks.

Fundamentals of management; Management in a global environment; Managing ethics and social responsibility; Managerial decision-
making; Managing change and innovation; Managing diversity and multicultural management; Theories of organization and types of
organization; Fundamentals of organization, organizational structures; Strategic human resource management; Corporate governance;
Leadership and managerial competencies; Organizational contingencies; Inter-organizational relationships, networks; Characteristics of
modern organizations.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, tutorials, and student's assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Daft, R. Understanding the theory and design of organizations South-Western Cengage
Learning 2013

2, Robbins, S., Judge, T. Organizational Behaviour Pearson 2013

3, Schuler, R.S., & Jackson, S.
(Eds.) Strategic human resource management Blackwell Publishing 2007
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Policy Analysis and Impact EvaluationОзнака предмета: 20.IPAI

Број ЕСПБ: 6

50C - International master in Applied Economics (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Крстић П. Горана, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course introduces students to quantitative evaluation methods and their use in (economic) policy analysis. The course will focus on
the application of experimental and quasi-experimental evaluation methods in economics.

Students will learn about key elements of impact evaluation methods, and be able to critically evaluate their strengths and weaknesses.
Upon completing the course,  students will  be able to  interpret  and discuss the results  research using experimental  and quasi-
experimental  evaluation methods and to critically  evaluate empirical  research.

•Randomised control trials;
•Individual fixed effects;
•Difference-in-difference methods;
•Regression discontinuity designs;
•Before and after’ and interrupted time-series designs;
•Matching methods (including propensity score matching);
•Microsimulation methods;
•Cost-benefit analysis (public sector);
The course has a high practical element, with students regularly analyzing data using STATA or R.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, tutorials, students’ assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, J.D. Angrist and J-S.Pischke Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’
Companion Princeton University Press 2009

2, J.D. Angrist and J-S. Pischke Mastering ’Metrics Princeton University Press 2015
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Principles of Tax Law and Tax ProcedureОзнака предмета: 20.IPTL

Број ЕСПБ: 6

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course is dealing with the fundamental constitutional principles of tax law, essential taxconcepts (right to taxation, taxable base and
tax rate, the relationship between tax and accountingprofits, etc.), as well as the notions such as acceptable tax planning, aggressive tax
planning, tax avoidance and tax evasion. Apart from that, the course provides students with knowledge necessary to understand the
functioning of the tax procedure, both its administrative and judicial segment, as well as the protection of taxpayer’s right in the course of
tax procedure.

Students will gain knowledge on the crucial constitutional principles whichset the framework and basis of modern tax systems, as well as
knowledge and skills enabling them to understand and apply in practice the complex regulations in the field of tax law procedure.

1. Basic principles of tax law: a) Principle of equality, b) Equitable taxation, c) Principle of legality of taxes, d) Principle of constitutional
limitation of the right to tax (Protection of human dignity, Protection of taxpayer’s private sphere, Protection of the right to freely choose
occupation and profession and perform business, Protection of the right to peaceful enjoyment of property), d) Principle of public trust in
tax administration, e) Principle of proportionality between the goals to be attained and the means used by the legislator, e) Principle of
confidentiality of tax information.
2. Functioning of the tax procedure: a) Administrative procedure: Principles of general administrative procedure relevant for tax
procedure, Principles of tax procedure, Tax administrative acts, Legal remedies; b) Judicial procedure; c) Protection of taxpayer’s rights
in the tax procedure.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures, case studies, students’ presentations followed by discussions.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Richard K. Gordon Law of Tax Administration and Procedure
Tax Law Design and Drafting
(ed. Victor Thuronyi), Vol. 1,
International Monetary Fund

1996

2, Frans Vanistendael Legal Framework for Taxation
Tax Law Design and Drafting
(ed. Victor Thuronyi), Vol. 1,
International Monetary Fund

1996

3, Stjepan Gadžo Tax Procedure Law in Transition

Law and Transition, (ed. Bojan
Milisavljević, Tatjana
Jevremović Petrović,
MilošŽivković), University of
Belgrade, Faculty of Law,
Beograd

2017

4, Roberto Cordeiro Guerra,
Stefano Dorigo

Taxpayer’s Rights as Human Rights during Tax
Procedures

Human Rights and Taxation in
Europe and the World (eds.
Georg Kofler, Miguel
PoiaresMaduro, Pasquale
Pistone), IBFD, Amsterdam

2011

5, Maria Teresa Soler Roch Tax Administration versus Taxpayer – A New Deal? World Tax Journal 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
6, Ian Hayes A Model Taxpayer’s Charter – Why EuropeanTaxation 2013
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Research projectОзнака предмета: 20.IRSP

Број ЕСПБ: 12

50H - International master in Taxation (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 6 0 6 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Research seminar (Autumn)Ознака предмета: 20.IRSA

Број ЕСПБ: 2

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 1 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

22.06.2020Датум: Страна 58



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Research seminar (Spring)Ознака предмета: 20.IRSS

Број ЕСПБ: 2

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 1 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Risk ModellingОзнака предмета: 20.IRIM

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Урошевић В. Бранко, Редовни професорНаставници:

Божовић Ч. Милош, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course introduces the concepts, techniques and tools required for quantitative risk analysis. The focus will be on the volatility
models, as well as quantification and forecasting of risk measures such as Value-at-Risk and Expected Shortfall.

The learning goals of the course are to introduce state-of-the-art techniques for modeling financial time series and managing financial
risk and to get a hands-on experience with real data.

Theory lessons
?Financial time series – concepts, models, and estimation techniques
?Stylized facts of financial returns
?Univariate volatility models – moving average models, GARCH and conditional volatility, other GARCH-type models
?Multivariate volatility models – EWMA, orthogonal GARCH and multivariate extensions of GARCH models
?Risk measures – Value-at-Risk and Expected Shortfall
?Forecasting methods – historical simulation, analytical method, and Monte Carlo simulation
?Backtesting and stress testing techniques
?Special topics – Extreme Value Theory, endogenous risk, model risk

Practice lessons: practice classes, other forms of teaching, study research work
Computer-based exercises and projects

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures with practical examples and computer exercises. Participants are required to complete a practical project using real data from
the financial markets.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Презентација истраживачког пројекта 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, J. Danielsson Financial Risk Forecasting Wiley Finance 2011
2, J.C. Hull Risk Management and Financial Institutions (4th ed.) Wiley Finance 2015
3, R. Tsay Analysis of Financial Time Series Wiley 2010

22.06.2020Датум: Страна 60



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Seminar paper 1Ознака предмета: 20.ISEP

Број ЕСПБ: 1

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 1 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Seminar paper 2Ознака предмета: 20.ISE2

Број ЕСПБ: 2

50H - International master in Taxation (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 1 0 1 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Stochastic Calculus for FinanceОзнака предмета: 20.ISCF

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Рајић М. Весна, Редовни професорНаставници:

Станојевић С. Јелена, Доцент

Копривица Р. Марија, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The aim of this course is to give an introduction to continuous-time models and their applications to derivatives pricing. It starts with the
risk-neutral pricing technique. Next, it reviews the Fundamental Theorems of Asset Pricing and illustrates their applications to pricing.
Partial differential equations and expected values are used as two alternative ways of pricing of derivatives and other contingent claims.
The equivalence between these two methods is established by the Feynman-Kac Theorem. These mathematical tools are then applied
to pricing of path-dependent derivatives, such as exotic options, and derivatives that can be exercised prior to maturity date. This is
followed by a description of the change of numeraire technique, and an overview of term structure models and their applications to
pricing of interest-rate derivatives. The course concludes with an introduction to jump processes and their applications to option pricing.

At the end of the course, students will be able to apply advanced methods of stochastic calculus to various asset pricing problems.

•Introduction
•Mathematical background (probability spaces, sigma algebras, …)
•Stochastic calculus (Ito’s lemma, Ito integral, applications)
•Risk-neutral pricing
•American-style derivatives
•Interest-rate models in continuous time
•Jump-diffusion processes

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures with practical examples and computer exercises. Participants are required to complete a practical project using real data from
the financial markets.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Студије случаја 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Shreve, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time
Models (2nd ed.) Springer Finance 2008

2, Björk, T. Arbitrage Theory in Continuous Time (3rd ed.) Oxford Finance 2009
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Tax AccountingОзнака предмета: 20.ITAC

Број ЕСПБ: 6

50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Course objective is to provide students with knowledge and skills in tax accounting as applicable to companies, so they become
competent to account for tax implications of broad spectrum of business transactions as well as to report on them in financial statements
and to analyze them in the process of decision - making. Course is also aimed at developing profound understanding of links between
accounting and taxation necessary for the acting as tax professionals.

After completion of the course, students should be able to: explain differences between financial and tax accounting principles,grasp the
relevance of accounting for the purposes of taxation, evaluate models of income tax accounting, explain and compute deferred taxes in
financial statements, calculate and report on effective income tax rate of companies, analyze income tax disclosures, report on VAT
liability and other tax liabilities.

The course covers the following topics:
•Financial reporting and tax positions in financial statements;
•Tax versus financial accounting – principles and practices;
•Reconciliation of accounting income to taxable income;
•Flow-through model versus deferred taxes model of financial reporting on income tax;
•Permanent book/tax differences and effective tax rate;
•Temporary book/tax differences and deferred income taxes;
•Accounting for net operating loss and tax incentives;
•Accounting for uncertain tax positions;
•Income tax disclosures and financial analysis;
•VAT accounting and accounting for other taxes.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures, analysis of articles, students’ presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Не
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Jones S., Rhoades-Catanach
S. and S. Callaghan

Principles of Taxation for Business and Investment
Planning McGraw Hill Education 2018

2, Comiskey E. and Mulford C. Guide to Financial Reporting and Analysis Wiley and Sons 2000

3, Freedman J Financial and Tax Accounting: Transparency and
'Truth' Springer 2008
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Taxation of Wealth and Financial ServicesОзнака предмета: 20.ITFS

Број ЕСПБ: 6

50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)
50G - International master in Taxation (1) (МАС)
50H - International master in Taxation (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић М. Дејан, Редовни професорНаставници:

Арсић Н. Милојко, Редовни професор

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Костић В. Светислав, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Course objective is to provide students with theoretical and empirical knowledge and skills, related to analysis of issues in taxation of
financial and non-financial assets and taxation of transactions and services in financial sector, as well as related to techniques of
evaluation of financial and economic effects of taxation of assets and financial services.

After completion of the course, students should be able to: evaluate tax implications of transactions involving financial and non-financial
assets, estimate tax implications of financial transactions, analyze key issues in taxation of services in financial industry, analyze and
research economic effects and legal challenges related to net wealth and financial services taxation.

The course covers the following topics:
•Taxation of real estate and other types of non-financial assets;
•Taxation of financial assets;
•Economic and legal aspects of net wealth taxation;
•Economic and legal aspects of taxation of financial institutions;
•Taxation of transactions involving financial and non-financial assets;
•Taxation of financial services;
•Digitalization and taxation of financial assets and services.
The topics will be discussed from theoretical point of view, as well from the perspective of institutional framework and policy in Serbia
and the European Union. The course will especially be dealing with the analysis of challenges related to taxation of net wealth and
financial services in the era of digitalization and globalization.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

lectures, analysis of articles, students’ presentations

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Не
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, 1.Weber, D. and O. Marres Taxing the Financial Sector IBFD 2012

2, 2.Honohan, P. Taxation of Financial Intermediation: Theory and
Practice for Emerging Economies World Bank Publication 2003
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Topics in EconomicsОзнака предмета: 20.ITIE

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50C - International master in Applied Economics (МАС)
50E - International master in Business Informatics (1) (МАС)
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професорНаставници:

Стојановић Д. Жаклина, Редовни професор

Трифуновић Д. Дејан, Ванредни професор

Жарковић-Ракић Н. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Topics in Economics serve as an excellent foundation for training and demonstration of research-focused students’ roles. The specific
topics are devoted to the core elements of economics, which require in-depth discussion among students supported by leading
economists.

Each of the selected topics makes a good starting point for students to improve their research. At the completion of this course, students
will be able to:
• classify the relevant issues in Economics
• describe and debate top themes in Economics;
• strengthen their capacities to write about relevant issues in Economics using criticism;
• evaluate and discuss optimal policy decisions in Economics.

The course will support learning process by substantial debate on the economic issues related to the most important and controversial
economic topics today, such as:
• impact of value added tax on productivity,
• should the government rise minimum wage,
• globalization and effects on economic development,
• corporate mega mergers,
• tech monopolies and state control,
• inequality and sustainability.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Problem solving based teaching and case study methods.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 20.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Card, D., Ashenfelter, O. Handbook of Labor Economics Elsevier 2019
2, Heckman J., Leamer E. Handbook of Econometrics Elsevier 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Topics in FinanceОзнака предмета: 20.ITIF

Број ЕСПБ: 6

509 - International master in Quantitative Finance (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Божовић Ч. Милош, Ванредни професорНаставници:

Јанковић М. Ирена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

The course develops student competencies in formulating and solving economic models pertaining to various important problems in
business and finance.

By the end of the course participants will become familiar with methods from various disciplines, including game theory, information
economics, macroeconomic analysis and industrial organization, and learn how to apply these methods to perform applied research in
finance.

Theory lessons
Part I: non-cooperative games, strategy and the concept of dominance, Nash equilibrium under complete and incomplete information,
dynamic games, perfect Bayesian equilibrium, bargaining and auctions, adverse selection, signaling and screening.
Part II: Models of rational expectations in a competitive market, quality signaling, aggregation of information, strategic decision makers
and market regulation of insider trading, sequential trading models.
Part III: application of macroeconomic analysis and industrial organization to finance on examples of financial bubbles, market failure,
evolution of innovative products, evolution of firms and markets, initial public offerings, a model of smuggling, Stiglitz-Sah model, a model
of optimal exit from the firm, marginal and average Tobin’s Q.
Practice lessons: practice classes, other forms of teaching, study research work
Practice classes with exercises and examples

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Lectures with examples. Participants are required to work on research assignments that apply the concepts studied in class.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Various authors selected research papers 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Welfare EconomicsОзнака предмета: 20.IWEE

Број ЕСПБ: 6

50C - International master in Applied Economics (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50F - International master in Business Informatics (2) (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Жарковић-Ракић Н. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 2 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

This course explores issues in normative public economics and provides links with recent advances in social choice theory. The main
objective of the course is to discuss the use of taxes and public expenditures for promoting socially efficient resource allocation and a
desirable income distribution.

Upon completion of this course student should be able to explain the economic contents and trade-offs captured by the models identify
and analyse policy problems in public economics, assess arguments appearing in the policy debate.

• Political theory: Social justice and the state
• Economic theory: State intervention for efficiency and equity reasons
• Concepts and measurements: Welfare, poverty and inequality
• Contributory and non-contributory cash benefits.
• Health and Education
• Tax incidence analysis
•Taxing capital across borders

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Lectures, tutorials, and student's assignments.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 10.00Да
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Nicholas Barr Economics of the Welfare state Cowell Frank 2014

2, Auerbach, A., Chetty, R.,
Feldstein, M. and E. Saez Handbook of Public Economics North-Holland 2014

3, Haughton, J. and S.
Khandker Handbook on Poverty and Inequality The World Bank 2009

4, Cowell, F. Measuring Inequality Oxford University Press 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Аграрна економија и политикаОзнака предмета: 20.MAEP

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Стојановић Д. Жаклина, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање са савременом политиком интервенционизма у сектору аграра у моделу тзв. кооперативне државе (следбеник
модела државе благостања). Објашњавају се механизми интервенционисања у циљу стварања услова за развој аграра као
стратешког сектора економије. Предмет има за циљ и да укаже на моделе прилагођавања Заједничкој аграрној политици и
захтевима Светске трговинске организације, уз уважавање принципа одрживости.

Студенти који похађају овај предмет биће оспособљени да: (1) разумеју теоријске концепте и праксу савремене аграрне
политике; (2) дизајнирају и спроводе мере аграрне политике и програм аграрног развоја; (3) овладају кључним знањима и
вештинама у домену евалуације аграрне политике и стратешког управљање агропривредом; (4) примењују концепт одрживог
развоја агросектора у пракси.

Увод  у  савремену  аграрну  економију:  Прехрамбени  систем  и  агропривреда.  Компаративни  агропривредни  системи.
Пољопривредно предузеће: Потпуна конкуренција и производња, Трошкови и оптимални ниво производње, Понуда на тржишту
хране, Регулација у агропривреди. Тражња за пољ. производима: Категорије пољ.производа, Тражња за храном током развоја,
Прехрамбена сигурност, Прехрамбена безбедност; Разлози за државну интервенцију у аграру: Заштита дохотка фармера,
Ограничавање производње, Контрола употребе ресурса, Експанзија тражње. Економски оквири аграрне политике. Историјски
осврт на концепте аграрне политике, Механизам аграрног интервенционизма, Ефекти аграрне политике. Аграрна политика и
међународна трговина:  Тражња и понуда пољ. производа на светском тржишту,  Цене у сенци и ефекти на производњу,
Компаративне и  конкурентске  предности  у  производњи хране,  Аграрна подршка и  СТО.  Политика  заштите  окружења и
пољопривреда:  Екстерни  ефекти,  Оптимални  ниво  ефикасности  пољ.  производње,  Права  коришћења  ресурса,  Права
производње.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања комбинована  са  студентским  презентацијама  пројектних  задатака.  Предавања укључују  и  симулације  које
одговарају конкретним условима у којима се доносе одлуке о мерама аграрне политике у пракси. Примењује се метод рада у
групама и учење на бази анализе студија случаја.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 20.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Закић З., Стојановић Ж. Економика аграра ЦИД Економски факултет,
Београд 2017

2, Knutson D.R. Agricultural and Food Policy Pearson Prentice Hall 2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Актуарска математикаОзнака предмета: 20.MAKM

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професорНаставници:

Рајић М. Весна, Редовни професор

Копривица Р. Марија, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета  је  стицање теоријских  знања за  оспособљавање студената  за  примену  сложених  актуарских  модела  у
осигурању,  банкарству,  на  финансијским  тржиштима  и  у  другим  областима  финансија.

По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за израду тарифа и за квантификацију техничких резерви у животном и
неживотном осигурању. Такође, студенти ће бити у стању да компетентно анализирају податке у осигурању, изаберу и примене
одговарајуће актуарске моделе у циљу формулисања квалитетне актуарске процене, као и да управљају актуарским ризицима.

1. Природа случајних догађаја. 2. Вероватноћа живота и смрти. 3. Принципи актуарског моделирања. 4. Функција доживљења и
функција смрти. 5. Интензитет смртности. 6. Таблице смртности. 7. Осигурање сталне и променљиве ренте. 8. Осигурање
сталног  и  променљивог  капитала.  9.  Осигурање  годишњом премијом.  10.  Нето  и  бруто  премија.  11.  Методе  обрачуна
математичке резерве.  12.  Осигурани случајеви као стохастичке величине. 13,  Основни појмови теорије одлучивања. 14.
Утврђивање премија (тарифа) у имовинском осигурању. 15. Расподеле штета и обрачун накнаде осигурања. 16. Теорија
несолвентности осигуравајућих компанија. 17. Теорија кредибилитета. 18. Одређивање максимално могуће штете. 19. Методе
резервисања у имовинском осигурању. 20. Актуарски контролни циклус. 21. Подаци као извор решавања проблема. 22. Анализа
података. 23. Статистичко учење. 24. Професионализам и управљање ризиком. 25. Визуелизација података и извештавање.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски концепти предвиђени програмом курса, уз израду задатака и анализу проблема
из праксе на часовима вежби.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић, Ј.,Митрашевић,
М.,Рајић, В. „Актуарска математика“

Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2014

2,
Bowers, N.L., Gerber, H.U.,
Hickman, J.C., Jones, D.A.,
Nesbit, C.J.

Actuarial mathematics Society of Actuaries; 2nd
edition 1997

3, Kaas, R., Goovaerts, M.,
Dhaene, J., Denuit, M. Modern Actuarial Risk Theory Using R, 2nd Ed. Springer 2008

4, Gupta, A.K., Varga, T. An Introduction to Actuarial Mathematics Springer 2002

5, Bühlmann, H. Mathematical Methods in Risk Theory Springer, 1st edition 1970, 2nd
printing 1996 1996

6, Brown, R.L., Gottlieb, L.R. Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for
Property and Casualty Insurance ACTEX Publications, 3rd edition 2007

7, Klugman, S.A., Panjer, H.H.,
Willmot, G.E. Loss Models From Data to Decision Wiley, 4th edition 2012

8, Promislow, D.S. Fundamentals of Actuarial Mathematics Wiley, 2nd edition 2010
9, Dickson, D.C.M. Insurance Risk and Ruin Cambridge University Press 2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Анализа осигурањаОзнака предмета: 20.MANO

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професорНаставници:

Ракоњац-Антић Н. Татјана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да студентима пружи знања која ће им омогућити да се оспособе за  сложене финансијске и
актуарске анализе и да овладају методама које се користе у процесима управљања ризицима у осигурању. Такође, циљ је
савладавање основа финансијске економије  и могућности њене  примене у осигурању.

Успешним савладавањем градива студенти ће бити оспособљени за; (1) обављање најсложенијих  послова израде плана
пословања друштава за  осигурање  са  финансијског  и  актуарског  аспекта;  (2)  примену метода управљања ризицима у
осигурању; (3) обрачун техничких резерви, маргине солвентности и гарантне резерве; (4) обрачун финансијских и маркетиншких
показатеља друштава за осигурање (5) критичку анализу могућности имплементације нових производа осигурања и њихов
утицај на перформансе друштава за осигурање.

1. Макроекономски и микроекономски концепти. 2. Ризик менаџмент и осигурање. 3. Средства и пословање друштава за
осигурање  и  оцена  бонитета.  4.  Гарантна  резерва,  маргина  солвентности  и  техничке  резерве.  5.Актуарски  циклус.  6.
Специфичности животног и неживотног осигурања. 7. Методи утврђивања максималног самопридржаја и проблеми избора
модела реосигурања 8.Специфичности производа осигурања и проблеми утврђивања њихове цене. 9. Традиционални и нови
производи животног осигурања. 9. „Цаптиве“ друштва за осигурање. Основе концепта Солвентности 0, И и ИИ. 12. Концепт
финансијске економије и примена у осигурању. 13. Теорија очекиване корисности. 14. Претпоставке ефикасног тржишта. 15.
Модели приноса на активу и вредновања активе. 16. Бихејвиоралне финансије. 17. Мерџери и аквизиције у осигурању. Примена
маркетинг метрике у осигурању 18. Проблеми система социјалног осигурања .

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови тестови итд.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић, Ј., Шулејић, П.,
Ракоњац-Антић, Т., Осигурање

Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2010

2,  George E. Rejda  Principles of risk managament and insurance <нг>Аддисон Wеслеy, Неw
Yорк </енг> 2014

3, Sandström, A.  Solvency: Models, Assessment and Regulation  Chapman & Hall 2006

4,  Kaas, R., Goovaerts, M.,
Dhaene, J., Denuit, M.  Actuarial Risk Theory Using R”, 2nd edition  Springer 2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Анализа пензијског и здравственог осигурањаОзнака предмета: 20.MPZO

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ракоњац-Антић Н. Татјана, Редовни професорНаставници:

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професор

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да студентима пружи комплексна знања у вези са процесом управљања ризицима у пензијском и
здравственом осигурању. Посебно ће бити анализирани правци развоја светског пензијског и здравственог осигурања, како би
се идентификовала потенцијална решења за редефинисање домаћих система пензијског и здравственог осигурања

Након успешног савладавања градива студенти ће бити оспособљени за: (1) актуарско оцењивање; (2) састављање пензијских
планова; (3) предлагање најефикаснијег модела финансирања у области пензијског и здравственог осигурања; (4) дефинисање
стратегије развоја система пензијског и здравственог осигурања; (5)  оцену развијености домаћих и иностраних система
пензијског и здравственог осигурања.

1. Управљање ризицима у пензијском осигурању. 2. Модели финансирања пензијског осигурања. 3. Актуарски добици и губици.
4. Демографске и финансијске пројекције. 5. Извори остваривања пензијских надокнада у САД-у (са посебним освртом на
карактеристике 403(б) пензијског плана, Кеогх-овог пензијског плана, SEP/SIMPLE планова пензијског осигурања). 6. Системи
пензијског осигурања у скандинавским земљама. 7. Хармонизација система пензијског осигурања у Републици Србији. 8.
Миленијумских  циљева  развоја  и  здравље  светске  популације.  9.  Анализа  ефикасности  различитих  облика  плаћања
здравствених услуга. 10. Методе економске евалуације у здравственој заштити. 11. Управљање средствима здравственог
осигурања. 12. Обавезно и добровољно здравствено осигурање 13. Актуарска оцена здравственог осигурања. 14. Пензијско и
здравствено осигурање на прагу IV индустријске револуције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ракоњац-Антић Т. Пензијско и здравствено осигурање Економски факултет, Београд 2018

2, Miccoci, M., Gregoriou, G.N.,
Masala, G.B.

Pension Fund Risk Management: Financial and
Actuarial Modeling Chapman and Hall/CRC 2010

3, Folland, S., Goodman, A.C.,
Steno, M. The Economics of Health and Health Care Prentice Hall 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Анализа ризика и портфолио структураОзнака предмета: 20.MARP

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Шошкић Б. Дејан, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Упознавање студената са вишим нивоима управљања ризицима финансијских институција и вредновањем дериватних
инструмената (форварди, фјучерси, опције и свопови). Овај предмет представља надоградњу предмета Финансијска тржишта и
Анализа хартија од вредности и природан је корак даље у разумевању управљања ризицима финансијских институција.
•Увођење студената у природу и развој финансијске регулативе кроз Базелске стандарде и захтеване савремене мере ризика
(Вредност под ризиком – ВаР).
•Увођење студената у савремене концепте мерења кредитног ризика финансијских инструмената.

Након завршеног курса студенти ће бити у стању да:
•спознају и разумеју развој модерне финансијске регулативе.
•разликују специфичне карактеристике дериватних финансијских инструмената у управљању ризиком.
•решавају проблеме процене вредности различитих финансијских деривата.
•Разумеју суштину мере Вредност под ризиком (ВаР) као модерне мере ризика коју користе финансијске институције за своје
портфолие.
•примењују различите технике мерења кредитног ризика.
•дискутују карактеристике различитих техника управљања ризицима уз коришћење различитих финансијских деривата.
•компетентно доносе одређене финансијске одлуке у домену управљања ризицима.

Банкарска регулација и Базелски стандарди, типови каматних стопа и увеђење зеро каматних стопа ради процене вредности,
механизам фјучерс тржишта, вредновање форварда и фјучерса, каматни фјучерси, вредновање свопова, тржишта опција и
границе вредности опција, технике вредновања опционих уговора, Вредност под ризиком (ВаР) и различите технике његовог
мерења, мерење кредитног ризика.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација најважнијих поставки везаних за сваку наставну јединицу; израда задатака; дискусије;

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1,  Hull, John C.  Options, Futures, & other Derivatives, eight edition  Prentice Hall 2012

2,  Hull, John C.  Risk Management and Financial Institutions, fourth
edition  Pearson/Prentice Hall 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Анализа временских серијаОзнака предмета: 20.MAVS

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  обрада  метода  анализе  временских  серија  који  се  користе  у  макроеконометријском  моделирању  и
моделирању временских серија на финансијским тржиштима. Фокус је на теоријским основама метода анализе временских
серија. Посебно пажња посвећује се моделима временских серија са јединичним кореном, као и нелинеарним моделима.

Студенти су савладали теоријске основе метода анализе временских серија које су предвиђене програмом предмета. Студенти
су оспособљени да изведу кључне теоријске резултате. Студенти су у могућности да повезују конкретне економске временске
серије са одговарајућим методима за њихово моделирање.

Једнодимензиони линеарни модели временских серија. Стационарне временске серије. Спектрална анализа. Јединични корен.
Функционална централна гранична теорема. Асимптотска својства оцена параметара у моделима са јединичним кореном.
Тестови јединичног корена. Структурни лом и тестови јединичног корена. Једнодимензиони нелинеарни модели временских
серија: ауторегресиони модел са прагом, ауторегресиони модел глатке транзиције и Марковљев модел промене режима.
Тестови нелинеарности. Једнодимензиони модели волатилности. Ауторегресиони модел условне хетероскедастичности и
ауторегресиони  модел  уопштене  условне  хетероскедастичности:  својства,  идентификација,  провера  адекватности  и
модификације. Предвиђање волатилности. Вишедимензиони модели временских серија. Векторски ауторегресиони (ВАР)
модели стационарних и временских серија са јединичним кореном. Коинтегрисани ВАР модел.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. На часовима предавања излажу се теоријске основе метода анализе
временских серија. Извођењу кључних теоријских резултата посвећује се посебна пажња. На часовима вежби решавају се
задаци који треба да допринесу додатном разумевању теоријских поставки.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Hamilton, J.D. Time Series Analysis Princeton University Press 1994

2, Juselius, K. The Cointegrated VAR Model: Methodology and
Applications Oxford University Press 2006

3, Tsay, R.S. Analysis of Financial Time Series Wiley, 3rd ed. 2010
4, Tsay, R.S. and Chen R. Nonlinear Time Series Analysis Wiley 2019

5, Младеновић, З. и Нојковић
А. Примењена анализа временских серија Економски факултет,

Београд, ИИИ издање 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Банкарски менаџментОзнака предмета: 20.MBAM

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ђукић Т. Ђорђе, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Стицање додатних знања везаних за тематику: нових трендова у развоју банкарске индустрије у свету и код нас; мерења и
управљања кредитним и тржишним ризицима;  управљања оперативним и другим нефинансијским ризицима у  банкама;
управљања капиталом у  банкама;  контроле банака,  која  кандидати нису стекли на основним академским студијама.

Оспособљеност кандидата да ради на различитим пословима у банкама, у домену комерцијалног и инвестиционог банкарства; у
небанкарским  финансијским  институцијама  које  управљају  различитим  ризицима  којима  су  изложене  на  тржишту;  у
институцијама које  су  задужене за  креирање регулативе  и  контролу  банака  и  институцијама задуженим за  надзор  над
небанкарским финансијским институцијама које  послују  на  тржишту  капитала.

Теоријска настава
1.Савремене технике мерења и управљања кредитни ризиком, тржишним ризицима и ризиком ликвидности код банака. 2.
Планирање  ликвидности  у  банкама.  3.  Приступ  развијеног  мерења  код  оперативног  ризика.  4.  Управљање  другим
нефинансијским ризицима код банака. 5. Регулаторни оквир за утврђивање потребног нивоа капитала. 6. Примена Базел 3
стандарда у свету и код нас. 7. Упоредна анализа примењених модела контроле банака у земљама Европске уније и у свету
(интегрисани вс. секторски приступ). 8. Модел контроле банака код нас.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Семинарски рад (на основу анализе случаја).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања уз коришћење презентација тематских целина, датих у садржају предмета, у виду слајдова.
Презентација семинарског рада кандидата према унапред задатим темама. Дискусија на основу презентираног семинарског
рада кандидата.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Семинарски рад 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ђорђе Ђукић Управљање ризицима и капиталом у банкама ЦИД,Економски факултет,
Београд 2017

2, Ђорђе Ђукић Централна банка и финансијски систем ЦИД, Економски факултет,
Београд 2016

3, Ђорђе Ђукић Банкарство и криза – међународни и домаћи
аспекти

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Бихевиоралне финансијеОзнака предмета: 20.MBIF

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•продубљивање знања и интуиције студената, стечених на предмету Основи бихевиоралних финансија, о утицају психолошких
фактора и различитих бихевиоралних феномена на доношење одлука тржишних учесника,
•сагледавање како се психолошки фактори и различитих бихевиорални феномени одражавају на кретање цена, приноса, обима
трговине на тржишту и, коначно, на тржишну равнотежу.

Студенти ће бити оспособљени да:
•анализирају предности кумулативне теорије изгледа над теоријом изгледа у објашњењу бихевиоралних феномена,
•дискутују и критички анализирају хипотезу о ефикасности тржишта,
•детаљно сагледају и објасне тржишне загонетке и аномалије из перспективе традиционалних и бихевиоралних финансија,
•применом теорије истакности уоче како ограниченост пажње и фокусираност на истакнуте атрибуте производа утиче на избор
економских актера,
•објасне неконзистентних преференција кроз време применом концепта хиперболичког дисконтовања,
•примене теорију подстицања на спровођење адекватних јавних политика и повећање економског благостања

Кумулативна теорија изгледа; Хипотеза о ефикасности финансијских тржишта; Објашњења тржишних загонетки и аномалија у
традиционалним и бихевиоралним финансијама;  Теорија истакнутости;  Теорија подстицања;  Преференције кроз време,
хиперболичко дисконтовање и теорија о интертемпоралном избору; Ограничења арбитраже; Хетерогена очекивања тржишних
учесника и ипликације на тржишну равнотежу; Ирационални инвеститори и тржишна равнотежа; Екстраполативна очекивања
тржишних учесника; Асиметрична информисаност и информативност ценовног система; Објашњење ценовних мехурова у
традиционалним и бихевиоралним финансијама; Неуроекономија и неурофинансије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

предавања; представљање и дискусија тема дефинисаних у силабусу; илустрација примене теоријских концепата у пракси;
групно и индивидуално решавање проблема; економски експеримент

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Shleifer, A. Inefficient Markets Oxford University Press 2000

2, Kahneman, D., Tversky, A.
(eds.) Choices, Values and Frames Cambridge University Press 2000

3, Thaler, R. (editor) Advances in Behavioral Finance New York: Russel Sage
Foundation 1993
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Бренд менаџментОзнака предмета: 20.MBRM

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
505 - Пословно управљање (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Вељковић М. Саша, Редовни професорНаставници:

Петковић К. Горан, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Разумевање улоге, значаја и специфичности примене бренд менаџмента у пословању; Развијање високо специјализованих
академских и стручних знања и компетенција у области бренд менаџмента; Примена основних алата, техника и концепата
бренд менаџмента у пословању; Развијање академских способности у спровођењу и представљању резултата истраживачког
рада; Оспособљавање студената за убрзано  укључивање у обављање пословних процеса везаних за управљање брендом у
предузећима и организацијама.

Успешним савладавањем предмета Бренд менаџмент студенти ће бити у могућности да: објасне кључне концепте, технике и
алате бренд менаџмента; критички анализирају различите аспекте пословања усмереног на креирање, развој, одржавање и
унапређивање бренда и његове вредности за предузеће и потрошаче; развијају одговарајуће стратегије у сврху креирања,
одржавање и развоја бренда и подизања његове вредности за предузеће и потрошаче; примене стечена знања и вештине из
области бренд менаџмента на конкретним пословним примерима;  анализирају  податке и  информације  у  вези бренда и
управљања брендом до којих су дошли сопственим истраживачким радом у предузећима и организацијама; осмисле идеје за
унапређење бренда и његове вредности; мере ефекте бренда на пословање предузећа; презентују идеје и аргументовано их
бране пред публиком.

Материја која се обрађује структурирана је на начин да студентима пружи заокружену целину изучавања проблематике бренд
менаџмента. У том смислу су основни делови који се изучавају кроз разне видове наставе следећи: појам бренда и бренд
менаџмента; везе између савременог потрошача и бренда; креирање основних вредности бренда и стратегија позиционирања;
архитектура бренда; интерна и екстерна имплементација бренд менаџмента; мерење вредности бренда; специфични аспекти
брендирања (трговинска марка, бренд у сектору услуга, брендирање подручја, однос домаћих и страних брендова итд).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: ex catedra предавања по предвиђеној динамици; анализа текућих дешавања из области
бренд менаџмента у Републици Србији и окружењу; гостовања стручњака из области бренд менаџмента;
Вежбе: интерактивни рад; решавање студија случајева; дискусије;
Истраживачки рад: израда и презентација пројекта, на практичном примеру, на тему бренд менаџмента, према детаљном
упутству и уз менторство професора са предмета.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 5.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 10.00Да
Редовно похађање предавања 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Вељковић, С. Бренд менаџмент у савременим тржишним
условима

ЦИД – Економски факултет,
Универзитет у Београду 2010

2, Keller, K.L. & Swaminathan,
V.

Brand Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity

Pearson Education Limited,
Harlow 2020
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Цене и тарифе у енергетициОзнака предмета: 20.MCTE

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Молнар С. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Прашчевић Ж. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Циркуларна и дигитална економијаОзнака предмета: 20.MCDE

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Митровић И. Ђорђе, Ванредни професорНаставници:

Јандрић С. Маја, Ванредни професор

Танасковић Р. Светозар, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет анализира промене у светској привреди које настају услед убрзане дигиталне трансформације, утицаја климатских
промена на привреде и развој циркуларне економије. Студенти ће анализирати кључне проблеме трансформације реалне у
дигиталну  економију,  линеарне  у  циркуларну  економију,  утицај  дигиталних  и  еколошких  иновација  на  економски  раст,
анализирати концепт „Четврте индустријске револуције“, концепт зелене и циркуларне економије, идентификовати концепте
дигиталног  екосистема,  проучавати  улогу  и  положај  предузећа,  домаћинстава  и  државе у  оквиру  дигиталне економске
транзиције и транзиције ка циркуларној економији, анализирати друштвени утицај дигиталне трансформације, дигиталне поделе
и транзиције ка циркуларној економији, научити да оцене постојеће и потенцијалне утицаје дигитализације, као и економске
користи и трошкове развоја циркуларне економије на микро и макроекономском нивоу.

Предмет анализира промене у светској привреди које настају услед убрзане дигиталне трансформације, утицаја климатских
промена на привреде и развој циркуларне економије. Студенти ће анализирати кључне проблеме трансформације реалне у
дигиталну  економију,  линеарне  у  циркуларну  економију,  утицај  дигиталних  и  еколошких  иновација  на  економски  раст,
анализирати концепт „Четврте индустријске револуције“, концепт зелене и циркуларне економије, идентификовати концепте
дигиталног  екосистема,  проучавати  улогу  и  положај  предузећа,  домаћинстава  и  државе у  оквиру  дигиталне економске
транзиције и транзиције ка циркуларној економији, анализирати друштвени утицај дигиталне трансформације, дигиталне поделе
и транзиције ка циркуларној економији, научити да оцене постојеће и потенцијалне утицаје дигитализације, као и економске
користи и трошкове развоја циркуларне економије на микро и макроекономском нивоу.

Теоријска настава
Економски раст у дигиталној економији (Шумпетерова теорија економског развоја и раста. Примена Шумпетерове теорије и
Солоувог модела раста за објашњење економског раста у дигиталној економији.); Четврта индустријска револуција; Екосистем
дигиталне економије. Утицај дигиталне технологије на економску активност. Економија у доба велике количине података (Појам
концепта велике количине података (Биг Дата). Домаћинства и предузећа у дигиталној економији. Промена структуре потрошње
и индивидуализација производа и услуга. Дигитални пословни модели. Електронска трговина. Интелектуално власништво.
Дигитална економија и тржиште рада. Друштвено-економски аспекти (Друштвено-економски аспекти дигиталне економије и
дигитална подела.). Економски приступи животној средини; Ресурси, животна средина и економски раст; Појам циркуларне
економије, Разлика између линеарне и циркуларне економије, Анализа и политике контроле загађења животне средине и
циркуларне економије.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
На часовима вежби се обрађују студије случаја из праксе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава, решавање практичних проблема и студија случаја применом Еxцел модела, презентације студената,
семинарски радови

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ђ. Митровић Економски и институционални аспекти развоја
информационог друштва

ЦИД – Економски факултет,
Београд 2013

2, D. C. Jones (ed.) New Economy Handbook Elsevier Academic Press 2003
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

3, E. Brousseau, N. Curien
(eds.).

Internet and Digital Economics – Principles, Methods
and Applications. Cambridge University Press 2007

4, M. Florio (ed.). The Reform of Network Industries – Evaluating
Privatisation, Regulation and Liberalisation in the EU. Edward Elgar Publishing 2017

5, M. Muhlesien The Long and Short of the Digital Revolution Finance and Development 2018

6, A. Barua, K. Lang, A Susarla,
and A. B. Whinston. A Schumpeterian Approach to Explaining Growth Digital Economy. 2000

7, A. Goldfarb, C. Tucker. Digital Economics NBER Working Paper 23684 2018
8, Ј. М. Харрис. Економија животне средине и природних ресурса Дата Статус 2009

9, Webster, K. The Circular Economy: A Wealth of Flows – 2e. Ellen MacArthur Foundation
Publishing 2017

10, Митровиц, Д., Веселинов М
Measuring Countries Competitiveness in Circular
Economy - Composite Index Approach in J. Kocovic
(ed.).

University of Belgrade, Faculty
of Economics 2018

11, Eaton, D., Sheng F. (eds.). Inclusive Green Economy – Policy and Practice
Zayed International Foundation
for the Environment & Tongji
University

2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Демографска анализа и пројекцијеОзнака предмета: 20.MDAP

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Радивојевић М. Биљана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ је унапређење компетенција из области демографске методологије; оспособљавање за примену метода демографске
анализе  у  области  фертилитета,  морталитета,  миграција  и  структура  становништва;  оспособљавање  за  самосталано
истраживање  становништва;  припрема  за  наставак  школовања  на  докторским  студијама.

Примена  основних  и  напредних  метода  демографске  анализе  у  истраживањима  демографског  развитка  конкретних
популација.;самостална  израда  пројекција  становништва  и  њихова  интерпретација;  развијање  методологије
прикупљања,анализе и презентације података о становништву; компетентна анализа података о становништву за потребе

Трансверзални и кохортни метод демографске анализе- примена у анализи фертилитета и морталитета. Таблице смртности -
израда  и  интерпретација.   Вероватноћа  умирања  –закон  морталитета.  Пројекције  становништва.  Израда  пројекција
математичким методом. Израда пројекција методом компонената.  Хипотезе о фертилитету,  морталитету и миграцијама.
Особине модела стационарног и стабилног становништва.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије, анализа различитих пројекција, интерпретација резултата истраживања.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Семинарски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Rowland, D. Demographic methods and concepts Oxford University Press 2003
2, Hinde A. Demographic Methods Arnold, London 1998
3, Smith, D. Formal Demography Plenum Press 1992

4, United Nations World Population Prospects, 2017 Revision, Vol I
Comprehensive Tables  ST/ESA/SER.A/399 United Nations, New York 2017

5, Никитовић, В. Тачност пројекција становништва Србије Становништво,  ЦДИ ИДН 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Дигитална трансформација пословањаОзнака предмета: 20.MDTP

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са савременим технолошким и пословним аспектима информационе технологије. Циљ
је упознавање студената са конкретним применама дигитализације у пословном и друштвеном контексту.  Трендови који ће
бити разматрани  укључују вештачку интелигенцију, виртуелну реалност, blockchain итд.

Студенти  ће  стећи  нова  сазнања  која  се  односе  на   дигиталну  трансформацију,  е-пословање,  представљање  знања,
интеракцију  између  човека  и  рачунара  и  оптимизацију  пословања.
Из технолошке перспективе, студенти ће бити оспособљени да дефинишу информациону и комуникациону инфраструктуру која
треба да омогући нове начине дигитализације процеса. Из пословне перспективе, они ће бити у могућности да идентификују
кључне  покретаче  утицаја  технологије  на  пословни  екосистем  и  процене  колико  дигитализација  пословања  олакшава
координацију и комуникацију унутар и између предузећа, омогућава нове организационе форме, мења информационо окружење
које стоји у основи пословања и дозвољава нове структуре подстицаја и праћења.

Оквири за дигиталну трансформацију. Дигитална трансформација предузећа. Кључни елементи дигиталне трансформације.
Дигитална економија. Пословање у дигитализованом окружењу. E-poslovanje. Примена дигиталних алата и технологија у
пословању. Примена вештачке интелигенције у пословању. Blockchain технологија. Виртуелна реалност. Big Data аналитика.
Пословне апликације у Cloud-u.  Cloud ERP.  Управљање знањем у дигиталном окружењу.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а одређене наставне јединице укључују и коришћење
Интернета. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну
одређене теме. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Вежбе се одвијају у Центру за информационе технологије.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Практична настава 20.00Да
Практична презентација 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р. Електронско пословање Економски факултет, ЦИД,
Београд 2014

2, Dornberger R. Business Information Systems and Technology 4.0:
New Trends in the Age of Digital Change Springer, Heidelberg 2018

3, Westerman G., Bonnet D.,
McAfee A.

Leading Digital: Turning Technology into Business
Transformation

Harward Business Review
Press 2014

4, Rogers D. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your
Business for the Digital Age Columbia Business School 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Директни маркетингОзнака предмета: 20.MDIM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Chroneos Красавац  . Биљана, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студенти овладају применом концепата директног и маркетинга помоћу базе података како би били у
могућности да га ефикасно примењују,  управљају маркетиншким информацијама, примењују пословну аналитику,  прате
промене  у  маркетиншком  окружењу  и  доносе  адекватне  маркетиншке  одлуке.  Правилно  управљање  маркетишким
информацијама уз примену напредних софтверских решења омогућиће им да прецизније сагледају жеље потрошача, предвиде
конкурентске акције као и уоче друге промена које настају у пословном и маркетиншком окружењу, а које су пресудне за
развијање лојалности и дугорочних односа са потрошачима.

Студенти треба да овладају знањима и вештинама директног и маркетинга помоћу база података са циљем да их самостално
примењују у конкретним практичним ситуацијама као што је директна комуникација са купцима, прикупљање одговора од купаца
на начин да компанија предузме одређену акцију, формирање базе података о потрошачима, повезивања потенцијалних
одговора са почетном комуникацијом,  управљање величином и комплексношћу доступних података,  примена напредне
пословне аналитике и управљање системом подршке маркетиншком одлучивању, избегавање грешака у комуникацији са
потрошачима као и развијање дугорочних односа са потрошачима.

Основе и функционисање директног и маркетинга помоћу базе података; Традиционални и нови канали и приступи директном и
маркетингу помоћу база података; Маркетиншке базе података и информационе технологије за управљање базама података;
Улога и значај великих података за систем директног маркетинга; Пословна аналитика за процесуирање великих података;
Тестирање и праћење  резултата директног и датабасе маркетинга; Систем подршке одлучивању у директном и маркетингу
помоћу базе података.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex catedra предавања, презентације, анализа случајева из праксе, практична настава – пословна аналитика и профилисање
потрошача, дискусије, гостујући предавачи

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Вељковић С., Хронеос
Красавац Б. Директни маркетинг ЦИД, Економски факултет 2015

2, Tapp A., Whitten I., Housden
M. Principles of Direct, Database and Digital Marketing Pearson Education Limited, UK 2014

3, Banasiewicz, A. D. Marketing Database Analytics: Transforming Data for
Compatitive Advantage

Routledge, New York and
London 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Економетријски методи и моделиОзнака предмета: 20.MMAM

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи
502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да упозна студенте са економетријским методама и моделима који се користе у макроекономији и да их
оспособи  за  самостална  емпиријска  истраживања  у  овој  области.  Предмет  је  намењен  анализи  теоријских  основа
економетријских метода и сагледавању њихове практичне примене. Посебна пажња посвећује се интерпретацији емпиријских
истраживања.

Стечена знања оспособљавају студенте за економетријско моделирање у привреди, банкарству, државним установама, итд.
Студенти су научени да аргументовано закључују на основу теоријских поставки и емпиријских података.

Класични линеарни регресиони модел: претпоставке, методе оцењивања, својства оцена и статистичко закључивање. Нека
одступања  од  претпоставки  класичног  линеарног  регресионог  модела  (аутокорелација,  хетероскедастичност  и
мултиколинеарност).  Вештачке променљиве. Спецификација и избор модела. Симултане једначине. Емпиријска анализа
конкретних података. Модели временских серија. Основни појмови: стационарност, обична и парцијална аутокорелациона
функција. Модели стационарних временских серија. Јединични корен у временској серији: тестови, економске и статистичке
импликације. Коинтеграција: тестирање и оцена параметара. Модел са корекцијом равнотежне грешке. Моделирање конкретних
временских серија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. На часовима предавања излажу се теоријске основе економетријских
модела и објашњава њихова улога у економским анализама. Часови вежби су намењени стицању практичних знања. Ови
часови организују се у рачунском центру да би студенти научили да применом економетријског софтвера (EVIEWS, STATA i sl.)
правилно моделирају макроекономске податке и изводе коректне статистичке и економске закључке.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Младеновић, З. и Петровић,
П. Увод у економетрију Економски факултет, Београд 2017

2, Младеновић, З. и Нојковић
А. Примењена анализа временских серија Економски факултет, Београд 2018

3, Stock, J.H. and Watson, M.W. Introduction to Econometrics Pearson Education, 4th ed. 2019
4, Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics Wiley, 5th ed. 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Економика енергетике и енергетска стратегијаОзнака предмета: 20.MEES

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Молнар С. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Рикаловић М. Гојко, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Економика регулацијеОзнака предмета: 20.MEKR

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Стојановић Ј. Божо, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање са разлозима, различитим механизмима, дометима, трошковима и ограничењима процеса економске регулације,  с
посебним освртом на регулацију природног монопола.

Студенти ће бити у стању да примене моделе квантитативне анализе у процесу утврђивања оптималних образаца регулације
природног монопола; да упореде и критички продискутују резултате различитих политика регулације (анализирајући директан и
посредни утицај различитих регулаторних мера на благостање), да предложе оптималну политику регулације узимајући у обзир
различите тржишне и друштвене околности

Теоријска настава
Упознавање са разлозима регулације, облицима регулације, Стиглер-Пелцмановим моделом регулације, Познеровом анализом
регулације; Бекеровим моделом регулације.

Дефинисање природног монопола (технолошко дефинисање, неповратни трошкови, субадитивност трошкова, економија
опсега);   одрживост природног монопола (утицај  промене тражње и трошкова).

Регулација природног монопола (циљеви регулације, регулаторне институције, регулација цене уз потпуну информисаност,
Ремзијеве цене, регулација стопе приноса; ефекат Аверча и Џонсона, регулација уз несавршене и асиметричне информације,
конкуренција посредством борбе за франшизу, трошкови регулације, мерење ефеката регулације).

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: Презентација и критичка анализа оригиналних научних радова

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавање: Излагање кључних теза уз активно учешће студената
Вежбе:  Студентска презентација оригиналних научних радова који су обликовали тему о којој  је  реч и њихово критичко
разматрање.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, 1.Viscusi, K., Vernon, J., & J.
Harrington Economics of Regulation and Antitrust MIT Press 2006

2, Michael Crew and David
Parker Handbook of Economic Regulation, Edward Elgar 2006

3, Train, K. E., Optimal Regulation: The Economic Theory of Natural
Monopoly MIT Press 1991

4, Sherman, R The Regulation of Monopoly Cambridge University Press 1990
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Економска анализа права конкуренцијеОзнака предмета: 20.MAPK

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Ристић С. Бојан, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Савремена економска теорија посматра конкуренцију као надметање играча у тржишној утакмици, а конкуренција није ништа
друго до садржај те утакмице. Правни стандарди политике конкуренције изграђени су на темељу економске теорије што,
последично, подразумева потребу за економском анализом приликом утврђивања њихове задовољености. Сходно томе, овај
предмет има за циљ да упозна студенте са економском теоријом која је неопходна за спровођење права конкуренције. Уз
употребу стандардних микроекономских алата студентима ће бити указано на најважније моделе који су обликовали правне
стандарде из ове области, што ће им пружити могућност да стекну релевантна знања и вештине за њихову примену. Студенти
би се  на тај  начин оспособили за  рад у  стручним телима надлежним за  спровођење права конкуренције,  али и  другим
организацијама суоченим са правом конкуренције (предузећима, консултантским фирмама и адвокатским канцеларијама), као и
за даљи академски рад из ове области.

Након завршеног курса студенти ће бити у стању да разликују правила пер се се од „правила заснованих на разуму“ – када је
реч о спровођењу права конкуренције. У контексту „правила заснованих на разуму“ студенти ће бити оспособљени за примену
микроекономских алата у кључним областима права конкуренције (рестриктивни споразуми, концетрације и злоупотреба
доминантног положаја). То подразумева да ће овладати методологијом израчунавања нивоа тржишне моћи, нивоа и промена
тржишне концетрације, ценовне еластичности и коефицијената преусмеравања, те критичног губитка и корелације цена при
дефиницији релевантног тржишта. Коначно, студенти ће моћи критички да се осврну на концепте дефиниције релевантног
тржишта и мерења тржишне моћи, те на улогу структуралистичког приступа тржишној моћи, као и на примену олигополских
модела при утврђивању ефеката пословних подухвата тржишних играча на услове конкуренције.

1. Економске основе права конкуренције; 2. Критеријуми заштите конкуренције и Вилијамсонов траде-офф модел; 3. Правила
пер се и „правила заснована на разуму“ (правни стандарди политике конкуренције, улога подзаконских аката и смерница, логика
„сигурних  лука“);  4.  Дефинисање  релевантног  тржишта  (тест  хипотетичког  монополисте,  анализа  критичног  губитка,
коефицијенти преусмеравања, „целофанска заблуда“, корелација цена, тест Елзинге и Хогартија) 5. Концепти мерења тржишне
моћи; 6. Веза тржишне структуре и тржишне моћи предузећа; 7. Примена олигополских модела при утврђивању ефеката
пословних подухвата предузећа на конкуренцију; 8. Конкуренција на вишестраним тржиштима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања имају за циљ да припреме студента за примену микроекономске теорије у решавању практичних проблема које
намеће спровођење права конкуренције. На часовима вежби студенти имају прилику да кроз дискусију са наставницима и
сарадницима провере разумевање предметне материје и да се опробају у анализи хипотетичких и реалних примера из овог
домена.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
 Viscusi, W. Kip, Joseph E.
Harrington Jr. & John M.
Vernon

 Economics of Regulation and Antitrust (Fourth
Edition)

 The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts 2005

2,  Davis, J. Peter & Eliana
Garcés

 Quantitative Techniques for Competition and Antitrust
Analysis

 Princeton University Press,
New Jersey 2010

3, Беговић, Борис & Владимир
Павић Увод у право конкуренције

Правни факултет
Универзитета у Београду,
Београд.

2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Економски растОзнака предмета: 20.MERA

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Драгутиновић Б. Диана, Ванредни професорНаставници:

Филиповић Ч. Милорад, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са напредним теоријским моделима економског раста и емпиријским истраживањима у
овој области, како би се разумео процес одрживог раста и развоја.

По завршеном курсу, студенти ће бити оспособљени за: (1) разумевање кључних теоријских модела раста и извора разлика у
нивоу развоја и стопама раста, у историјској перспективи и између земаља; (2) коришћење средства емпиријске анализе за
сопствена истраживања у овој области; и (3) формулацију политике која је стимулативна за раст.

1. Напредна алгебра економског раста.
2. Историја раста светске привреде: модели индустријске револуције и раста становништва.
3. Формализација елемената теорије раста класичних економиста.
4. Развој неокласичних - егзогених модела раста: проширење Соловљевог модела.
5. Развој ендогених модела раста: Ромеров модел истраживања, развоја и раста.
6. Алернативни ендогени модели раста.
7. Свеобухватна теорија дугорочног економског раста: комбинација ендогеног и егзогеног модела раста.
8. Емпиријска истраживања раста: а) подаци за анализу раста  у историјској перспективи (динамично), и у поређењу са другим
земљама у истом тренутку (статично); б) Кључне тенденције; в) Детерминанте раста.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава комбинује предавања са вежбама. Сваки студент припрема есеј или презентацију у вези са специфичним задатком који
му је додељен: извод из чланка, приказ емпиријских резултата примене неког теоријског концепта на подацима о светској
привреди; критичку анализу политике, са аспекта охрабривања раста.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Практична настава 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Драгутиновић, Д.,
Филиповић, М., Цветановић,
С.

Теорија привредног раста и развоја ЦИД, Економски Факултет,
Београд 2012

2, Charles I. Jones Introduction to Economic Growth W.W.  Norton & Company 2013
3, Charles I. Jones Macroeconomics W. W. Norton & Company 2017

4, Robert J. Barro, Xavier Salai-
Martin Economic Growth Massachusetts Institute of Technology 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Електронска трговина и е-бизнисОзнака предмета: 20.METE

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Бјелић М. Предраг, Редовни професорНаставници:

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професор

Кончар А. Јелена, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет ”електронска трговина и е-бизнис” бави се савременим проблемима примене електронске технологије у свим фазама
пословања. С обзиром на велики значај који су савремене технологије, а пре свега Интернет добили у модерном пословању,
неопходно је да се студенти припреме за улазак у модерну пословну арену у којој је електронско окружење неизоставни део.
Електронска трговина се издваја као најзначајнија активност електронског пословања и њој ће се посветити највише пажње.
Циљ предмета је упознавање полазника са основним концептима електронске трговине и електронског пословања, као и
могућностима њихове примене у привреди Србије.

Студенти би након похађања овог предмета требало да познају концепте електронског пословања и електронске трговине, као и
основне  предности  које  њихова  примена  доноси.   Требало  би  да  буду  упознати  са  основним  моделима  електронске
малопродаје  и  електронске  велепродаје,  као  и  са  начинима  како  се  профитабилно  послује  у  електронском  окружењу.

Концепт електронског пословања; Информационо комуникационе технологије; Значај Интернета и његов утицај на пословање;
Напредни концепти електронске малопродаје и услуга; B2B електронска трговина; Е-бизнис стратегија; Вишеканална трговина;
Остале активности е-пословања; Електронско пословање и електронска трговина у Србији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Користиће се комбиновани метод извођења наставе који се састоји из ex cathedra предавања, анализе пословних случајева,
дискусија и других видова интерактивне наставе. Поред тога, користиће се и гостовања стручњака из праксе.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, 1.Бјелић П. Глобална електронска трговина Економски факултет, Београд 2012

2, 2.Keneth, C. Laudon, C. K.,
Traver, C., G. E-commerce (15th Edition) Pearson 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Евалуација инвестиционих пројекатаОзнака предмета: 20.MEIP

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи
505 - Пословно управљање (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професорНаставници:

Ђуричин Н. Драган, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Евалуација инвестиционих пројеката је упознавање студената са процесом инвестиционог одлучивања и њихово
оспособљавање за евалуацију инвестиционих пројеката. Испуњење ових циљева подразумева пружање целовитог приказа
процеса  инвестиционог  одлучивања,  почев  од  идентификовања  могућности  за  инвестирање,  па  све  до  сагледавања
оперативних,  тржишних,  кадровских  и  финансијских  аспеката  инвестиционих  пројеката.

По завршеном курсу из предмета Евалуација инвестиционих пројеката студенти ће моћи да: истакну специфичности појединих
врста инвестиција, да аргументују значај производних и тржишне могућности за алоцирање ресурса у времену, као и да оцене
економске ефективности инвестиционих улагања. Студенти ће оцену ефективности инвестиционих улагања моћи да изврше у
складу  са  међународно прихваћеним методологијама,  као  што  су  методологија  Светске  банке,  УНИДО методологија  и
методологија  цост-бенефит  анализе,  а  цео  процес  евалуације  инвестиционих  пројеката  извршиће  у  форми  студије
изводљивости,  односно  пословног  плана.

Премет Евалуација инвестиционих пројеката састоји се из следећих наставних јединица: Економска теорија избора у времену,
производне и тржишне могућности за алокацију ресурса у времену, инвестиционе одлуке у условима рационирања капитала,
инвестициони пројекти–врсте и карактеристике, буџетирање капитала, евалуација инвестиционих пројеката, пословни план,
појам, карактеристике и значај пословног плана, форма и садржина пословног плана, битне компоненте пословног плана,
анализа индустријске гране, развојне могућности инвеститора, управљачки тим, истраживање и анализа тржишта, маркетинг
план – план продаје и план набавке, оперативни план, термински план, финансијски план, анализа ризика.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања еx цатедра, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја, домаћи задаци.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план – водич за израду
Београд: Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2018

2,  Hirshleifer, J.  Investment, Interest and Capital  Investment, Interest and
Capital 1970

3, Осак, С., Деди, Л. Буџетирање капитала: Процена инвестицијских
пројеката Масмедиа 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Евалуација јавних пројекатаОзнака предмета: 20.MEJP

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Митровић И. Ђорђе, Ванредни професорНаставници:

Танасковић Р. Светозар, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је  да студентима као будућим доносиоцима одлука или активним учесницима у  домену јавних политика
обезбеди савремене теоријски утемељен метод за процену друштвених вредности пројеката и политика које спроводи држава,
како би били у стању да омогуће алокацију јавних ресурса на начин на који највише повећава благостање целог друштва.
Предмет покрива кључне теоријске концепте и практичне алате који су од суштинског значаја за процену активности државе
применом техника анализе користи и трошкова, у условима несавршених тржишта и присуства ризика и неизвесности. Предмет
започиње прегледом основних теоријских концепата на којима почива економска евалуације јавних пројеката, а затим се
највећим делом ослања на објашњења практичне примене анализе трошкова и користи у  различитим доменима јавних
политика. Студије случаја се примењују како би студенти стекли вештине које су неопходне за формулацију и евалуацију
индивидуалних пројектних задатака

По завршеном курсу студент ће бити у могућности да (1) примени принципе анализе користи и трошкова на доношење одлука у
домену јавних политика, (2) израчуна финансијске и економске индикаторе на основу којих се доноси одлука о прихватању или
одбацивању јавних пројеката (у области инфраструктуре, здравства, екологије, образовања…), (3) критички анализира и оцени
када је анализа трошкова и користи добар алат за претходно наведену примену, а када не, (4) примени анализу осетљивости,
(5)  примени  анализу  ризика,  (6)  критички  анализира  и  одреди  разлику  између  анализе  трошкова  и  користи  и  анализе
ефективности; (7) критички анализира и одреди разлику између анализе економског утицаја и анализе користи и трошкова; (8)
протумачи критике теорије анализе користи и трошкова.

Теоријска настава
Микроекономске основе анализе користи и трошкова; Вредновање дејства пројекта на основу опсервација понашања: Директна
оцена криве тражње, Увод у вишеструку регресију; Вредновање дејства на секундарним тржиштима; Предвиђање и новчано
вредновање дејства; Садашња вредност годишњих токова; Друштвена дисконтна стопа; Третман неизвесности: Очекиване
вредности,  Анализа  осетљивости  и  вредност  информација;  Анализа  осетљивости:  Монте  Карло  метод;  Ризик,  цена  и
одређивање вредности очекиваних исхода (опција);  Исказане преференције (Постојање условних/очекиваних вредности,
Условно вредновање на основу анкета трошкова/користи);  Откривене преференције (на основу опсервације понашања)
(Вредновање дејства: Експерименти и квази-експерименти, Индиректни тржишни методи); Проширења анализе трошкова и
користи и вредновање дејства на расподелу (Цене у сенци из секундарних извора; Цене у сенци за земље у развоју; Анализа
трошкова и ефективности; Анализа трошкова и користи са вредновањем дејства на расподелу); Теорија и критика анализе
трошкова и користи (Прецизност анализе, Критика стандардне анализе: нове основе анализе трошкова и користи).
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична  примена  анализе  трошкова  и  користи  на  оцену  јавних  пројеката:  заштита  животне  средине,  саобраћајни
инфраструктурни пројекти,  пројекти у области енергетике,  пројекти у области изградње инфраструктуре широкопојасног
приступа интернету, јавни пројекти у области образовања и здравства. Примена Еxцел модела у анализи трошкова и користи.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава, решавање практичних проблема и студија случаја применом Еxцел модела, презентације студената,
семинарски радови

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Boardman, Anthony E.;
Greenberg, David H.; Vining,
Aidan R.; Weimer, David L

Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice Cambridge University Press 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

2, Adler, Matthew D. and
Posner, Eric A. New Foundations of Cost-Benefit Analysis Harvard University Press 2006

3, Dreze J. and N. Stern. The theory of cost-benefit analysis,
in Handbook of Public
Economics, Ed. Alan J.
Auerbach and Martin Feldstein

1987
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Наставни предмет

Финансијска математикаОзнака предмета: 20.MFIM

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Статистика и математика

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професорНаставници:

Копривица Р. Марија, Доцент

Божовић Ч. Милош, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је овладавање сложеним знањима и вештинама из области вредновања инструмената на свим сегментима
финансијских тржишта. Такође, циљ је стицање знања о моделима обрачуна различитих врста каматних стопа, њиховој рочној
структури и управљању ризиком каматне стопе.

По  завршетку  курса  студенти  ће  бити  у  стању  да  израчунавају  цене  и  мере  приносе  различитих  врста  финансијских
инструмената, да разумеју и образложе основне елементе стохастичке теорије камата и да управљају ризиком каматне стопе.
Такође, студенти ће бити оспособљени да, кроз примену финансијско-математичких модела измере ризике инвестирања и
формирају инвестициони портфолио предузећа и осигуравајућих компанија.

1. Временска вредност новца. 2. Модели обрачуна камате. 3. Детерминистичке и стохастичке теорије камата. 4. Стопа приноса
и дисконтна стопа. 5. Номинална, релативна, конформна и ефективна каматна стопа. 6. Рочна структура каматних стопа. 7.
Утврђивање цена краткорочних хартија од вредности. 8. Модели вредновања акција и обвезница. 9. Управљање ризиком
каматне стопе. 10.  Дурација,  модификована дурација и конвексност.  11.  Финансијско-математички обрачуни на тржишту
финансијских деривата. 12. Динамички портфолио менаџмент. 13. Портфолио предузећа и осигуравајућих компанија и мерење
ризика инвестирања. 14. Примена финансијско математичких обрачуна у осигурању и другим финансијским областима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски концепти предвиђени програмом курса, уз израду задатака и анализу проблема
из праксе на часовима вежби.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић, Ј., Павловић, М., Финансијска математика ЦИД, Економски факултет,
Београд 2014

2, Кочович, Ј.  Finansovaя matematika: s zadačami i rešeniяmi Москва: Finansы статистика 2004

3, Steiner R.
Mastering Financial Calculations: A Step-by-step
Guide to the Mathematics of Financial Market
Instruments

Financial Times/Prentice Hall,
3rd edition 2012

4, Broverman, S.A.,  Mathematics of Investment and Credit  ACTEX Publications, 2010 2010
5,  Brigo, D., Mercurio, F.  Interest rate models theory and practice  Springer, 2nd edition 2006

6, Privault, N. An elementary introduction to stochastic interest rate
modeling

 World Scientific Publishing
Company 2008

7,  Elliott, R.J, Kopp  Mathematics of Financial Markets  P. E., Springer, 2nd edition 2005

8,  Zagst, R.  Interest rate management  Springer Science & Business
Media 2002
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Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

9, Capinski, M., Kopp, E.,
Traple, J. Stochastic Calculus for Finance  Cambridge University Press 2012
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Наставни предмет

Форензичко рачуноводствоОзнака предмета: 20.MFOR

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Спасић  . Дејан, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Стицање релевантних теоријских знања и практичних вештина у области форензичког рачуноводства;
•Оспособљавање студената за учешће у професионалном тиму ангажованом на истраживању превара;
•Развијање дипломаца високих етичких стандарда, способних да сагледају вишеструке штетне последице учињених превара.

По завршетку изучавања овог предмета студент ће бити оспособљен да:
•објасни специфичности процеса истраживања превара;
•дефинише најучесталије шеме превара;
•примени поступке и технике форензичког рачуноводства у ангажману на откривању превара почињених у процесу финансијског
извештавања;
•препозна упозоравајуће сигнале превара;
•састави извештај о резултатима истраге и формулише мишљење у извештају;
•објасни стратегије превенције превара у финансијским извештајима;
•укаже на значај форензичког рачуноводства у решавању судских спорова и парница.

Форензичко рачуноводство:  појмовно одређење и категоричка разграничења;  Правни и регулаторни оквир форензичког
рачуноводства; Креативно рачуноводство и његов утицај на квалитет финансијских извештаја; Професионална етика и критичко
размишљање – кључне детерминанте сврсисходног форензичког процеса; Утицај превенције на смањење ризика од преварних
радњи; Специфичности процеса истраживања превара; Аналитички поступци и технике у форензичким истраживањима; Процес
прикупљања доказа о превари и документовања преваре; Врсте доказа о превари; Преваре у финансијским извештајима;
Преваре  у  процени  вредности;  Употреба  информационих  технологија  у  истраживању  превара;  Извештај  форензичког
рачуновође;  Улога  форензичког  рачуноводства  у  решавању  судских  спорова  и  парница.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања се изводе уз коришћење Поwерпоинт презентација. Ради лакшег разумевања и усвајања наставне материје, у
настави се практикује интерактивни рад са студентима кроз дискусију релевантних проблема везаних за теоријски део градива
и анализу примера и студија случајева.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Hopwood W., Leiner J. and
Young G.

Forensic Accounting and Fraud Examination second
edition  McGraw-Hill, New York 2012
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Наставни предмет

Глобализација и развој пољопривредеОзнака предмета: 20.MGRP

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Рикаловић М. Гојко, Редовни професорНаставници:

Стојановић Д. Жаклина, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Разматрање развојних проблема на релацији храна-сиромаштво-популација (политика развоја агросектора, политика јавног
здравља и политика одрживог развоја у условима глобализације). Упознавање са структуром производње и међународне
трговине пољопривредним производима, делатношћу међународних организација у овој области и улогом државе у постизању
националне прехрамбене сигурности и безбедности.

Студент  ће  бити  оспособљен да:  (1)  анализира елементе  прехрамбене сигурности  и  безбедности;  (2)  објасни  основне
економске, социјалне и структурне факторе који утичу на глобалне и локалне ланце снабдевања храном; (3) дискутује о
базичним проблемима везаним за храну и исхрану у свету, као и о основним јавним политикама и приступима који се примењују
у решавању индентификованих проблема; (4) анализира и управља процесима укључивања аграрног сектора у међународне
интеграције. Студент  ће развити способност критичке анализе кроз дискусије и припреме на основу академских материјала и
елаборираних студија случаја изведених из угла како развијених, тако и земаља у развоју.

1. Осврт на развој пољопривреде кроз историју: Проблем прехране становништва, Стратешки значај пољопривреде, Борба за
храну и сировине; 2. Равој пољопривреде у свету: Динамика и структура производње, Регионалне разлике, Обим, структура и
правци  међународне  трговине  пољопривреним производима,  Карактеристике  међународног  тржишта  пољопривредних
производа; 3. Међународна сарадња у области пољопривреде: .FAO, IFAD, SARD (Одржив пољопривредни и рурални развој),
.WTO и трговина пољопривредним производима, Улога Светске банке у финансирању пољопривреде, . WFP (Светски програм
за храну), Међународни робни споразуми за пољопривредне производе; 4. Међународна сарадња у креирању стратегије и
политике  развоја  пољопривреде,  Развој  пољопривреде  и  међугенерацијски  трансфер,  Пољопривреда  и  екосистем,
Истраживање и развој,  Хармонизација аграрне политике; 5. Агробизнис и глобализација; Глобална криза и прехрамбена
безбедност; Локални и глобални систем снабдевања храном.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Часови предавања у току семестра реализују се на класичан начин. Лекције се прелазе уз коришћење различитих студија
случаја које илуструју праксу земаља у развоју и развијених економија. Од студената се захтева решавање студија, израда
домаћих задатака и активна припрема за час, а инсистира се на њиховој партиципацији у дискусијама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 20.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Закић З., Стојановић Ж. Економика аграра ЦИД, Економски факултет
Београд 2020

2, Robinson M. G., Carson  A.
D. Handbook on the Globalisation of Agriculture Edward Elgar Pub. 2015

3, Norton W. G., Alwang J. and
Masters A. W.

The Economics of Agricultural Development - World
food systems and resource use Routledge 2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Индустријска политика и развојОзнака предмета: 20.MIPR

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Савић Б. Љубодраг, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета: (1) Овладавање теоријским и практичним знањима неопходним за дефинисање и имплементацију ефикасне
индустријске политике, као претпоставке за динамичан индустријски и привредни развој. (2) Упознавање индустријске политике
неких земаља, са циљем оспособљавања студената да их примене у нашем моделу индустријског и привредног развоја. (3)
Разумевање досадашњих ефеката индустријске политике наше земље и предлагање концепта индустријске политике Србије у
наредном периоду.

Студент који савлада овај предмет биће оспособљен да: (1 Учествује у креирању савремене индустријске политике земље, као
важне  претпоставке  за  индустријализацију  и  ефикасан  привредни  развој,  (2)  да  разуме  начин  функционисања и  мера
индустријске политике, као и да може одлучивати о избору циљева, конкретних инструмената и начина њиховог спровођења, (3)
оцени стварне ефекте коришћених мера индустријске политике, као и постављених циљева индустријског и привредног развоја
земље.

1. Индустријска политика и привредни развој 2. Значај савремене индустријске политике  3. Циљеви индустријске политике 4.
Инструменти индустријске политике 5. Подела индустријских политика. 6. Индустријска политика или тржиште, или и једно и
друго  7.  Искуства спровођења индустријске политике Европске уније.  8.  Индустријска политика Јапана  9.  Индустријска
политика земаља у развоју и транзицији. 10. Концепт, мере и ефекти послератне индустријске политике наше земље. 11.
Четврта индустријска револуција – нови концепт индустријске политике Србије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација предавања од стране наставника,  заједничка анализа (дискусија) студената и наставника конкретних случајева из
праксе, презентације студената о појединим питањима релевантним за предмет, приступни рад.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Љубодраг Савић Транзиција српске привреде – криза развоја
индустрије Економски факултет, Београд 2008

2, Љубодраг Савић Економика индустрије Економски факултет, Београд 2017
3, Dani Rodrik Industrial policy for the twenty-first century Harvard University 2004

4, Ken Warwick Beyond Industrial Policy, Emerging Issues and New
Trends

OECD Science, Tehnology and
Industry Policy Papers, No. 2.,
OECD Publishing

2013

5, Klaus Shwab The Fourth Industrial Revolution World Economic Forum 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Индустријски односи и радно правоОзнака предмета: 20.MIOR

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Арандаренко Г. Михаил, Редовни професорНаставници:

Крстић П. Горана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да се студенти упознају са актерима, процесима и исходима индустријских односа у упоредној перспективи и у
Србији, као и са најважнијим елементима радног права као општим институционалним оквиром тржишта рада у коме се они
одвијају.

На крају курса очекује се да студенти буду у стању да разумеју понашање актера (синдиката, удружења послодаваца и државе),
динамику главних процеса (колективног преговарања, социјалног дијалога, индустријских акција итд), садржај главних исхода
(као што су колективни уговори,  социјални договори итд) у индустријским односима. Такође,  они ће овладати основним
информацијама о садржају институција и норми које регулишу понашање индивидуалних и колективних актера на тржишту рада
у упоредној перспективи и посебно у Србији и биће у стању да разумеју динамички друштвени контекст у коме се те норме
креирају.

Теоријска настава
1.Теорије индустријских односа 2.Теорија система: актери, процеси, исходи и идеологија индустријских односа 3.Економска
теорија синдиката 4.Развој индустријских односа у међународној перспективи и Србији 5. .Социјални дијалог у међународној
перспективи и Србији
6. Минимална зарада 7. Радно време 8. Законодавна заштита запослења 9. Накнаде за незапосленост 10. Политике тржишта
рада
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ће бити ограничена искључиво на апстрактну теоријску анализу, док ће највећи део наставе бити заснован на
интерактивном, дебатном приступу, по правилу после припремљених презентација студената.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Михаил Арандаренко Тржиште рада у Србији: трендови, институције,
политике

ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду 2011

2, Владимир Гречић Економија рада ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду 2004

3, Бранко Лубарда Европско радно право Правни факултет,
Универзитет у Београду 2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Институције и развојОзнака предмета: 20.MIRA

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Глигорић Матић Ж. Мирјана, ДоцентНаставници:

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да студенте упозна са комплексношћу интеракције институција и привредног развоја, различитим
путањама изградње институција,  брзином и трошковима промене институција,  као и  да их оспособи да оцене квалитет
институција, што је за студенте од интелектуалног, научног и професионалног интереса. Такође, циљ је овладавање знањима
потребним за разумевање положаја Србије у циљу усвајања неких сасвим нових институција и правила, као и адаптације
појединих на путу конвергенције према развијеним земљама, односно Европској унији.

Студенти ће након одслушаног  предмета бити у  могућности да:  (1)  идентификују  и  упореде различите институције;  (2)
дизајнирају и пројектују промене институција; (3) процене брзину и резултате институционалних промена; (4) практично примене
стечено  знање  приликом  запослења  у  различитим  установама  и  организацијама,  од  органа  државне  управе,  локалне
самоуправе,  преко  факултета  и  научно-истраживачких  института,  до  међународних  и  невладиних  организација.

И Шта су институције и зашто су важне? 1) Значај институција за економски развој 2) Формалне и неформалне институције, 3)
Економске и политичке институције 4) Показатељи и нивои квалитета институција 5) Канали преко којих институције утичу на
економске перформансе 6) Веза између институција и дохотка. ИИ Кад се институције мењају? 1) Различите путање изградње
институција 2) Институционални или државни неуспех 3) Брзина и трошкови промене институција 4) Институционална промена
и катализатори: отвореност привреде, одговорност политичких институција, степен образовања, привредни ресурси, квалитет
институција у окружењу, спољна помоћ и др. 5) Искуство институционалних промена у Србији. ИИИ Институције и економско
окружење 1) Спољна сидра 2) Страна помоћ 3) Већа транспарентност.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни методи извођења наставе укључују предавања (катедра, групне презентације) и вежбе (студије случајева, панел
дискусије, приступни радови).

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Acemoglu, D. Institutions as the Fundamental Cause of Long Run
Growth. Handbook of Economic Growth Elsevier, Амстердам 2005

2, Acemoglu, D., & Robinson, J.
A.

Зашто народи пропадају : порекло моћи,
просперитета и сиромаштва Clio , Београд 2014

3, Научно друштво економиста
Србије

Економска политика Србије у 2018. години:
Квалитет институција и економски раст

НДЕС и Економски факултет
у Београду 2018

4, Rodrik, D. One economics, many recipes: globalization,
institutions, and economic growth Princeton University Press 2008

5, Драшковиц, М. Institutional Properties of the Southeast European
Region. Economy of Region, no. 3, pp. 17-24. 2015

6, Stefanov, R. Tacking Undeclared Work in Southeast Europe:
Knowledge Informed Policy Responses The University of Sheffield 2017

7, Subir, L. World Development Report: Building Institutions for
Markets World Bank 2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Институционална економија и глобализацијаОзнака предмета: 20.MIEG

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета јесте упознавање студената са резултатима развоја институционалне економије и упућивање студената на
истраживање међузависности економске успешности од избора институционалног оквира. Циљ предмета јесте и овладавање
знањима о глобализацијским процесима и утицају формалних и неформалних правила на имплементацију глобалних решења.

Иснод предмета јесте да омогући студентима да:
(1) анализирају доприносе институционалне економије и разумевању савремених процеса развоја институција;
(2)  преиспитују  могућност  интеграције  националних  економија  у  глобалној  економији  у  зависности  од  специфичности
институционалне  инфраструктуре;
(3) формулишу и вреднују институционални дизајн у односу на економске резултате;
(4) упореде различите начине мерења глобализацијских процеса.

1. Основе инстутуционалне економије; 2. Димензије економске глобализације и интеграција националних економија; 3. Улога
неформалних институција са становишта имплементације глобалних решења; 4. Утицај квалитета институција на конкурентску
позицију земље; 5. Међународни извештаји и могућности мерења глобализацијских процеса, 6. Степен интернационализације
Србије и дубина глобализацијског процеса.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе извођења наставе подразумевају класична предавања, тематске дискусије, презентације приступних радова.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, North, D. Институције, институционална промена и
економска успешност Масмедиа 2003

2, Ачемоглу, Д., Робинсон, Џ. Зашто народи пропадају : порекло моћи,
просперитета и сиромаштва Клио 2014

3, Пејовић, С.
Диференцијација резултата институционалних
промена у Централној и Источној Европи: улога
културе

Економски анали, број 163. 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Интегрисане маркетиншке комуникацијеОзнака предмета: 20.MIMK

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професорНаставници:

Огњанов П. Гаљина, Редовни професор

Филиповић М. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студенти разумеју нови концепт интегрисаних маркетиншких комуникација (ИМК) и приступ тржишном
комуницирањз који подразумева усаглашавање свих алата, медија и креативних решења како би се пренела конзистентна
маркетиншка порука. Циљ је да студенти науче да планирају и спроводе усаглашене кампање како би се повећала ефикасност
и ефективност тржишног комуницирања.

Студенти ће знати како да препознају потребу за применом интегрисаних маркетиншких комуникација, као и да планирају
интегрисане кампање, стављајући акценат на управљање ефикасношћу и ефективношћу кампање. Стећиће дубљи увид у
теорију комуницирања и информисања. Упознаће се са значајем и вештинама интерперсоналне комуникације. Биће у стању да
анализирају  карактеристике  масовних  медија  и  утицај  појаве  нових  интерактивних  медија.  Знаће  како  да  анализирају
могућности интегрисања маркетиншких комуникација на међународном тржишту, примењујући како глобални, тако и регионални
приступ.

Теоријска настава Настанак и развој концепта ИМК. Нови стратешки приступ маркетиншком комуницирању. Процесирање
информација и концепт ИМК. Лична продаја као интегрални и интегришући елемент ИМК. Вештине комуницирања у продаји:
вештина јасног говора, вештина активног слушања. Продаја као процес преговарања. Интеграција оглашавања, односа с
јавношћу и унапређења продаје. Интеграција медија. Врсте и карактеристике традиционалних масовних медија. Појава нових
интерактивних медија. Географска интеграција маркетиншких комуникација. Глобално интегрисане маркетиншке комуникације.
Регионално интегрисане маркетиншке комуникације.

Практична настава:Вежбе, Практична настава, Студијски истраживачки рад

Од студената се очекује да ураде студијски истраживачки рад на тему из области интегрисаних маркетиншких комуникација.
Потребно је да прикупе податке, анализирају их и напишу рад на 5 страна, као и да направе презентацију. Презентације излажу
на заказаном семинару, за шта добијају одређени број бодова који улази у коначну оцену.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи у виду предавања и вежби. Циљ предавања је да студенте упозна с теоријским концептима, да
им пружи увид у образовну материју и да их подстакне на размишљање о одговарајућој  теми. Предавање подразумева
презентацију наставника, као и дискусију о темама за размишљање. Вежбе подразумевају интерактиван и практичан рад,
презентације, играње улога, студије случаја и слично.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Огњанов, Г. Интегрисане маркетиншке комуникације ЦИД Економски факултет
Београд 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Интернационални менаџмент људских ресурсаОзнака предмета: 20.MIML

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни  циљеви  предмета  су  вишеструки:  (1)  учинити  студенте  свесним  значаја  менаџмента  људских  ресурса  у
међународном окружењу; (2) пренети студентима знања о значају интернационалног менаџмента људских ресурса; (3) пренети
студентима довољно практичног знања о томе како управљати људима у мултинационалним компанијама и у различитим
земљама да би били у стању да успешно обављају послове менаџмента људских ресурса у мулти-културном окружењу.

Након положеног испита студенти би требало да познају основне концепте, активности и алате ИМЉР-а, да познају разлику
између карактеристика МЉР-а у различитим земљама, да разумеју основне изазове у управљању људским ресурсима са
којима се суочавају мултинационалне компаније (МНК), да разумеју како фазе у интернационализацији пословања и стратегије
утичу на организациону структуру МЉР-а у МНК, да разумеју факторе који утичу на успешност експатријације/репатријације, да
развију  концептуално-интегративне способности кроз рад на случајевима из праксе,  способност рада у тиму и вештине
презентације.

Предмет  Интернационални  менаџмент  људских  ресурса  (ИМЉР)  обухвата  следеће  основне  области:  Увод  у  ИМЉР;
Интернационализација  менаџмента  људских  ресурса:  економски,  социјални,  културни  и  институционални  фактори;
Конвергенција вс. Дивергенција у компаративном и интернационалном менаџменту људских ресурса; Компаративни менаџмент
људских  ресурса:  Европа,  САД,  Азија;  Менаџмент  људских  ресурса  у  интернационалним  компанијама:  фазе  у
интернационализацији  и  стратегије  на  међународном  тржишту  и  њихов  утицај  на  структурирање  глобалног  ИМЉР-а,
регрутација, селекција, обука и награђивање експатријата, фактори успешности експатријације/репатријације, диференцирање
вс. Интергација, трансфер знања, управљање диверсификованом структуром запослених.
Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти уче да
препознају и решавају проблеме у области менаџмента људских ресурса у међународном окружењу и стекну потребна знања и
вештине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету Интернационални менаџмент људских ресурса се изводи кроз (1)  предавања и (2)  практичан рад
студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката од
стране студентских тимова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Brewster C., Houldsworth, E.,
& Sparrow, P. International Human Resource Management.4th ed. London, UK: CIPD 2016

2, Brewster, C., Mayhofer, W.,
Morley, M. (eds).

Human Resource Management in Europe: Evidence
of Convergence?

Elsevier Butterworth-
Heinemann 2004

3, Stahl, G. K., Bjorkman, I.
(eds.)

Handbook of Research in International Human
Resource Management Edward Elgar 2006

4, Shen, Y.,Bogicevic Milikic, B.,
Zikic, J.

Career success across 11 countries: implications for
international human resource management

The International Journal of
Human Resource Management,
26(13), 1753-1778

2015

5, Chudzikowski, K., Bogićević
Milikić, B., Žikić, J.

Career transitions and their causes: A country-
comparative perspective

Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 82,
825-849.

2009

6, Bogićević Milikić, B.,
Janićijević, N. & Cerović, B.

Two Decades Of Post-Socialism In Serbia: Lessons
Learned And Emerging Issues In Human Resource
Management

Journal for East European
Management Studies, 16(4),
445-463

2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Интернет маркетингОзнака предмета: 20.MINM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Филиповић М. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студенти овладају применом концепата класичног маркетинга у онлајн окружењу, као и да сагледају
потпуно нове маркетинг концепте коју су карактеристични само за Интернет окружење. Унапређење претходних знања из
маркетинга и сагледавање специфичности пословања у виртуелном простору – од развоја онлајн пословног модела до
стратешке употребе друштвених медија.

Студенти треба да овладају знањима и вештинама и буду способни да их самостално примењују у конкретним практичним
ситуацијама из следећих области: формулисање Интернет маркетиншке стратегије, онлајн истраживање тржишта, разумевање
понашања потрошача у онлајн условима, онлајн брендирање, видео маркетинг, специфичности, примена и ефекти коришћења
Интернет промотивних алата као што су  имејл  маркетинг,  СЕО маркетинг,  маркетинг  друштвених мрежа и  сл.  Анализа
резултата кампање,  корективне акције  и  извештавање о исходима кампање.

Увод у интернет маркетинг; Стратегија у дигиталном маркетингу; Етички и законски оквири пословања на интернету; Трендови
развоја у електронском пословању; Мотиви потрошача и употреба медија; Производи у онлајн простору; Цена и платни промет
у виртуелном окружењу; Место продаје; Интернет промотивни микс (сајтови, банери, имејл, веб 2.0 маркетинг, друштвене
мреже, маркетинг путем претраживача, онлајн односи с јавношћу); Дигитална аналитика и процес анализе пословања; Мерење
резултата на интернет сајту; Мере успешности кампања кроз разне интернет алате; Извештавање о резултатима онлајн
кампање.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex-cathedra предавања,  анализа случајева из праксе, практична настава – Интернет аналитика и профилисање корисника
Интернет садржаја, симулације и дискусије, гостујући предавачи из праксе.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Филиповић, Ј. Интернет маркетинг ЦИД Економског факултета у
Београду 2017

2, Chaffey, D., Ellis-Chadwick,
F., Johnston, K., Mayer, R.

Internet Marketing: Strategy, Implementation and
Practice

Pearson Education Ltd:
Edinburg 2009

22.06.2020Датум: Страна 103



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Истраживања потрошача у маркетингуОзнака предмета: 20.MIPM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ђорђевић М. Александар, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Савремено предузеће постоји и функционише ради задовољавања потреба и жеља потрошача, чија платежна способност и
спремност да купују производе и услуге детерминишу тржишни и финансијски потенцијал. Због тога је неопходно да менаџери
разумеју понашање потрошача, схвате технике унапређења њихове сатисфакције, примењују стратегије развоја лојалности,
истражују начине повећања вредности потрошача као капитала предузећа, примењују технике за истраживање потрошача и
схвате сложеност и структуру узрока њиховог понашања у потрошњи.

Сублимисање знања и резултата истраживања клиничке психологије и бихевиористичких наука са маркетиншким и економским
дисциплинама допринело је квалитативно новим схватањима основне мисије предузећа. Разумевање шта потрошачи купују,
где, када и како, а, пре свега, зашто купују представља полазну и једино реалну основу планирања маркетинг активности
предузећа. Примена техника на основу разумевања потрошача, унапређења сатисфакције, лојаности, повећања вредности
животног века потрошача и потрошача као капитала предузећа.

Вредност за потрошаче;  Креирање ведности потрошачим. Тотална сатисфакција потрошача (TCS) – концепт и мерење;
Поступак и методи истраживања потрошача; Нови изазови у истраживању потрошача; Мотивациона истраживања; Семиотика у
маркетиншком комуницирању; Групни утицаји на понашање потрошача; Стил живота – психографска анализа; Етноцентризам;
Друштвена одговорност и конзумеризам. Потрошачи као капитал предузећа. Стратегије повећања вредности потрошача као
капитала предузећа.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања. Вежбе: Интерактивни рад; Групне презентације; Приступни и семинарски радови.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Маричић Б.,А. Ђорђевић Креирање и испоручивање вредности
потрошачима

ЦИД Економски факултет у
Београду 2012

2, Соломон М. Понашање потрошача ЦИД Економски факултет у
Београду 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Извозно пословање предузећаОзнака предмета: 20.MIZP

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Међународни економски односи

Митић Ј. Сања, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студентима пружи савремене анализе и знања о процесима и кретањима у области извозног пословања и
конкурентности предузећа. Тежиште овог предмета је на изучавању основних фактора међународне конкурентности предузећа
који опредељују наступ предузећа на иностраним тржиштима, уз упознавање са кључним форматима извозних стратегије
различитих група предузећа.  Полази се од становишта да нема успешног извоза без познавања, праћења и изучавања
релевантних фактора међународне конкурентности на светском тржишту, који су под доминантним утицајем маркетиншких и
других нематеријалних ресурса предузећа.

Студенти ће бити оспособљени за: разумевање савремених тенденција светског извоза и промена у погледу конкурисања на
међународним тржиштима;  овладавање вештинама и потребним знањима за доношење пословних одлука о наступу на
иностраном тржишту,  избору  тржишта,  позиционирању;  разумевање извозних  формата и  способност  њихове правилне
селекције за карактеристична инострана тржишта; правилно коришћење ценовних и неценовних маркетиншких инструмената
извозног пословања; израду извозног маркетинг плана.

Од  класичног  извоза  до  савременог  exportinga;  прилагођавање  извозног  пословања  глобалном  пословном  окружењу;
међународна конкурентност предузећа; теорије интернационализације; форме извозног пословања; истраживање и избор
циљних иностраних тржишта, сегментација и позиционирање; маркетиншки и нематеријални аспекти извозне конкурентности
предузећа; ценовни аспекти извозне конкурентности предузећа; извозни маркетинг план; међународно пословно  преговарање;
специфичности међународног  ангажовања малих и  средњих предузећа;  индустријски кластери и  извозни конзорцијуми;
брендирање држава у  функцији  унапређења извоза;  државна промоција  извоза

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава
Предавања: Ex catedra предавања, Тимске и појединачне презентације, Тематски и  проблемски разговори са експертима и
привредницима, Израда есеја на изабране теме извозног пословања.
Практична настава
Вежбе: Интерактивни рад, Студије случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Митић Сања
Управљање маркетиншким и нематеријалним
факторима извозне конкурентности предузећа,
докторска дисертација

Економски факултет, Београд 2010

2, Ракита Бранко Међународни маркетинг ЦИД, Економски факултет,
Београд 2005

3, Albaum Gerald, Duerr Edwin International marketing and Export managemant Pearson 2011

4, Jaffe Eugene, Nebenzahl
Israel

Image and Competitive Advantage, The theory and
practice of place branding

Copenhagen Busienss School
Press 2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Јавни изборОзнака предмета: 20.MJIZ

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професорНаставници:

Његован З. Никола, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ курса је  да суочи студента са  применом микроекономских алата у  оквирима изабраних тема које  иначе изучавају
политичке науке. Реч је о нормативној анализи колективне акције (унапређење алокативне ефикасности и прерасподела) и
тумачењу порекла државе које се заснива на постојању тржишних отказа, бирократији, о проблему стремљења за рентом,
проблемима колективне акције који укључују интересне групе, лобирању, као и проблему гласања и гласачких система. Овакав
приступ би требало да омогући студенту да увиди значај економских модела понашања појединаца за друге области друштвене
науке.

Након завршеног курса,  студент ће бити у  стању да разуме и примени економски начин размишљања при моделирању
понашања људи ван тржишног окружења.
Он  ће  моћи  да  изврши  евалуацију  кључне  хипотезе  теорије  јавног  избора  -  да  је  присуство  конкуренције  повезано  с
супериорним перформансама владиних организација – као и да примени компаративни приступ у проучавању јавних политика.
Студент ће бити у стању да самостално анализира и критички приступи оригиналним научним доприносима из области јавног
избора.

Први део курса се бави нормативном анализом колективне акције. Постојање тржишних отказа пружа природно утемељење
теорије о пореклу државе. Оно представља полазну тачку анализе државе и разматра се у поглављу 2 књиге Дениса Милера.
Поглавље 3 разматра моделе колективних акција чији је главни циљ прерасподела. Заједно, ове две активности - унапређење
алокативне ефикасности и прерасподела - представљају једино могуће нормативно оправдање за колективну акцију. Један део
литературе о јавном избору проучава одлучивање у нетржишним условима (гласање), под претпоставком да се спроводи у
директној демократији. Влада се третира као црна кутија (или правило гласања) у коју се уносе појединачне преференције
(гласови), а из које излазе друштвени избори. Преглед литературе која се бави гласањем дат је у поглављима 4, 5 и 6. У другом
делу се разматра потенцијал за прерасподелу репрезентативне владе, тзв.  „стремљење за рентом“ и оно је предмет је
поглавља 15.  Поглавље 16 разматра неке моделе понуде владиних политика (понуда у  многим случајевима потиче од
бирократије коју влада контролише или регулише). Коначно, један од раних класика литературе о јавном избору је Олсонова
Логика колективног деловања. У овој књизи, Олсон је применио аргументе јавног избора на анализу различитих проблема
колективне акције који укључују интересне групе. Поглавље 20 књиге Дениса Милера посвећено је литератури која моделира и
мери утицај интересних група на политичке исходе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се излажу кључне тезе уз активно учешће студената. На часовима вежби студенти самостално излажу неке од
оригиналних научних доприноса из области.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Mueller, D. C.  Public Choice III  New York: Cambridge
University Press 2003

2, Олсон, М. Логика колективног деловања
Загреб: Факултет политичких
знаности Свеучилишта у
Загребу.

2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет
Консолидовани финансијски извештаји - сложени проблемиОзнака предмета: 20.MKFS

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Секерез П. Војислав, Ванредни професорНаставници:

Спасић  . Дејан, Ванредни професор

Јовић М. Даница, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Омогућавање да студенти разумеју специфичних питања консолидовања финансијских извештаја, која нису разматрана на
нивоу основних академских студија;
•Оспособљавање студената да критички оцењују квалитет информација презентованих у консолидованим финансијским
извештајима.

По завршетку изучавања овог предмета студент ће бити оспособљен да:
•примени методу стицања у вишестепеним групама, као и у обрнутном стицању;
•примени методу удела приликом укључивања придружених ентитета и заједничких подухвата у консолидоване финансијске
извештаје;
•објасни главне специфичности консолидовања финансијских извештаја иностраних зависних ентитета и зависних ентитета из
хиперинфлаторних економија;
•протумачи испуњеност услова и примени технике за укључивање ентитета за посебне намене у финансијске извештаје групе;
•објасни суштину сепаратних финансијских извештаја матичног ентитета и инвеститора;
•састави и интерпретира Извештај о токовима готовине групе и Извештај о променама на капиталу групе;
•интерпретира главне циљеве и могућности креирања рачуноводствених политика групе;
•анализира специфичне индикаторе перформанси групе.

Примена методе стицања у консолидовању вишестепених група; Консолидовање у обрнутном стицању; Примена методе удела;
Консолидовање финансијских  извештаја  иностраних ентитета,  ентитета из  хиперинфлаторних економија  и  ентитета за
специјалне намене; Консолидовање одложених пореза; Сепаратни финансијски извештаји матичних ентитета и инвеститора;
Периодични консолидовани финансијски извештаји; Извештај о токовима готовине групе; Извештај о променама на капиталу
групе; Политика финансијског извештавања групе; Специфичности анализе перформанси групе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе се изводе уз  коришћење поwерпоинт презентација.  На настави се практикује  интерактивни рад са
студентима, праћен решавањем примера и задатака, дискусијом релевантних проблема везаних за теоријски део градива и
анализом студија случајева, како би се развиле различите компетенције у вези комплексних питања финансијског извештавања
група.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

Изабрани чланци из
научних и стручних
часописа, уџбеника и других
публикација

Изабрани чланци из научних и стручних часописа,
уџбеника и других публикација 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Корпоративни финансијски менаџментОзнака предмета: 20.MKFM

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Јовић М. Даница, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•стицање релевантних, напредних теоријских и практичних знања и вештина управљања финансијама предузећа,
•продубљивање знања и интуиције студената стечених на предметима Пословне финансије и Основи пословних финансија на
основним академским студијама.

Студенти ће бити оспособљени да:
•објасне који су разлози због којих предузећа, поред стандардних извора финансирања, обезбеђују капитал емисијом права,
вараната и конвертибилних хартија од вредности, као и како се одређују вредности истих,
•установе како нови ризични подухвати (старт-уп предузећа) привлаче капитал;
•примењују стратегије управљања ризиком,
•вреднују деривативне финансијске инструменте,
•примењују технике финансијског реструктурирања, као што су LBO (leveraged buyouts), LR (leveraged recapitalization) и откупи
акција, као и да разликују како се креира нова, реализује постојећа и редистрибуира вредност у овим трансакцијама,
•објасне како се спроводи добровољна, а како стечајна реорганизација предузећа,
•идентификују када треба применити технике финансијског реструктурирања попут <енг<ЕСОП (емплоyее стоцк оwнерсхип
план)</енг<, докапитализације другом класом акција и понуда за замену.

Привилеговани пласмани акција; Конвертибилне хартије од вредности; Варанти за куповину обичних акција; Предузетнички
капитал (venture capital); Управљање ризиком; Технике финансијског реструктурирања предузећа: ЛБО и ЛР трансакције и
извори вредности; Откуп акција; Реорганизација; Друге технике финансијског реструктурирања(ЕСОП, Докапитализације другом
класом акција, Понуде за замену).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

предавања; излагање тема које су дефинисане у наставном плану; групно и индивидуално решавање задатака; индивидуалне и
групне презентације студената; анализе примера из пословне праксе - студије случајева; дискусија одабраних тема.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Тодоровић, М.,
Иванишевић, М. Пословне финансије ЦИД, Економски факултет,

Београд 2018

2, Тодоровић, М. Пословно и финансијско реструктурирање
предузећа

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2015

3, Brealey, R. A., Myers, S. C.,
Allen, F. Principles of Corporate Finance McGraw-Hill Education 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Корпоративно финансијско извештавањеОзнака предмета: 20.MKFI

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Пантелић В. Марија, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Надоградња  вештина  и  знања  које  су  студенти  стекли  током  основних  академских  студија  из  области  финансијског
рачуноводства  и  финансијског  извештавања
•Стицање професионалних компетенција неопходних за примену специфичних захтева Међународних стандарда финансијског
извештавања приликом анализе и евидентирања комплексних пословних трансакција
•Образовање професионалаца способних и компетентних за креирање рачуноводствених политика и припремање финансијских
извештаја на напредном нивоу у различитим гранама привреде

Студенти ће бити у стању да:
•Оцене утицај савремених трендова у глобалном пословном окружењу на развој међународне рачуноводствене регулативе и
процес финансијског извештавања
•Примене захтеве Међународних стандарда финансијског извештавања приликом евидентирања комплексних пословних
трансакција
•Примене  професионално  расуђивање  и  скептицизам  приликом  употребе  различитих  метода  и  техника  вредновања
специфичних  облика  имовине
•Анализирају изложеност финансијским ризицима и процени ефекте примене рачуноводства хеџинга
•Разликују правила за признавање и вредновање билансних позиција у рачуноводственој и пореској регулативи
•Примене специфичне захтеве за обелодањивањима финансијских и нефинансијских информација  условљених потребама
тржишта капитала

Нови трендови у систему финансијског извештавања; Класификација, признавање и вредновање компоненти интелектуалног
капитала; Рачуноводствени третман интерно генерисаног и стеченог гудвила; Класификација, признавање и вредновање
специфичних  облика  материјалних  улагања;  Признавање  и  вредновање  изведених  финансијских  инструмената,
обелодањивања о финансијским ризицима и хеџ рачуноводство; Признавање и вредновање одложених пореских средстава и
обавеза; Признавање и вредновање прихода и расхода који настају у специфичним трансакцијама; Компоненте осталог укупног
резултата; Ефекти промене девизних курсева; Извештавање условљено захтевима тржишта капитала; Креирање и промене
рачуноводствених политика; Извештавање о повезаним странама; Врсте ванбилансних позиција и њихово приказивање у
финансијским извештајима

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Подразумевају презентовање тематских целина које су дефинисане силабусом уз илустровање практичних примера и анализу
релевантних научних чланака, дискутовање о комплексним и актуелним проблемима на пољу финансијског извештавања и
примену анализе студија случаја.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1,  PKF International Wiley Interpretation and Aplication of IFRS Standards 2019

2,  Cotter, D.   Advanced Financial Reporting: A Complete Guide to
IFRS  Prentice Hall 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Корпоративно управљањеОзнака предмета: 20.MKOU

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
505 - Пословно управљање (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Куч Р. Вукашин, ДоцентНаставници:

Ђуричин Н. Драган, Редовни професор

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студента са релевантним теоријским и практичним аспектима корпоративног управљања. У
основи корпоративног  управљања налази се проблем на релацији  власник (принципал)  -  менаџер (агент),  односно тзв.
„агенцијски проблем“. Због асиметричности информација менаџери могу доносити одлуке у своју корист, а на штету предузећа и
његових  власника.  Циљ овог  предмета  је  да  овладавање основним приступима и  механизмима решавања агенцијског
проблема. Постоје две путање за решавање овог проблема: 1)  мониторинг рада менаџера увођењем одбора директора
(контролна путања) и 2)  подстицање менаџера путем система компензација (мотивациона путања).

Након положеног курса студент ће бити у могућности да: разуме концепт корпоративног управљања и његов значај за предузеће
и његове власнике, примењује принципе корпоративног управљања, анализира систем корпоративног управљања конкретног
предузећа и даје препоруке за његово унапређење; формулише систем компензација који ће подстицати и награђивати
дугорочно стварање вредности.

•Појам и еволуција корпоративног управљања
•Теорије корпоративног управљања
•Кодекси корпоративног управљања
•Модели корпоративног управљања
•Рејтинг корпоративног управљања
•Корпоративна друштвена одговорност
•Системи компензација

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи у виду: предавања, вежби, консултација и испита. На предавањима студенти се упознају са теоријским
поставкама и садржајем предмета. Током часова вежби организује се анализа случајева, као и дискусија релевантних проблема
из области.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Ђуричин, Д., Каличанин, Ђ.,
Лончар, Д., Вуксановић
Херцег, И.

Менаџмент и стратегија Економски факултет
Универзитета у Београду 2018

2, Tricker, R.I. Corporate Governance: Principles, Policies, and
Practices Oxford University Press 2015

3, OECD OECD Corporate Governance Factbook OECD 2019
4, European Central Bank Guide to fit and proper assessments European Central Bank 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Кретање становништваОзнака предмета: 20.MKRS

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Рашевић М. Мирјана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је усвајање знања везаних за основне компоненте кретања становништва у најширем смислу, од извора
података, преко тенденција у кретању наталитета, морталитета и миграција и уочавања узрочно-последичних веза између
природних и механичких феномена и других популационих елемената, до значаја изучавања ових питања за утврђивање
хипотеза пројекција или, пак, мера популационе политике.

Стицање релевантних теоријских и емпиријских знања и вештина битних, како за тимски истраживаки рад и практичну примену,
у оквиру потенцијалног административног, политичког, медијског и маркетиншког ангажмана полазника или рада у, на пример,
сфери урбанизма или осигурања, тако и за похађање одговарајућих докторских студија.

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије, интерпретације резултата истраживања, примери добре праксе у популационој политици.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Девеџић, М. О природном кретању становништва Завод за издавање уџбеника 2006

2, Sedlecky, K., Рашевић, М.,
Топић, В.

Family planning in Serbia -The perspective of female
students from the University of Belgrade

The European Journal of
Contraception & Reproductive
Health Care

2011

3, Никитовић, В. Популација Србије почетком 21. века Републички завод за
статистику 2015

4, Рашевић, М. Миграције и развој Србије Међународна организација за
миграције 2016

5, Костић, В.,  Ђукић
Дејановић,  С., Рашевић, М. Ка бољој демографској будућности Србије САНУ, Институт друштвених

наука 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Квантитативни методи за пословно одлучивањеОзнака предмета: 20.MKPO

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професорНаставници:

Бацковић М. Марко, Редовни професор

Стаменковић С. Младен, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета јесте примена модела квантитативне анализе у  доношењу пословних одлука,  како би доносиоцу одлука
омогућили егзактније информационе основе за избор оптималних решења пословних проблема. При томе, на основу комплетне
информационе основе о стању и условима у којима се конкретна одлука доноси, коришћењем погодно дефинисаног модела
обично се одређују алтернативни резултати који ће бити остварени у случају прихватања различитих варијанти конкретне
одлуке.

Исход образовања садржан је да се студенти оспособе да развију и примене различите моделе квантитативне анализе у
процесу  доношења  пословних  одлука  да  би,  као  доносици  пословних  одлука,  добили  егзактне  информације  за  избор
оптималног  решења  пословног  проблема.

1. Модели оптимизције у пословном одлучивању
2. Модели доношења пословних одлука у условима ризика и неизвесности
3. Модели вишекритеријумске оптимизације
4. Циљно програмирање
5. Мрежни модели и пројектни менаџмент
6. Модели редова чекања
7. Модели залиха
8. Марковљеви модели

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава: Предавања се држе уз помоћ одговарајућих презентација дефинисане теме, нумеричких примера и студије
случаја
Практична настава: Практична настава изводи се кроз решавање нумерички и хипотетички постављених економских проблема
као и студије сличаја које се решавају применом софтверских алата Excel, Excel OM/QM i QM for Windows.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Практична настава 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, B. Render, R. M. Stair, M. E.
Hanna Qуантитативе Аналyсис Фор Манагемент<енг/> Pearson,Prentice Hall 2012

2, J. A. Lawrence, B. A.
Pasternack

Applied Management Science Modeling, Spreadsheet
Analysis, and Communication for Decision Making John Wiley & Sons, Inc., 2002

3, C. T. Ragsdale, Spreadsheet
Modeling & Decision Analysis A Practical Introduction to Management Science Thomson South-Western 2008

4, М. Бацковић, З. Поповић Математичко моделирање и оптимизација
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2012

22.06.2020Датум: Страна 112



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

МакроеконометријаОзнака предмета: 20.MMAE

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је изучавање метода макроеконометријског моделирања који се заснивају на анализи вишедимензионих
временских серија, као и оспособљавање студената за самостална емпиријска истраживања. Како се макроеконометријско
моделирање временских серија често заснива на примени концепта коинтеграције, предмет се посебно бави изучавањем
коинтеграционих метода и њиховој правилној примени.

Студенти су научили теоријске основе вишедимензионих модела временских серија. Студенти су оспособљени да самостално
примењују коинтеграциону анализу временских серија. Студенти су у могућности да на основу моделирања макроекономских
зависности конкретних података доносе релевантне закључке.

Методологија  макроеконометријског  моделирања.  Векторски ауторегресиони VAR модел.  Функција  импулсног  одзива и
декомпозиција варијансе грешке предвиђања. Структурни VAR модели. Коинтеграциона анализа и VAR модел: векторска
форма са корекцијом равнотежне грешке,  репрезентација  заједничких трендова и  детерминистичке компоненте.  Оцена
коинтегрисаног VAR модела. Тестирање постојања коинтеграције. Идентификација коинтеграционих релација и слабе егзогених
променљивих. Анализа стабилности коинтегрисаног модела. Емпиријско моделирање: динамика плата и цена, неокејнзијанска
Филипсова крива, трансмисиони механизми, итд.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. На часовима предавања излажу се теоријске основе коинтеграционих
модела. Детаљно се анализирају својства коинтеграционих техника. Часови вежби су намењени стицању практичних знања.
Ови часови се организују у рачунском центру како би студенти научили да применом статистичког софтвера EVIEWS (или
RATS) спроводе целовиту коинтеграциону анализу и на бази ње изводе поуздане економске закључке. У практичном раду
доминантно се анализирају подаци привреде Србије.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Enders, W. Applied Econometric Time Series Wiley 2015

2, Juselius, K. The Cointegrated VAR Model: Methodology and
Applications Oxford University Press 2006

3, Lutkepohl, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis Springer 2005
4, Kilian, L. and Lutkepohl, H. Structural Vector Autoregressive Analysis Cambridge University Press 2017

5, Младеновић, З. и Нојковић,
А. Примењена анализа временских серија Економски факултет, Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Макроекономија: анализа и политикаОзнака предмета: 20.MMAP

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Јакшић П. Миомир, Редовни професорНаставници:

Прашчевић Ж. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ изучавања предмета Макроекономија: анализа и политика је да студенти стицањем специфичних знања о функционисању
макроекономије у савременим условима, укључујући и специфичности макроекономије привреда са настајућим тржиштима и
избор макроекономске политике у условима парламентарне демократије, буду оспособљени да не само анализирају ефекте
примењених мера економске политике (монетарне и фискалне), већ и да их осмишљавају и предлажу на различитим нивоима
креирања истих. Циљ је и да се студенти оспособе да процењују економска кретања током дугих временских периода и утицај
на економски раст, да препознају карактеристике цикличних флуктуација привреде и економских криза као и да их процењују са
аспекта патолошких ситуација које су последица грешака и неефикасности у вођењу макроекономске политике.

По  завршетку  курса  Макроекономија:  анализа  и  политика,  студент  ће  моћи  да  анализира  равнотежна  и  неравнотежна
макроекономска стања на кратак и дуги рок, као и њихове изворе, да аргументује, процени и упореди специфичности привреда
са настајућим тржиштима, да процени начела буџетског ограничења и самосталности централне банке у креирању фискалне и
монетарне политике, да процени и развије решења за конкретне проблеме економског раста и незапослености формулишући и
испитујући специфични макроекономски модел (ДСГЕ), као и да процени цикличне флуктуације које су присутне у савременим
привредама и вреднује ефекте мера економске политике у њиховом превазилажењу, да учествује у креирању мера економске
политике.

Теоријска настава
И Макроекономија у кратком и средњем року и макроекономске патологије;  ИИ Макроекономски модел у привредама са
настајућим тржиштима: 1.  Макроекономија и развој,  2.  Бенчмарк модел за привреде са настајућим тржиштима, 3.  Јавне
финансије и макроекономске перформансе, 4. Финансијски сектор и макроекономске перформансе, ИИИ Макроекономија и
јавни сектор: 1. Менаџмент јавног сектора, 2. Буџет и имовина јавног сектора, 3. Монетарни режим и макроекономске реформе,
ИВ Макроекономска политика: 1. Монетарна и фискална стабилизација; 2. Буџетска политика и инфлација; 3. Инфлација и раст;
В Нова политичка макроекономија: 1. Кредибилитет и репутација макроекономских играча, 2. Репутација и теорија игара, 3.
Модели рационалних политичких циклуса, 4.  Буџетски политички циклуси, ВИ Макроекономска нестабилност и пословни
циклуси: 1. Пословни циклуси: извори флуктуација и динамика преношења, 2. Улога и утицај фискалне и монетарне политике на
пословне циклусе, 3. Економске кризе и економска политика за њихово превазилажење.

Практична настава
Вежбе се организују за све теме обухваћене теоријском наставом.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи на часовима предавања, вежби и кроз студијско истраживачки рад. У сва три облика наставе инсистира се на
интерактивном раду са студентима, а нарочито на часовима вежби и студијско истраживачком раду где студенти самостално
обрађују важне теме коришћењем релевантне литературе, након чега излажу резултате истраживања и учествују у научним
дебатама које се организују о темама које су повезане са предвиђеним градивом.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јакшић, М., Прашчевић, А. Макроекономија: анализа и политика Економски факултет,
Београд. 2014

2, Бланшар, О. Макроекономија (5. издање) Економски факултет,
Београд. 2012

22.06.2020Датум: Страна 114



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
3,  Montiel, P. Macroeconomics in emerging markets ЦУП 2003

4, Јакшић, М., Прашчевић, А. Макроекономска анализа (3. издање) Економски факултет,
Београд. 2011
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Наставни предмет

Макроекономска политика и развојОзнака предмета: 20.MMPR

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Филиповић Ч. Милорад, Редовни професорНаставници:

Драгутиновић Б. Диана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је усмеравање знања студената на утицај државе на одрживи раст и развој.

Након савладавања курса студенти су оспособљени за примену знања и анализу промишљања о томе каква нам држава треба;
да самостално врше синтезу и евалуацију мера економске политике државе; да самостално пишу Меморандум о економској
политици и институционалном оквиру стимулативним за раст и развој.

1.Кључни проблеми раста и развоја; Мерење брзине и квалитета раста и развоја;
2.Улога државе у решавању проблема: теоријски аспект: а) Макроекономско управљање и развој; б) Институције и развој;
3.Улога државе у решавању проблема: емпиријске чињенице: а) Макроекономско управљање и развој; б) Институције и развој;
4.(Не) усклађеност теорије и емпиријских чињеница: разлози одступања
5.Емпиријска анализа утицаја државе на раст и развој

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студенти се усмеравају за припрему есеја којим ће се извршити практична анализа одређених мера макроекономске политике.
На усменом испиту студент излаже припремљени есеј  који укључује анализу података и критичку дискусију о питањима
политике државе у односу на раст и развој.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Vandana Desai, Robert B.
Potter The Companion to Development Studies Routledge, third edition 2014

2, A.P.Thirwall Growth and Development McMillan press 2004
3, M.Todaro Economic Development Longman 2006
4, David Romer Advanced Macroeconomics (fourth edition) Mc Graw-Hill Irwin 2012

5, Jean Hindriks and Gareth D.
Myles Intermediate Public Economics(second edition)  MIT - Massachusetts Institute

of Technology 2013

22.06.2020Датум: Страна 116



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Математика МОзнака предмета: 20.MMAT

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Станојевић С. Јелена, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овладавање основним елементима математичке методологије која се примењује у економији, финансијама и статистици.

Практична знања логике,  теорије скупова,  линеарне алгебре,  диференцијалног рачуна и теорије мере која се користе у
математичком моделирању,  статистици,  економетрији,  операционим истраживањима и  другим областима финансија  и
економије.

ОСНОВИ ЛОГИКЕ.  Логички  системи и  релација  дедукције.  Независност  аксиома.  Испитивање независности  као  општи
метод.Класична  логика  исказа  и  предиката.  Кардинални  бројеви.  Егзистенција  непребројивог  скупа.  НЕПРЕКИДНЕ
ФУНКЦИЈЕ.Метрички и тополошки простори. Отворени и затворени скупови. Конвергенција низа. Непрекидност функције.
Компактнискупови.  ВЕКТОРСКИ ПРОСТОР.  Еуклидски  простор  и  скаларни  производ.  Нормирани  простор  и  метрика  у
нормираномпростору. ТЕОРИЈА МЕРЕ. Алебра скупова. Lebesgue -ова мера у R2 и пример немерљивог скупа. Апстрактна
мера. Конвергенција скоро свуда и конвергенција по мери. LEBESGUE -ОВ ИНТЕГРАЛ. Мерљиве функције. Једноставне
функције. Lebesgue -ов интеграл једноставних функција. Lebesgue -ов интеграл функција на скупу коначне мере. ТЕОРИЈА
РАСПЛИНУТИХ  СИСТЕМА.  Непрецизни  предикати  и  расплинути  скупови.  Расплинуте  релације  и  системи.  ТЕОРИЈА
ИНФОРМАЦИЈА. Дефиниција и особине ентропије. Условна ентропија. Информација. ТЕОРИЈА СТАБИЛНОСТИ. Асимптотска
стабилност системадефинисаног посредсством диференцијалних или диференцних једначина. Теорема Љапунова. Критеријум
Routh-Hurwitz -а. Beta - и Gama -функција.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, K. B. Athreya, S. N. Lahiri Measure Theory and Probability Theory Springer 2006
2, C. P. Simon, L. Blume Mathematics for Economists W. W. Norton & Comp. 1994

3, K. Sydaeter, P. Hammond,
A.Seierstad, A. Strom Further Mathematics for Economic Analysis Prentice Hall 2005

4, Б. Боричић Линеарна алгебра Ekonomski fakultet, Beograd 2014
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Наставни предмет

Међународна логистикаОзнака предмета: 20.MMEL

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Аћимовић Н. Слободан, Редовни професорНаставници:

Мијушковић М. Вељко, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета јесте да оспособи студенте да управљају логистичим операцијама на глобалном нивоу, уважавајући
значајне  разлике  у  односу  на  логистичко  пословање у  границама једне  земље.  Студенти  треба да  овладају  сложеним
регулативама, процедурама и припремом пратеће документације потребне за глобалне логистичке операције, изазовима у
управљању дисперзованом тражњом и  изворима снабдевања,  израженом конкуренцијом и  значајним бројем актера на
глобалном логистичком тржишту.

Након одслушаног и положеног предмета, студенти ће бити оспособљени да:
а) управљају глобалним логистичким операцијама једног предузећа;
б) добро познају регулаторни оквир и прописе логистичког пословања на конкретном међународном тржишту;
ц) познају и користе адекватне процедуре за реализацију глобалних логистичких активности;
д) управљају дисперзованом тражњом и глобалним изворима снабдевања;
е) користе и интерпретирају специјализоване глобалне логистичке индексе (ЛПИ, ПМИ) у пословању;
ф) адекватно бирају и управљају односима са 3ПЛ и 4ПЛ глобалним провајдерима логистиких услуга;
г)  управљају сложеним међународним транспортним тржиштем и актерима унутар њега.
Х) управљају софтверима и информационим технологијама у глобалној логистици

1. Увод у међународну логистику
2. Сложеност међународног логистичког пословања
3. Ефикасност глобалне логистике и квалитет логистичке инфраструктуре (ЛПИ и ПМИ индекси)
4. Провајдери логистичких операција на глобалном нивоу
5. Управљање глобалним снабдевањем
6. Специфичности и регулативе међународног транспортног тржишта
7. Управљање глобалним транспортом
8. Софтвери и информационе технологије у глобалној логистици

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex-cathedra предавања уз активно учествовање студената, решавање конкретних проблема из домена међународне логистике
на бази посебно припремљених студентских радова, гостовање релевантних менаџера приватног сектора, упознавање са
праксом из домена логистике одређеног глобалног предузећа, рад у најмодернијим логистичким софтверима и слично.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Божић, В., Аћимовић, С. Маркетинг логистика ЦИД Економски факултет,
Београд 2019

2, Pierre, D. International logistics: The management of
international trade operations Cicero Books, LLC 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Међународна трговинска политикаОзнака предмета: 20.MTPM

Број ЕСПБ: 7

510 - Међународни економски односи (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Међународни економски односи

Бјелић М. Предраг, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет међународна трговинска политика представља надградњу на предмет међународна трговина са основних академских
студија. Он на вишем новиу, детаљније разматра аспект политике међународне трговине, у све три димензије – билатералној,
регионалној и мултилатералној. Највећи фокус је на актуелним тенденцијама у међународној трговини – примена нецаринских
баријера, Светска трговинска организација, нови концепт међународне трговине и међународна трговина по новододатој
вредности.

Студенти који успешно положе предмет Међународна трговинска политика треба да су у стању да схватају политике које утичу
на међународну трговину као и да процењују ефекте различитих спољнотрговинских политика. На тај начин они су спремни за
анализу и истраживање сложенијих проблема у оквиру области међународне економије.

1. Појам међународне трговинске политике 2. Нивои спољнотрговинске политике 3. Нецаринске бариејре у међународној
трговини 4. Светска трговинска организација 5. Савремена тенденције у међународној трговини, 6. Нови концепт анализе
међународне трговине 7. Анализа међународне трговине по новододатој вредности.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Као облици рада на предмету Међународна трговина појављују се следеће активности: Теоријска настава (предавања) где
наставник излаже теме из појединих области предмета, по програму рада. Практична настава (вежбе) што је прилика да се
поједини теме анализирају и из угла праксе међународне трговине уз активно учешће студената са њиховим презентацијама.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Предраг Бјелић Нецаринске баријере у међународној трговини Прометеј, Београд 2004
2, Предраг Бјелић Светска трговинска организација Прометеј, Београд 2002

3, Предраг Бјелић

"Промене у анализи спољне трговине услед
глобалног кретања фактора производње" у: др
БиљанаЈовановић Гавриловић, др Татјана
Ракоњац Антић, др Жаклина Стојановић и др
Милорад Филиповић "Економска политика иразвој:
Тематски зборник радова" 177-196

Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Међународне финансије МОзнака предмета: 20.MMEF

Број ЕСПБ: 7

510 - Међународни економски односи (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Међународни економски односи

Ковачевић М. Радован, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

1.Усавршавање знања и вештина студената стечених на основним студијама из области међународних финансија;
2.Унапређење и профилисање академског капацитета студената за научно-истраживачки рад на подручју међународних
финансија;
3.Надоградња знања и вештина стечених на основним студијама за преношење академских знања
вввв

Успешним савладавањем предмета, студент ће бити оспособљен да: руководи процесом примене одговарајућих мера за
контролу на банкарском тржишту; руководи пројектима и доноси одлуке о повлачењу средстава са међународног тржишта
капитала за потребе компаније у којој је запослен; формулише и спроводи мере у вези са међународним плаћањима; доноси
стратешке одлуке о наступу компанија на међународном финансијском тржишту; управља финансијским институцијама у
њиховом пословању на међународном тржишту капитала;  овлада вештинама пословања на међународним тржиштима
капитала; правилно користи методе управљања финансијским ризицима на међународном финансијском тржишту; примени
аналитичке  методе  и  технике  анализе  микроприступа  међународним  финансијама  и  међународним  финансијским
институцијама;  демонстрира систематичност  у  доношењу одлука  за  реализацију  послова на  девизним и  финансијским
тржиштима;  критички  сагледа ефекте  коришћења иностраних  средстава;

Теоријска настава
У оквиру теоријске наставе обрађују се следеће тематске целине: Карактеристике модерног девизног тржишта; Улога девизног
курса у процесима прилагођавања;  Остваривање симултане унутрашње и екстерне равнотеже;  Реформа међународног
монетарног система; Микроструктурни приступ међународним финансијама; Ризици у међународним финансијама; Финансијски
инструменти међународног тржишта капитала; Глобалне кризе - узроци, модели и одговори; Регулатива у међународним
финансијама; Долар и евро као светске резервне валуте; Међународна дужничка криза. Модели валутних криза; Монетарна
унија.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.
Вежбе: На вежбама се, кроз конкретне примере, уз активно ангажовање студената, обрађују практични аспекти функционисања
међународних  финансија.  Презентације  и  домаћи  радови  на  актуелне  теме  међународних  финансија  комбинују  се  са
рекапитулацијом појединих тема са предавања. Прикази и критички осврти на текуће тенденције у међународним финансијама
повезују се са теоријским фундаментима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: еx цатхедра предавања; Тематске и појединачне презентације; Тематски и проблемски разговори са експертима;
Израда есеја на изабране теме међународних финансија.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ковачевић, Радован Међународно тржиште капитала: савремене
тенденције

ЦИД Економског факултета у
Београду 2012

2,  Sercu, Piet  International Finance: Theory into Practice  Princeton University Press 2009
3,  Copeland, Laurence  Exchange Rates and International Finance  Pearson 2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Међународни пословни уговориОзнака предмета: 20.MMPU

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Перовић С. Јелена, Редовни професорНаставници:

Вукадиновић Марковић Р. Јелена, Научни сарадник

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет  пружа основна знања о најзначајнијим правним питањима релевантним за област уговора међународног пословног
промета. Анализом ових питања са аспекта домаћег и упоредног права, права Европске уније и међународних конвенција, са
посебним освртом на њихову практичну примену у пословној пракси, као и одговарајућих случајева из судске праксе и праксе
међународних трговинских арбитража, заокружује се целина питања значајних за познавање правних аспеката међународних
пословних трансакција, у чему се огледа основни образовни циљ предмета.

Средиште изучавања усмерено је на најзначајније уговоре међународног пословног промета, као што су уговор о међународно
продаји, уговори о трговинским услугама, уговори о вишим облицима привредне сарадње и др, као и на основна питања везана
за решавање спорова који проистичу из међународних пословних односа. Анализа ових института праћена је бројним другим
питањима чије познавање чини неопходан атрибут разумевања операција међународног пословног промета.

Теоријска настава Међународни уговорни односи – појам, значај, специфичности, сукоб закона, унификација уговорног права,
међународне конвенције,  Принципи европског  уговорног  права  и  UNIDROIT Принципи као  инструменти  унификације,  и
хармонизације,  пуноважност  уговора,  закључење  уговора,  правна  дејства  уговора,  престанак  уговора  са  елемнтом
иностраности; уговор омеђународној продаји робе; уговори о трговинским услугама; уговори о превозу; уговори о вишим
облицима привредне сарадње; решавање спорова из међународног пословног промета - судови - надлежност, меродавно
право, признање и извршење страних пресуда; међународне трговинске арбитраже – појам и значај, извори права, врсте
арбитража, уговор о арбитражи, конституисање арбитражног трибунала, арбитражни поступак, арбитражна одлука, признање и
извршење иностраних арбитражних одлука. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, поред излагања материје, подразумевају континуирано учешће студената у виду дискусије о питањима из материје
која се излаже, њихове илустрације примерима из праксе, постављање питања професору и излагања мишљења и ставова у
погледу конкретне проблематике. Вежбе се базирају на анализи случајева из праксе (case study), рекапитулацији градива,
групним и индивидуалним презентацијама, такмичењима у познавању материје и другим ad hoc одређеним облицима рада.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јелена Перовић Стандардне клаузуле у међународним привредним
уговорима Економски факултет Београд 2012

2, Јелена Перовић Међународно привредно право Економски факултет Београд 2019
3, Радован Вукадиновић Међународно пословно право Крагујевац 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Међународни стратегијски менаџментОзнака предмета: 20.MMSM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Марковић З. Душан, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студентима понуди унапређена и вишедимензионална знања, концепције, принципе, услове, начине и
вештине стратегијског управљања међународним пословним операцијама, активностима, подухватима и пројектима, ради што
успешнијег конкурентског уклапања у инострано,  међународно регионално и глобално пословно окружење. Циљно се заступа
становиште да нема успешног међународног бизниса без афирмисања стратегијског приступа и односа према њему.

Савлађивањем садржајног програма овог предмета,  студент се оспосбљава за:  разумевање и стратегијско вредновање
међународног и мултикултурног окружења; стратегијско опредељивање у различитим производно тржишним ситуацијама са
међународним контекстом; пословно планирање, организовање и контролисање појединих међународних функционалних
активности,  као и међународних пословних операција у  целини;  примену међународних стандарда,  норми,  директива и
конвенција,  као и унапређење међународне конкурентности.

Теоријска настава
Глобализација и међународни бизнис; Процеси унутрашње и спољашње интернационализације пословања; Међународно
пословно окружење – ПЕСТ и СWОТ анализа; Вредновање и усклађивање националних и пословних култура; Актери и носиоци
међународних пословних операција;  Лидери,  изазивачи,  пратиоци и специјалисти на глобалном тржишту;  Међународни
стратегијски менаџмент извозно – увозног пословања и везаних комерцијалних аранжмана; Стрегије међународних трансфера
технологије,  знања  и  искуства;  заједничких  улагања,  стратегијских  алијанси  и  директних  инвестиција  у  иностранству;
Међународни стратегијски менаџмент базичних пословних операција; Међународни страетгијски менаџмент финансијских
пословних операција;  Међународни стратегијски менаџмент људских ресурса; Мултикултурни менаџмент и организација
међународног бизниса; Управљање знањем и интелектуалном својином у међународном бизнису; Корпоративна и економска
дипломатија; Међународне  преговарачке стратегије и тактике, Правни проблеми, етика и друштвена одговорност међународног
бизниса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава служи за проверу разумевања, препознавање одговора на постављена тематска и проблемскапитања,
обраду пословних примера, организовање дискусионих група, презентација, ролл плаy вежби, излагања истраживачких радова
и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања:  Еx цатедра предавања,  Тимске презентације,  Групно,  интерактивно и  полемичко разјашњавање појединих
тематских и проблемских јединица, Тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима Вежбе: Интерактивни
рад, Студије случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност на презентацији 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ракита Б. Међународни бизнис и менаџмент Економски факултет, Београд 2013

2, Hill C. International Business: Competing in the Global
Marketplace McGraw Hill 2011

3, Daniels D. J., Radebaugh L.
H., Sulivan D. International Business Prentice Hall 2012

4,  Luthans F., Doh J. International Management: Culture, Strategy and
Behavior McGraw Hill 2011

5, Mc Farlin D., Sweeney P. International management: Strategic opportunities and
Cultural Challenges  Routledge 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Међународно пословањеОзнака предмета: 20.MMPS

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Козомара Г. Јелена, Редовни професорНаставници:

Поповић Петровић Р. Ивана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Међународно пословање јесте упознавање студената са аспектом трговине са елементом иностраности.
Студенти треба да стекну знања о сложеним облицима међународног пословања чији су носиоци транснационалне компаније, о
либерализацији страних директних инвестиција и о невласничким облицима међународног пословања. Други део материје,
студенте упознаје са институционалним оквиром међународног пословања, који ствара првенствено Светска трговинска
организација. Студенти се упознају са основним принципима и споразумима СТО, као и њеном претечом, Споразумом  ГАТТ.

Знања стечена на предмету Међународно пословање оспособљавају студенте за рад у фирмама које се баве спољном и
унутрашњом трговином и бројним спољнотрговинским пословима. Такође омогућавају познавање рада, доношење одлука и
превазилажење ризика у секторима који су кључни за управљање спољнотрговинским сектором, као што је девизни сектор у
банкама, шпедитерски сектор и сектор осигурања.

Транснационалне компаније, међународна производња, либерализација страних директних инвестиција, невласнички облици
међународног пословања, споразуми СТО о пољопривреди, текстилу, трговини услугама, олакшавању трговине, техничке и
административне нецаринске баријере и њихово регулисање;

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања на тему области наведених у програму, извођење вежби посебно предвиђених за област међународног пословања;

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јелена Козомара Основе међународног пословања — Сложени
облици међународног пословања Економски факултет Београд 2013

2, Ивана Поповић Петровић Административне процедуралне нецаринске
баријере и изградња институционалног капацитета Економски факултет Београд 2015

3, Стеван Рапаић Светска трговинска организација и предузећа у
спољној трговини Економски факултет Београд 2013

4, Белаy Сеyоум Export-Import, Theory, Practices and Procedures ИБП 2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Међународно пословно правоОзнака предмета: 20.MMPP

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Перовић С. Јелена, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Менаџерско одлучивањеОзнака предмета: 20.MMEO

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професорНаставници:

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни  циљ је  упознавање са  елементима  и  процесом доношења одлуке,  моделима  одлучивања,  секвенцијалним
одлучивањем,  одлучивањем  у  групи,  пословном  етиком  и  елементима  преговарања.  Изведени  циљеви  односе  се  на
овладавање вештинама анализе и  оцене узрока проблема, оцене и вредновања алтернативних решења и њиховог избора,
препознавања и избегавања замки и предрасуда које су својствене менаџерском одлучивању, различитог формулисања
претпоставки  и  исхода  одлуке,  као  и  овладавањем вештина  употребе  различитих  техника  креативног  размишљања и
одлучивања.

После одслушаног курса студенти ће бити способни да истражују различите проблеме, идентификују могуће узроке проблема,
процењују исходе алтернативних решења проблема,  предлажу избор оптималних и задовољавајућих решења, уочавају
изазове, замке и предрасуде у менаџерском одлучивању, различито формулишу претпоставке у одлучивању и исходе одлука,
аргументују у сагледавању етичке димензије менаџерског одлучивања, одабирају адекватне технике креативног одлучивања,
користе стечена знања из менаџерског одлучивања у процесу преговарања.

Одлуке,  процес доношења одлука и решавање проблема,  Процесни модел доношења одлука,  Вредности и менаџерско
одлучивање, Психологија у процесу доношења одлука, Групно одлучивање, Пословна етика, морални избор и одговорност,
Кративно размишљање и одлучивање, Процес преговарања

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Еx цатедра предавања, тимске презентације, тематски и проблемски разговори, студије случајева, креативне радионице,
презентације есеја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Harrison, F. The Managerial Decision-Making Process Houghton Mifflin Company 1999
2, Bazerman, M., Moore, D. Judgment in Managerial Decision Making, 8th ed. John Wiley&Sons 2012
3, Павличић, Д. Теорија одлучивања Економски факултет, Београд 2006

4, Hwang, Ching-Lai, Yoon,
Kwangsun Multiple Attribute Decision Making Springer 1981
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Менаџмент и маркетинг догађајаОзнака предмета: 20.MMMD

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професорНаставници:

Ковачевић М. Игор, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање са организацијом, управљањем и креирањем догађаја као значајним инструментом у савременом маркетингу, али
и као туристичком производу за себе. Један од циљева предмета јесте разумевање потребе за догађајима, како би се на
убедљив и емотивно снажан начин лансирала порука о компанији, њеном производу или људима који је воде. Условљеност
успеха догађаја низом фактора захтева од менаџмента њихово проучавање и минуцозно познавање. У савременом свету,
преплављеном порукама и информацијама, креирани догађаји добијају на значају.

Самостално организовање и управљање догађајима, било у смислу пуне професионализације, или као једног од оруђа у
свакодневном организацијском животу. Дефинисање и концептуализација догађаја, планирање и евалуација догађаја. Примена
организације корпоративних догађаја који јачају организациону моћ и окупљају запослене око пословних стратегија. Предмет
омогућава  стицање  знања  о  различитим  типовима  догађаја,  са  акцентом  на  трговинске  догадјаје.  Стичу  се  знања  о
методологији  коју  треба применити  да  би  се  постигао  највећи ефекат  организацијом догађаја  или учешћем у  догађају.

1.Почетни садржаји су намењени тражењу одговора на питање: зашто догађај?  2.Кроз основе евент менаџмента сублимишу се
менаџерски  поступци у  управљању креираним догађајем.  3.Концептуализација  догађаја  као  свој  основни супстрат  има
тестирање и одабир идеја, као и тражење одговора на пет основних питања: а/ зашто догађај? б/ за кога догађај – одређивање
циљних група? в/ када? г/ где? И д/ шта је садржај догађаја? 4.Поступак брендирања догађаја. 5.Имајући у виду постављене
циљеве, врши се избор специфичних техника изражавања. 6.Ефектима догађаја, односно евалуацији резултата посвећен је
последњи део садржаја.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се одвија уз редовно коришћење аудио-визуелних средстава. Интернет претраживањем тражи се одговор на питање
на којим карактеристикама почива брендирани догађај.  Дискусије представљају пратећи део наставе. Организује се две
креативне радионице на тему концептуализације догађаја и коришћења техника изражавања. Актуелни догађаји су прилика за
студију случаја. Коначно, током наставе организује се посета једном од организатора догађаја или менаџменту простора,
центра, у којем се догађаји организују. Писмени облици рада, као што су тестови и кратке вежбе користе се током обраде
наставних јединица о планирању и евалуацији догађаја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Вилкокс Д., Зарић, С.,
Матековић, М.

Планирање догађаја: Принципи и пракса. Друго
допуњено и измењно издање Датастатус, Београд 2019

2, Cheryl Mallen, Lorne Adams Event Management in Sport, Recreation and Tourism:
Theoretical and Practical Dimensions Routledge 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Менаџмент ланца снабдевањаОзнака предмета: 20.MMLS

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Аћимовић Н. Слободан, Редовни професорНаставници:

Богетић П. Зоран, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета је да оспособи студенте да интегришу све логистичке, комерцијалне, финансијске, информатичке и
многе друге аспекте концепта управљања ланцем снабдевања. Такође, студенти треба да идентификују повезаност компанија у
ланцу снабдевања, различите врсте оптимизација и рационализација, све модерне технике и методологије управљања ланцем
снабдевања. Посебан циљ предмета је разумевање балансирања трошковне контроле
и комерцијалног подстицања свих активности у ланцу снабдевања.

Након одслушаног и положеног предмета, студенти ће бити оспособљени да:  а) разумеју и на прави начин идентификују
концепт и модел ланца снабдевања;
б)  препознају  амбијенталне претпоставке у  којима функионише конкретан ланац снабдевања;  ц)  направе опсеге ланца
снабдевања унутар једне фирме и кроз  односе са свим фирмама у  току  снабдевања
д) изврше стратешко позиционирање свих аспеката ланца снабдевања; д) дизајнирају мрежу ланца снабдевања;
е) продубе основна дистрибутивно-логистичка знања унутар ланца снабдевања;
ф) примене модерне стратегије ланца снабдевања као што су QР стратегија и ЕЦР стратегија;

1.Разумевање ланца снабдевања;
2.Перформансе и ширина опсега менаџмента ланца снабдевања;
3.Стратешко позиционирање ланца снабдевања;
4.Дизајнирање дистрибутивне мреже ланца снабдевања;
5.Однос дизајна дистрибуције и ланца снабдевања;
6.Основни аспекти практичне примене стратегије менаџмента ланца снабдевања;
7.Амбијенталне претпоставке афирмације стратегије ланца снабдевања;
8.Менаџмент ланца снабдевања у клауд окружењу
9.Стратегија брзог одговора купцу (QР стратегија) – концепт и пракса;
10.Стратегија ефикасног одговора потрошачима (ЕЦР стратегија) – концепт и пракса

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

 Ex-cathedra  предавања уз активно учествовање студената, решавање конкретних проблема из домена управљања ланцем
снабдевања на бази посебно припремљених студентских радова,
гостовање релевантних менаџера приватног и државног сектора итд.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Cristoper M. Logistics and Supply Chain management Prentice-Hall 2011
2, Божић В. Аћимовић С. Маркетинг логистика Економски факултет, Београд 2019

3, Ловрета С., Петковић Г.,
Богетић З. и Стојковић Д. Канали маркетинга Економски факултет, Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Менаџмент перформансиОзнака предмета: 20.MMPE

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Менаџмент продаје и продајаОзнака предмета: 20.MMEP

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Петковић К. Горан, Редовни професорНаставници:

Богетић П. Зоран, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студентима развије компетенције продаје, менаџмента продаје у контексту савремених тежњи да се развију
дугорочни односи са купцима.

Знања која стичу у оквиру овог предмета оспособљавају студента за послове планирања, организовања и вођења продаје робе
и  услуга.  Студенти  стичу  вештине  продаје,  преговарања  и  развоја  дугорочних  односа  са  купцима  на  унутрашњем  и
међународном тржишту  роба  и  услуга  у  циљу стварања вредности  за  клијенте  на  етички  и  правно  прихватљив начин.

Прибављање података и анализе тржишта и трговине. Предвиђање тражње. Планирање обима и структуре продаје у контексту
пословног планирања. Планирање продајног наступа. Организовање продаје.   Регрутовање, селектовање, напредовање
продаваца у каријери. Буџетирање продаје и трошкови продаје. Оперативно планирање продајних активности: број и распоред
продаваца, продајне квоте и продајне руте. Усаглашавање продајних напора у различитим каналима продаје. Евалуација,
мотивација  и  плаћање продаваца.  Развој  каријере у  продаји.  Извештавање продаваца.  Контрола продаје.  Психолошки,
социолошки  и  други  концепти  примењени  у  продаји.  Онлајн  продаја.  Продајни  процес.  Уводне  фазе  процеса  продаје.
Презентација понуде. Примедбе и отклањање примедби. Закључивање продаје. Постпродајне услуге. Развој дугорочних односа
са купцима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се одвија кроз предавања (П) и вежбе (В) и то на неколико начина: Еx цатхедра предавања – презентације наставника;
Интерактивни рад –дискусија конкретних ситуација; Индивидуалне и групне презентације студената о одређеном проблему
везаном за тржишни наступ; Цасе студy – анализа примера истакнутих домаћих и страних компанија; Игра улога и тренинг
продајних вештина.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ловрета С., Јанићијевић Н.,
Петковић Г. Продаја и менаџмент продаје Савремена администрација,

Београд 2000

2, Jobber D., Lancaster G.,
LeMenuier-FitzHugh K. Selling and Sales Management Pearson 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Методологија научног истраживањаОзнака предмета: 20.MMNI

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професор

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Манић Н. Славица, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање са проблематиком опште методологије савремене науке, као и са специфичностима метода научног истраживања
у економији и пословној  економији.  Претпоставља се знање основних економских категорија и метода микоекономије и
макроекономије,  као и знање статистике и математике,  све примерено нивоу основних студија економије.

Познавање проблематике савремене опште и економске методологије као и базичне претпоставке за њено коришћење. Технике
писања стручног рада.

ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА. Научна теорија. Појмови, предмет и норме науке. Аксиоматски метод заснивања научне теорије.
Индукција и индуктивне дефиниције. Природа доказа: претпоставке и закључци. Дедукција и независност аксиома. Релација
последичности (синтакса и семантика). Непротивречност и релативна непротивречност теорије. Геометрија као модел. Појам
одлучивости теорије. Однос истинитости и доказивости. Језик теорије. Појам потпуности. Аристотелов принцип двовалентности,
закон искључења трећег и поливалентне логике. Примери потпуних и непотпуних теорија. Логика троугла. Методе посредног
доказивања  и  конструктивни  докази.  Допустиве  дедукције.  Пимер  и  контрапример  –  доказивање  и  оповргавање.
МЕТОДОЛОГИЈА У ЕКОНОМИЈИ. Позитивно и нормативно. Хипотезе – претпоставке. Провера претпоставки. Емпиријско и
ултраемпирицизам. Научне парадигме у економији. Ортодоксија и хетеродоксија. Независност и непротивречност у теорији
друштвеног избора. Логика преференција. Аксиоме Ероуа и Сена. Феномен немогућности. Полазне поставке теорије опште
равнотеже и теорије корисности. Феномен могућности. Егзистенција опште равнотеже и функције корисности. Технике писања
стручног рада.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања,  семинари  и  студијско-истраживачки  рад.  Предавања су  праћена  дискусионим делом,  да  би  се  омогућила
интерактивност. Као вид наставног рада предвиђено је ангажовање студената у заједничком читању и приказивању стручних
радова релевантних за њихов мастер рад.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, <нег>К. Ј. Арроw</енг> Матхематицал моделс ин тхе социал сциенцес, ин
Лернер анд Лассwелл (едс.), Економски факултет Београд 2005

2, M. Blaug The Methodology of Economics: Or, How Economists
Explain

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2017

3, D. Bonevac Deduction Blackwell Publishing, Malden 2003
4, Б. Боричић и др Савремена методологија у теоријској економији Економски факултет, Београд 1986
5, Б. Боричић Logic and Proof Економски факултет, Београд 2011

6, D. W. Hands Reflection Without Rules: Economic Methodology and
Contemporary Science Theory

Cambridge University Press,
Cambridge 2001

7, I. Lakatos Proofs and Refutations The British Journal for the
Philosophy of Science XIV 1991

8, A. K. Sen, Rationality and social choice American Economic Review 85 1995
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

МикроеконометријаОзнака предмета: 20.MMIE

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Нојковић Ч. Александра, Редовни професорНаставници:

Драгутиновић-Митровић С. Радмила, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Користећи савремена светска знања из области економетријког моделирања, циљ овог предмета је оспособљавање студената
да обављају сложене анализе, како у микроекономској, тако и макроекономској области. Како је примена економетријских
модела основ савремене методологије закључивања у економији, овај предмет даје потребна методолошка знања да се на
основу емпиријских података у пракси остваре следећа три важна циља: (1)  тестирање хипотеза о важности теоријских
поставки, пре свега о значају и врсти утицаја одређених економских фактора, (2) прогнозирање и симулације алтерантивних
ефеката и (3) сугестије оптималних економских одлука.

На основу стечених знања кандидати ће бити у стању да самостално примене  моделе и методе економетријског истраживања
у привреди, банкарству, државним установама, и свуда где је потребно аргументовано закључивање на основу теоријских
поставки  и  емпиријских  података.  Та  знања садрже:  методологију  економетријског  моделирања ради  квантификовања
економских међузависности код упоредних података (земаља, фирми, домаћинстава, итд.), технику рада са панелима (више
јединица посматрања кроз време),  моделе бинарног и вишеструког избора, вештине у раду са савременим рачунарским
програмима, у извођењу доказа и презентирању резултата.

Структуру предмета чине две целине: економетрија специфичне зависне променљиве и економетрија панела. У првом делу
разматрају се модели са дискретном зависном варијаблом.Студенти изучавају моделе бинарног избора, пробит и логит,
линеарни модел вероватноће, индексну функцију, оцењивање и закључивање, маргиналне ефекте, тестове спецификације,
динамичке моделе бинарног избора и моделе вишеструког избора. Поред тога, разматрају се и основни модели зависне
променљиве са ограничењем. Други део односи се на област података панела, у којој се изучавају модели фиксних и случајних
индивидуалних  (и  временских)  ефеката  и  основни  методи  оцењивања;  тестови  спецификације  и  избор  модела;
хетероскедастичност и аутокорелација у панелу и методи тестирања; једнострука ендогеност,  методи инструменталних
променљивих.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз образовне форме: предавања, консултације, допунски рад и семинаре. Предавања подразумевају
излагање основних теоријских и методолошких поставки из савремене светске литературе, уз карактеристичне пример из
праксе, кроз употребу рачунарских програма. Консултације и вежбе састоје се од интерактивног рада кандидата у изради
примера, уз коришћење одговарајућих програма (Eviews, STATA). Допунски рад подразумева обраду литературе, вежбе на
рачунару и израду обавезних примера. Семинари се састоје од индивидуалне или групне презентације семинарских радова, уз
активно учешће осталих кандидата кроз дискусију.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Нојковић, А. Одабране економетријске теме: методологија и
примена

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2018

2, Greene, W.H. Econometric Analysis, 8h edition Pearson 2018

3, Wooldridge, J. M.  Econometric Analysis of Cross Section and Panel
Data, 2nd edition The MIT Press 2011

4, Angrist, J. and Pischke, J-S. Mastering ‘Metrics: The Path from Cause to Effects Princeton University Press 2014
5, Baltagi, B.H. Econometric Analysis of Panel Data, 5th edition John Wiley&Sons 2013

6, Јовичић, М. и Драгутиновић
Митровић Р. Економетријски методи и модели ЦИД, Економски факултет,

Београд 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Модерни електроенергетски системиОзнака предмета: 20.MMES

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јакшић П. Миомир, Редовни професорНаставници:

Рикаловић М. Гојко, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Монетарни менаџментОзнака предмета: 20.MMOP

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи
504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Ј. Александар, Редовни професорНаставници:

Поповић Б. Светлана, Ванредни професор

Лукић Р. Велимир, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студенти буду оспособљени да анализирају и тумаче круцијалне феномене савремене монетарне анализе
и политике у контексту различитих финансијских структура и банкарске индустрије.
Поред тога, студенти ће бити оспособљени да предвиде будуће мере монетарне политике које су потребне за оптимално
функционисање финансијског и реалног сектора привреде.

Студенти ће моћи да критички анализирају теоријске моделе и концепције монетарне политике.  Биће оспособљени да упореде
перформансе централних банака, дискутују о начинима и разлозима због којих централне банке бирају одређене циљеве,
просуђују  о  утицају  различитих инструмената монетарне политике на релевантне економске варијабле и  у  економском
окружењу са различитим карактеристикама.

1. Контраверзе и конфликти у монетарној теорији, 2. Теорије тражње новца, 3. Доктринарна диверзификација праваца у развоју
монетарне  теорије,  4.  Теоријске  расправе  о  ефектима  монетарне  политике,  5.  Дилеме  у  економији  данас:  криза,
неолиберализам, раст,  макроекономско управљање, 6.  Теоретска и оперативна релевантност инструмената монетарног
менаџмента, 7. Обавезне резерве као инструмент монетарног регулисања, 8. Кредитна политика и менаџмент централне банке,
9. Каматна стопа у функцији монетарне контроле и управљања, 10. Операције на отвореном тржишту, 11. Интервенције
централне банке на девизном тржишту, 12. Теорије финансијских криза, 13. Структурисане банкарске стратегије- нова структура
новца, 14. Монетарна политика и финансијска стабилност у кризном контексту.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну  јединицу предвиђена су теоријска и инструктивна излагања. Предвиђеноје активно учешће студената у виду
решавања краћих теоријских и примењених задатака (проблема). На крају сваке теме предвиђена је дискусија.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 10.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
др Александар Живковић,
др Слободан Лакић, др
Кристијан Ристић

Монетарни менаџмент Економски факултет, Београд 2019

2, Frederic Mishkin Монетарна економија, банкарство и финансијска
тржишта Дата статус, Београд 2006
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Наставни предмет

Мултинационални менаџментОзнака предмета: 20.MMNM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Марковић З. Душан, Ванредни професорНаставници:

Алексић Мирић М. Ана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ курса је да студенти буду оспособљени да: анализирају и вреднују организационе аспекте пословања мултинационалних и
глобалних предузећа; дизајнирају међународну организациону структуру уважавајући потребе за локалном флексибилношћу и
глобалном интеграцијом пословних операција;  буду  лидери и  воде мултикултурне пословне тимове;  буду  свесни крос-
културних разлика и начина на који ове разлике утичу на понашање запослених и менаџера;  развијају академске способности у
спровођењу истраживачког рада у области пословања мултинационалних предузећа.

Након похађања курса студент ће бити оспособљен да: анализира крос – културне претпоставке пословања мултинационалних
и глобалних компанија – анализа глобалног окружења и развој организација способних да се таквом окружењу прилагоде;
упраља структуром просторно и пословно диверсификованих предузећа; примењује адекватне механизме интеграције како би
се обезбедило јединствено деловање културолошко и географски удаљених организационих делова мултинационалних
предузећа, организује и управља глобалним пословним тимовима; планира, организује и контролише међународне преговоре и
друштвено одговорне активности;  идентификује области потенцијалних крос – културних конфликата и начине њиховог
превазилажења; управља процесима креирања и трансфера знања у мултинационалним предузећима; реализује истраживања
у области пословања мултинационалних предузећа;  преузима руководеће послове у  мултинационалним компанијама и
глобалним стартапима.

Предмет покрива следеће тематске целине:  Настанак и развој мултинационалних и глобалних предузећа;глобално рођена
предузећа;  глобално  пословно  окружење и  међународни  менаџмент;  утицај  технологије  на  међународно  пословање –
технологија као фактор организационог дизајна и технологија као елемент организационе интеграције; организациони дизајн
мултинационалних предузећа – дизајн организационе структуре, система и процеса; дизајн механизама глобалне интеграције;
вредновање  и  усклађивање  националних  и  пословних  култура;  глобално  лидерство;  структурирање  и  управљање
мултинационалним  пословним  тимовима;  етика  и  друштвена  одговорност  мултинационалних  и  глобалних  предузећа;
управљање знањем у мултинационалним предузећима; специфичности мултинационалналних и глобалних предузећа са
тржишта у настајању;
Практична настава: Коришћење метода студије случајева из праксе и симулација. Студенти реализују истраживачки пројекат на
терену. Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти
уче да препознају и решавају проблеме у праксама пословног управљања у мултинационалним компанијама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања и (2) практичан рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе и (б)
презентације пројеката од стране студентских тимова.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Deresky, H. Managing Across Borders and Cultures Pearson 2017
2, Steers, R., et al. Management across cultures Cambridge University Press 2016

3, Gehrke, B., Claes, M.T.,
(eds.)

Global leadership practices: A cross cultural
management perspective Palgrave Macmillan 2014

4, Dunning H. J., Lundan M. S. Multinational Enterprises and the Global Economy Edward Elgar 2008
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Наставни предмет

Мултиваријациона анализаОзнака предмета: 20.MMVA

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Васић Р. Владимир, ДоцентНаставници:

Петровић М. Љиљана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Унапређење посебних знања и вештина код студената, стечених на основним академским студијама из области квантитативне
анализе и примењене статистике;  Оспособљавање за самостални истраживачки рад у области квантитативне економске
анализе;  Оспособљавање за примену мултиваријационих статистичких модела у разним индустријама

Користи мултиваријационе статистичке методе у конкретној пословно-економској анализи;  Самостално организује конкретне
фазе код практичне квантитативне пословно-економске анализе;  Активно повезује и имплементира мултиваријационе анализе
података са савременом наукон о подацима (data science)

Мултиваријациони генерални линеарни модел поновљених мерења: Бартлетов тест сферичности, Боксов тест једнакости
коваријационих матрица, Мохлијев тест сферичности, тест унутар група фактора. Вишеструка дискриминациона анализа: модел
дискриминационе анализе,  колинеарност променљивих,  хомогеност коваријационе матрице,  значајност променљивих у
анализи, матрица структуре, територијална мапа. Анализа категоријских главних компонената: кватификација, објашњеност
варијансе, објектни скорови, оптерећења компоненти. Нелинеарна каноничка корелациона анализа: маргиналне фреквенције,
пондери, оптерећење компоненти, оцењивање, квантификација, центоиди, објектни скорови. Вишеструка коресподенциона
анализа:  скорови  објеката,  мере  дискриминације,  квантификације  категорија,  анализа  графикона  објектних  скорова,
нестандардне опсервације. Мултидимензионално скалирање: одабирање броја димензија, мере стреса, мере прилагођавања,
финалне  координате  заједничког  простора.  Анализа  поузданости:  Кронбахова  алфа,  коефицијенти  подељеног  узорка,
Гутманове  доње  границе,  паралелни  и  стрикно  паралелни  модели.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На  предавањима  се  врши  објашњавање  принципа  и  поступака  мултиваријационих  процедура,  као  и  начин  употребе
статистичког софтвера. На вежбама се врши решавање сложених задатака, уз помоћ примене научене статистичке апаратуре,
како би студенти разумели дато градиво, које би касније у пракси могли да примене. Посебна пажња се посвећује решавању
реалних примера из пословне праксе,  где се моделирање врши у рачунском центру помоћу одговарајућег  статистичког
софтвера.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Hair, J. F., Black, W. C.,
Babin, B. J., Anderson, R. E.
& Tatham, R. L.

Multivariate Data Analysis (7e) Harlow, Essex: Pearson
Education Limited. 2014

2, Stevens, J. P. & Pituch, K. A. Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences
(6ed)  New York, NY: Routledge 2016

3, Tabachnick, B. G. & Fidell, L.
S. Multivariate Statistics (6ed) Harlow, Essex: Pearson

Education Limited 2014

4,  Meulman, J.J. & Heiser W.J. IBM SPSS Categories 21. Armonk: IBM Corporation. 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Напредне технике анализе податакаОзнака предмета: 20.MNTA

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да упозна студенте са напредним техникама анализе података, које настају на подручју науке о подацима
(data science). То практично значи да су укључене савремене статистичке технике, технике машинског учења и пословне
аналитике.

Очекује се да ће студенти након одслушане наставе, учешћа на вежбама, завршених предиспитних обавеза и положеног
завршног испита, бити у стању да креативно користе разноврсне технике анализе података (основне и напредне) у решавању
практичних и теоретских задатака, као што су: проблеми класификације, проблеми груписања (формирање кластера), задаци
предикције,  задаци формирања асоцијативних правила,  задаци селекције  и  сл.  Такође,  очекује  се да ће студенти бити
оспособљени да користе различита програмска окружења за решавање конкретних задатака напредне анализе података.

Садржај предмета је фокусиран на следеће тематске целине:
Наука о подацима (Data science) и напредне технике анализе података
Прелиминарна и Експлоративна анализа података
Технике нормализације података и издвајања посебних карактеристика (feature selection)
Регресиони модели за предикцију
Технике машинског учења са надгледањем (Supervised Machine Learning)
       Дрво одлучивања, KNN, .. bagging, random forests ...
Технике машинског учења без надгледања (Unsupervised Machine Learning)
     Хијерархијско груписање, нехијерархијско груписање – k-means algorithm, правила асоцијације,
     ПЦА,...
Статитичке технике за класификацију: дискриминациона анализа, логистичка регресија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања  и  презентације  тематских  области  у  рачунарској  учионици;  Презентације  пословних  примера  –  случајева;
Интерактивна  дискусија  са  студентима

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Bruce, P., Bruce, A. Practical Statistics  for Data Scientists O’Reilly Media, Inc. Sebastopol,
CA 2017

2, Hodeghatta, U.R.R., Nayak,
U. Business Analytics Using R – A Practical Approach Apress 2016

3, Shmueli, G., Patel, N.R.,
Bruce, P.C. Data Mining For Business Intelligence John-Wiley & Sons, Inc. New

Jersey 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Научно-технолошка политика и развојОзнака предмета: 20.MNTP

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Савић Б. Љубодраг, Редовни професорНаставници:

Филиповић Ч. Милорад, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

(1)  Овладавање знањима везаним за  вођење научно-технолошке  политике  у  циљу развоја  привреде  и  друштва,  као  и
упознавање са концептом и обележјима Четврте индустријске револуције (Индустрија 4.0). (2) Циљ предмета је упознавање са
кључним феноменима савременог технолошког развоја у циљу креирања услова за реализацију динамичног, ефикасног и
одрживог привредног развоја.

Студент који савлада овај предмет биће оспособљен да: (1) креира мере савремене научно-технолошке политике, као важне
претпоставке за остварење ефикасног привредног развоја, (2) разуме механизме  подстицајних мера научно-технолошке
политике и одлучује о избору оптималног модела финансирања истраживања у циљу научно-технолошког прогреса;  (3)
спроводи стратегију и политику технолошког развоја на различитим нивоима управљања.

1. Појам научно-технолошке политике. 2. Наука, технологија и економија заснована на знању. 3. Научно-технолошке револуције.
4. Научно-истраживачки системи. 5. Технолошки инкубатори, научно-технолошки паркови, центар за трансфер технологија.
6.Технологија, економски раст и глобализација. 7. Савремени трендови научно-технолошког развоја. 8. Наука, технологија и
одрживи развој. 9. Анализа научно-технолошких политика појединих земаља. 10. Научно-технолошка политика Србије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација предавања од стране наставника,  заједничка анализа (дискусија) студената и наставника конкретних случајева из
праксе, презентације студената о појединим питањима релевантним за предмет, приступни рад.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Klaus Shwab The Fourth Industrial Revolution Wорлд Ецономиц Форум</енг 2016

2, Main Contributor L.
Balcerowicz

EU Commission: Transforming our World: the 2030
Agenda for  Sustainable Development Economic
Growth in the EU

Lisbon Council e-book 2013

3, EU Commission EU Commission: EU 2020 Strategy 2020

4, Michael J. Breheny and
Ronald Mcquaid

The Development of High Technology Industries, An
International Survey Routledge 2018

22.06.2020Датум: Страна 137



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Операциони менаџментОзнака предмета: 20.MOME

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи
50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Бацковић М. Марко, Редовни професорНаставници:

Леви-Јакшић И. Маја, Редовни професор

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професор

Стаменковић С. Младен, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са основним концептима операционог менаџмента кроз презентовање метода и
концепата ради побољшања ефикасности предузећа уз фокус на квантитативне методе. Предмет ће за циљ имати развој
компетенција  повезаних са  основним областима операционог  менаџмента базирајући се  на  квантитативним алатима и
студијама случаја.

По завршетку курса студент ће бити у стању да: разуме и примени теорију и методолошку основу као и употреби основне алате
операционог  менаџмента;  идентификује  и  анализира  конкретна  проблеме  у  компанији  применом  метода  операционог
менаџмента у производњи, услугама, процесима или за истраживање и развој; спроведе студије случаја и предложи јасна
решења студија базирана на подацима.

1.Увод у операциони менаџмент
2.Дизајнирање операција
2.1Дизајн робе и услуга
2.2Управљање квалитетом
2.3Стратегија процеса
2.4Стратегија просторног распореда
2.5Људски ресурси и дизајнирање посла
3.Управљање операцијама
3.1Менаџмент ланца снабдевања
3.2Менаџмент залиха
3.3Агрегатно планирање
3.4Just-in-Time и штедљиви lean производни системи

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни облик рада су предавања која се држе уз помоћ одговарајућих презентација дефинисане теме и студија случаја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 20.00Да
Студије случаја 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Џеј Хејзер, Бери Рендер Операциони менаџмент Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Опорезивање имовине и финансијских услугаОзнака предмета: 20.MOIF

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Арсић Н. Милојко, Редовни професорНаставници:

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је пружање неопходних теоријских и емпиријских знања и вештина у вези са анализом опорезивања реалне и
имовине, као и трансакција и услуга у оквиру финансијског сектора, те применом техника  процене финансијских и економских
ефеката опорезивања имовине и финансијских услуга.

Након успешног савладавања предмета, студенти ће бити оспособљени за процену пореских импликација трансакција у вези са
реалном и финансијском имовином, као и трансакција и услуга пружених у оквиру финансијског сектора, те за анализу и
истраживање економских последица и правних изазова повезаних са применом пореза на нето богатство и финансијске услуге.

У оквиру курса обрађују  се следеће теме:  Опорезивање непокретности и других облика реалне имовине;  Опорезивање
финансијске имовине; Економски и правни аспекти опорезивања нето богатства; Економски и правни аспекти опорезивања
финансијских институција; Опорезивање трансакција са реалном и финансијском имовином; Опорезивање финансијских услуга.
Наведене теме биће анализиране из нормативне (теоријске) перспективе, као и из перспективе институционалног оквира и
политика у Србији и земљама Европске уније. Посебно ће бити анализирани изазови повезани са опорезивањем нето богатства
и финансијских услуга у условима дигитализације и глобализације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа научних радова, презентације студената.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Делови публикација: Weber,
D. and O. Marres Taxing the Financial Sector IBFD 2012

2, Делови публикација:
Honohan, P.

Taxation of Financial Intermediation: Theory and
Practice for Emerging Economies World Bank Publication 2003
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Организација енергетских субјекатаОзнака предмета: 20.MOES

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Алексић Мирић М. Ана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет
Организација рачуноводствених информационих системаОзнака предмета: 20.MORI

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јаблан Стефановић В. Радмила, Редовни професорНаставници:

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професор

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање  студената  да,  применом  одговарајуће  стратегије,  активно  учествују  у  дизајнирању  квалитетног
рачуноводственог  информационог  система.
•Образовање професионалаца, компетентних и оспособљених да имплементирају рачуноводствени информациони систем,
усклађен са информационим захтевима менаџмента савремених предузећа.

По завршетку курса студенти ће бити у могућности да:

•Учествују у примени РЕА модела ради дизајна базе података рачуноводственог информационог система;
•Учествују у развоју РЕА модела за различите пословне циклусе;
•Објасне значај планирања равоја система и опишу технике планирања;
•Дискутују о различитим техникама анализе изводљивости и израде студије економске изводљивости пројекта;
•Објасне како се користе прототипи у развоју рачуноводственог информационог система;
•Дискутују  о  развоју  рачуноводствених  информационих  система  условљеном  променама  у  суштинској  оријентацији
рачуноводства  и  начину  обављања  послова  у  рачуноводству.

Општа питања организације рачуноводственог информационог система. Дизајн базе података коришћењем РЕА модела.
Имплементација РЕА модела у релационе базе података.  Посебне теме у РЕА моделирању. Савремено пословно окружење и
изазови организације рачуноводства. Увод у развој и анализу система. Стратегије развоја рачуноводственог информационог
система. Дизајн, имплементација и функционисање система. Развој рачуноводствених информационих система условљен
променама у суштинској оријентацији рачуноводства и начину обављања послова у рачуноводству.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања Еx цатедра, анализа случајева из праксе.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Romney, M. B. & Steinbart,
P. J. Accounting information systems (14th ed.)  Upper Saddle River, Nj:

Pearson/Prentice Hall 2018

2,  Lanen W., Anderson S.,
Maher M. Fundamentals of Cost Accounting, 5th Edition  McGraw-Hill Education 2017

3, Јаблан Стефановић Р. Интерни обрачун Економски факултет,
Београд. 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Организациона култураОзнака предмета: 20.MORK

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета Управљање организационом културом су вишеструки: учинити студенте свесним значаја организационе
културе и њеног утицаја на организационе перформансе, пренети студентима основна знања о појму, садржини, структури,
функцијама, динамици организационе културе као и о утицају националне културе на менаџмент.

Након одслушаног курса студенти би требало да буду способни да:  разумеју основне елементе организационе културе,
препознају типове организационих култура у пракси, планирају и спроводе промене организационе културе, прилагођавају
менаџмент праксу специфичностима националне културе, истражују и мере организациону културу.

Теоријска настава
Садржај предмета се састоји из следећих тема: појам и садржај организационе културе, субкултуре, снага организационе
културе,  типови организационе културе,  организациона клима,  утицај  организационе културе на елементе менаџмента:
стратегија,  контрола, управљање знањем, структура, мотивација,  стил вођства, структура моћи, управљање променама;
настанак и промене организационе културе, димензије националне културе, организациона и национална култура, утицај
националне културе на елементе менаџмента:  структуру,  вођство,  мотивацију и  награђивање, управљање променама
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава се састоји од анализе случајева из праксе кроз моје студенти уче да препознају и решавају основне
проблеме управљања организационом културом.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) вежбе, које
се састоје од  практичног рада студената кроз:  (а)  дискусију случајева из праксе,  (б)  симулације и игре,  (в)  илустрације
организационих култура у домаћим и страним предузећима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јанићијевић Н. Организациона култура и менаџмент Београд: ЦИД Економски
факултет 2013

2, Schein, E. Organizational Culture and Leadership San Francisco: Jossey-Baas 2004
3, Hofstede, G. Culture’s Consequences Thousand Ouks CA: Sage Publications 2001
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Организациона теорија и дизајнОзнака предмета: 20.MORD

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професорНаставници:

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професор

Алексић Мирић М. Ана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студентима понуди најновија знања о дизајну организација као менаџерској технологији у реализацији
стратегије организације и креирања адекватног радног амбијета. У складу са тим, предмет је кониципиран тако да обезбеди
студентима довољно знања да управљају процесима дизајнирања организације, да их научи принципима адекватног интер- и
интра-организационог дизајна и да им омогући довољно практичног знања, метода, техника и вештина да студенти буду
способни да спроведу организациону анализу и дијагнозу стања организације и да креирају адекватна организациона решења;

Након положеног испита студенти би требало да имају довољно практичног знања, метода, техника и вештина да изврше
организациону анализу, утврде узроке организационих проблема и ефикасно спроведу промене у домену микро, мезо и
макроорганизације; Да их научи да ефикасно управљају елементима формалне и неформалне организационе структуре; Да их
научи да уоче везу између организационог дизајна и перформанси организације, организационих делова и запослених.

Теоријска настава: Увод у теорију и праксу дизајна организација (менаџмент и организација, дефинисање појма организациони
дизајн (теорије, приступи, принципи и трендови);  Контекст дизајнирања организације (лидерство и стил менаџмента, животни
циклус организације (старост,  величина,  искуство,  способности),  власништво,  организациона историја,  клима и култура,
технологија,  окружење,  стратегија);  структурне  компоненте  дизајна  организације  (дизајн  макроорганизације,  дизајн
мезоорганизације); Структурне компоненте дизајна организације (дизајн микроорганизације, дизајн механизама интеграције);
Дизајн сложених интраорганизационих структура; Дизајн глобалних организација; Интерорганизациони дизајн; Организација иза
организационе  шеме:  управљање интраорганизационим мрежама;  Организациони  дизајн  и  перформансе  организације
(организациони дизајн и економске перформансе, организациони дизајн и здравље организације, организационе политике и
перформансе запослених).
Практична настава: Коришћење метода студије случајева из праксе и симулација. Студенти реализују истраживачки пројекат на
терену. Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти
уче да препознају и решавају проблеме у дизајна организационе структуре и координације и стекну потребна знања и вештине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету Организациони дизајн се изводи кроз (1) предавања и (2) практичан рад студената кроз: (а) дискусију
случајева из праксе и (б) презентације пројеката од стране студентских тимова

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Daft, R. Understanding the theory and design of organizations South-Western Cengage
Learning 2013

2, Burton, R., Obel, B. Strategic organizational diagnosis and design :
developing theory for application Springer 2011

3, Burton, M.R., Obel, B.,
DeSanctis, G. Organizational Design: A Step by Step Approach Cambridge 2011

4, Cross, R., Parker, A. The Hidden Power of Social Networks: Understanding
How Work Really Gets Done in Organizations Harvard Business School Press 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Организационо понашањеОзнака предмета: 20.MORP

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професорНаставници:

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професор

Алексић Мирић М. Ана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви премета Организационо понашање су вишеструки: учинити студенте свесним значаја људи и њиховог понашања у
организацијама; пренети студентима знања о узроцима, факторима, манифестацијама и последицама понашања људи у
организацији као и о могућим начинима управљања тим понашањем; помоћи студентима да овладају са довољно практичног
знања, метода, техника и вештина којим је могуће ефикасно утицати на понашање људи у организацијама.

Након  одслушаног  курса  студенти  ће  бити  способни  да:  разумеју  основне  узроке,  облике  и  ефекте  понашања људи  у
организацијама;  да  примене основне концепте и  теорије  из  области организационог  понашања у  пракси;  да  иницирају,
усмеравају и мотивишу понашање људи у организацијама ради остваривања организационих и индивидуалних циљева.

Садржај предмета се састоји из следећих тема: класични и савремени концепти организационог понашања, индивидуалне
разлике на послу: индивидуалне личности и способности, методе унапређења индивидуалних перформанси у организацијама,
мотивација, оцењивање и награђивање радних перформанси;  методе унапређења тимских перформанси у организацијама;
савремени концепти лидерства, организационо понашање у глобалном контексту: мултикултурални спекти понашања људи у
организацијама; управљање знањем у организацији; понашање људи у променама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) практичан
рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и © групне презентације пројеката
од стране студентских тимова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, George, J.M., Jones, G.R. Organizational Behavior, 3rd ed. 2002
2, Moorhead, G., Griffin, R. W. Managing Organizational Behavior, 10th ed 2012
3, Robbins, S., Judge, T. Organizational Behaviour, 15th Edition 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Политичка макроекономијаОзнака предмета: 20.MPME

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јакшић П. Миомир, Редовни професорНаставници:

Прашчевић Ж. Александра, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ изучавања предмета Политичка макроекономија је да студенти стицањем специфичних знања у актуелној макроекономској
области политичке макроекономије буду оспособљени да анализирају и креирају економску политику у контексту примене
савремених метода економске анализе нове политичке економије у области макроекономије а које се односе на конфликте
између политички мотивисаног деловања креатора економске политике и макроекономских циљева друштва. У овом контексту
студенти се оспособљавају да препознају и истражују интеракције и конфликте између политике и економије, а с обзиром на
политичку природу креирања економске политике и економских избора у друштву. Посебно се оспособљавају за анализу и
предвиђање политичких макроекономских циклуса, укључујући монетарне и буџетске.

По завршетку курса Политичка макроекономија, студент ће моћи да анализира постојање патолошких стања у макроекономским
кретањима чији су извори у злоупотреби монетарне и фискалне политике од стране креатора економске политике, да процени и
упореди специфичности и конфликте интереса између економских актера у друштву на макроекономском нивоу, као и да
вреднује ефекте мера у домену ограничавања оваквих политички мотивисаних злоупотреба економске политике.

Теоријска настава
И Политичка макроекономија: теоријске основе: 1. Четири основна модела политичке макроекономије, 2. Улога институција и
типови политичких играча, ИИ Макроекономски трошкови политичке злоупотребе економске политике: 1. Извори политичке
манипулације у  макроекономији – преференције гласача и политичара,  2.  Конструисање модела политичких циклуса,  3.
Опортунистички циљеви у моделима адаптивних и рационалних очекивања, 4. Страначки циљеви у моделима адаптивних и
рационалних очекивања, ИИИ Ограничења политичке злоупотребе економске политике и институције: 1. Монетарни политчки
циљеви, 2. Буџетски политички циклуси, 3. Избор циљева економске политике и њихова хијерархија, ИВ Политички циклуси у
земљама парламентарне и „нове“ демократије: 1. Кретања у развијеном економијама, 2. Кретања у „новим“ демократијама, 3.
Кретања у „новим“ демократијама – пример Србије.

Практична настава
Вежбе се организују за све теме обухваћене теоријском наставом.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи на часовима предавања, вежби и кроз студијско истраживачки рад. У сва три облика наставе инсистира се на
интерактивном раду са студентима, а нарочито на часовима вежби и студијско истраживачком раду где студенти самостално
обрађују важне теме коришћењем релевантне литературе, након чега излажу резултате истраживања и учествују у научним
дебатама које се организују о темама које су повезане са предвиђеним градивом.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Јакшић, М., Прашчевић, А Политичка макроекономија Економски факултет, Београд 2010
2, Drazen, A Political Economy in Macroeconomics Princeton University Press 2000
3, Persson, T., Tabellini, G Political Economics – Explaining Economic Policy MIT Press 2000
4, Keech, R. W. Economic Politics – The Costs of Democracy CUP 1995
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Политика конкурентностиОзнака предмета: 20.MPOK

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професорНаставници:

Манић Н. Славица, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

-Упућивање студената у методологије мерења и праћења конкурентности
-Оспособљавање  студената  за  спровођење  упоредне  анализе  између  земаља  коришћењем  различитих  показатеља
(индикатора)  конкурентности
-Оспособљавање студената да самостално или у тиму осмисле измене у постојећим методологијама праћења конкурентности
-Подстицање студената да на конкретном примеру предложе мере за унапређење конкурентности

По завршетку курса из Политике конкурентности, студенти ће моћи да:
1.Разликују концепте макро и микро конкурентности;
2.Анализирају факторе конкурентности и њихов значај у појединим развојним фазама;
3.Користе различите показатеље конкурентности за спровођење компаративних анализа;
4.Осмисле методолошка побољшања постојећих индикатора конкурентности;
5.Испитају  на  конкретним  примерима  (одабране  групе  земаља)  утицај  промена  у  методологији  мерења  на  вредности
показатеља  конкурентности;
6.Саставе листу приоритетних подручја деловања на примеру конкретне земље;
7.Предложе мере и инструменте за повећање конкурентности

-Конкурентност: концептуалне основе и аналитички оквир
-Методологија мерења и праћења конкурентности
-Показатељи макро и микро конкурентности
-Значај основних полуга (стубова) конкурентности у појединим развојним фазама
-Квантитативна и квалитативна анализа фактора конкурентности
-Политика конкурентности: институције, механизми, инструменти и мере за унапређење националне конкурентности

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије и полемике на задату тему, анализа студија случаја, гостовања експерата из привреде.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ketels, C. Ketels, C. Competitiveness Council,
Dublin 2016

2, Aiginger, K., Bärenthaler-
Sieber, S.  & Vogel, J., Competitiveness under New Perspectives

Working Paper no 44,
WWWFOREUROPE, European
Commission

2013

3, Wignaraja, G. Competitiveness Strategy in Developing Countries Taylor & Francis e-Library. 2005

4, Wignaraja, G. & Joiner, D. Measuring Competitiveness in the World’s Smallest
Economies: Introducing the SSMECI,

ERD Working Paper No. 60,
Asian Development Bank 2004

5, Poufinas, T., Galanos, G. &
Papadimitriou, P.

The Competitiveness of Small and Medium
Enterprises in Adverse Economic Environments, Theoretical Economics Letters 2018

6, EC Member States’ Competitiveness Performance and
Implementation of EU Industrial Policy

Directorate-General for
Enterprise and Industry 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Политика запошљавања и тржишта радаОзнака предмета: 20.MPZT

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Арандаренко Г. Михаил, Редовни професорНаставници:

Јандрић С. Маја, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да се студенти оспособе за спровођење економске анализе политике запошљавања и тржиша рада, као и за
практичну примену политике запошљавања као саставног дела опште економске политике, те да се упознају са активним и
пасивним политикама тржишта рада као непосредним облицима  интервенције на тржишту рада. Контекст анализе почиње од
теоријско-апстрактног образложења разлога за интервенцију и начина интервенције, затим се помера према стилизованим
искуствима развијених тржишних привреда, преко конкретних искустава економских групација (као што је нпр. Европска унија) и
појединих земаља, да би се на крају фокусирао на Србију. Циљ је такође да се студенти оспособе за за праћење и научну
евалуацију активних програма тржишта рада.

На крају курса очекује се да студенти буду у стању да изолују утицај мера опште економске политике на исходе на тржишту
рада идентификујући одговарајуће трансмисионе механизме. Студенти ће бити опремљени и знањима о основним активним и
пасивним политикама тржишта рада,  њиховим теоријским ефектима и  искуствима у  емпиријској  примени у  различитим
институционалним контекстима. Посебно, они ће бити упознати са еволуцијом активних и пасивних политика и програма
тржишта рада у Србији, са креаторима и носиоцима јавне политике у овом домену и институцијама надлежним за њихово
спровођење, посебно са радом Националне службе за запошљавање. Они ће бити у стању да критички разматрају креирање
политике и овладаће знањима о праћењу и научној квази-експерименталној евалуацији спроведених програма у овом домену.

Разлози за интервенцију на тржишту рада и ограничења интервенције 2. Политика запошљавања као део опште економске
политике 3. Политике тржишта рада као део политике запошљавања 4. Класификација политика тржишта рада према ОЕЦД-у 5.
Разлике у примени политика тржишта рада по земљама 6. Теоријска анализа активних политика тржишта рада 7. Евалуација
активних  политика  тржишта  рада  и  главни  емпиријски  резултати  8.  Ефекти  накнада  за  незапосленост  9.  Стратегија
запошљавања и политике тржишта рада у Европској унији 10. Стратегија запошљавања у Србији 11. Активни програми тржишта
рада у Србији 12. Пасивни програми тржишта рада у Србији

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ће  бити  ограничена искључиво  на  апстрактну  теоријску  анализу,  док  ће  остатак  наставе  бити  заснован  на
интерактивном, дебатном приступу, по правилу после припремљених презентација студената. У оквиру практичног рада од
студената ће се очекивати да прате и евалуирају одабрани програм тржишта рада.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 10.00Да
Практична презентација 15.00Да
Приступни рад 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Михаил Арандаренко Тржиште рада у Србији: трендови, институције,
политике

ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду 2011

2, Еуростат Labour market policy statistics Methodology 2018

3, Card, D., Kluve, J. and
Weber, A.,

What works? A meta analysis of recent active labor
market program evaluations.

Journal of the European
Economic Association 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Портфолио менаџментОзнака предмета: 20.MPOM

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
505 - Пословно управљање (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Р. Бошко, Редовни професорНаставници:

Урошевић В. Бранко, Редовни професор

Јанковић М. Ирена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Усвајање знања о особинама и употреби базичних и изведених финансијских инструмената и њихове употребе у финансијском
управљању  предузећа  нефинансијског  сектора;  усвајање  основних  метода  вредновања  финансијских  инструмената  и
портфолиа;  формулисање  и  примена  инвестиционих  стратегија.

Студенти ће бити оспособљени да се баве финансијском анализом.

Теоријска настава
1.Окружење инвестирања у хартије од вредности. Макроструктура и микроструктура: финансијских  тржишта. Основни елементи
портолио теорије. Типологија и особине инвестиционих стратегија.
2.Дуговне хартије од вредности. Дужнички инструменти корпоративног сектора. Државне дуговне хартије од вредности. Основни
ризици обвезница. Мерење сензитивности промене цена активе у односу на промене каматних стопа. Трајање (енгл. duration)
обвезнице. Детерминанте нивоа и структуре каматних стопа. Временска структура каматних стопа. Крива приноса и временска
структура.
3.Власничке хартије од вредности. Фундаментална анализа акције. Модели дисконтовања дивиденди.
4.Употреба деривираних инструмената. Употреба форварда и јучерса, посебно у предузећима реалног сектора. Цена форварда
и фјучерса. Цена опције. Биномни модел вредновања опције. Black Sholes модел вредновања опције.
5.Портфолио  анализа  и  селекција.  Портфолио  хартија  од  вредности.  Ефикасни  скуп.  Индексни  модел.  CAPM.  APT  и
вишефактоски  модели.  Методе  оптимизације  портфолиа.
6.Мерење перформанси портфолиа. Активне и пасивне управљачке стратегије. Фјучерси и форварди: утицај на перформансе
портфолиа.

Вежбе:
Нумеричка симулација модела,
Студијски истраживачки рад судента под менторством наставника

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмена настава, Нумеричка симулација модела,
Студијски истраживачки рад судента под менторством наставника

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Z. Bodie, A. Kane, A. J.
Marcus Основи инвестиција Дата статус, Београд 2009

2, F. J. Fabozzi, H. M.
Markowitz The Theory and Practice of Investment Management Wiley Finance 2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Пословна аналитика МОзнака предмета: 20.MPAN

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Статистика и математика

Аздејковић Б. Драган, ДоцентНаставници:

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професор

Стаменковић С. Младен, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање са практичним алатима за припрему, анализу и визуелизацију података као подлоге за доношење
пословних  одлука;  креира напредније  пословне моделе;  развијање критичког  размишљања унутар проблема пословне
економије.

По завршетку курса студент ће бити у стању да управља подацима, разуме податке,  као и да моделира и решава напредне
проблеме пословног одлучивања базиране на подацима; у MS Excel-у развија напредне моделе пословног одлучивања (нпр.
управљање и оптимизација прихода); развија контролне табле за управљање пословним процесима; у стању је да прочита
научне радове из области.

Дескриптивна аналитика. Контролне табле у Excel-у и напредна визуализиација података. Пословно моделирање у Excel-у
(управљање и  оптимизација  прихода).  Прескриптивна  и  предиктивна  аналитика  –  модели  оптимизације;  Монте  Карло
симулација;  теорија  одлучивања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе у компјутерским лабораторијама; фокус на рад у тимовима; интерактивна настава базирана на коришћење
постојећих квантитативних метода за решавање пословних проблема кроз употребу Microsoft Excel програма; различити начини
провере знања поред испита попут решавања студија случаја.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Студије случаја 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Wayne L. Winston, S.
Christian Albright Practical Management Science,Sixth edition Cengage 2019

2, Wayne L. Winston Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business
Modeling Microsoft Press 2016

3,
Camm, J. D., Cochran, J. J.,
Fry, M. J., Ohlmann, J. W., &
Anderson, D. R.

Essentials of Business Analytics, Second Edition Cengage 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Пословна анализа и бизнис планОзнака предмета: 20.MPAB

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професорНаставници:

Лончар М. Драган, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет Пословна анализа и бизнис план оспособљава студенте да разумеју природу пословних проблема и значај пословне
анализе за решавање тих проблема. Поред тога, овај предмет оспособљава студенте да развијају пословни план и, тако,
систематски и дугорочно приступају управљању пословним процесима у предузећу и његовом окружењу.

По завршеном курсу из Пословне анализе и бизнис плана студенти ће бити способни да опишу природу пословних проблема,
да практично примене одговарајуће методе и технике пословне анализе и,  на основу тих анализа,  креирају  интегрални
пословни план активности.

Теоријска настава, анализа ризика и неизвесности, анализа гране, анализа интерних способности предузећа, анализа граница
предузећа, анализа пословних перформанси, појам, карактеристике и значај пословног плана, форма и садржина пословног
плана, битне компоненте пословног плана, формално незаобилазни делови пословног плана, оперативни план, маркетинг план,
финансијски план.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex catedra предавања, тимске презентације, тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима, интерактивна
настава, студије случајева, креативне радионице, презентације есеја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Barney, J. B., Hestery, W. S. Strategic Management and Competitive Advantae:
Concepts Pearson Prentice Hall 2006

2, Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план – Водич за израду Економски факултет, Београд 2013
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Наставни предмет

Пословна стратегијаОзнака предмета: 20.MPOS

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
505 - Пословно управљање (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ђуричин Н. Драган, Редовни професорНаставници:

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професор

Лончар М. Драган, Редовни професор

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Куч Р. Вукашин, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Пословна стратегија јесте овладавање процесом формулисања, вредновања и примене пословне стратегије.
Изведени циљеви предмета односе се овладавање знањима утврђивања могућих стратегијских опција, одабира метода њеног
вредновања, процене њиховог вредносног потенцијала, комбиновања покретача вредности једне стратегије, овладавања
софтверском подршком у примени стратегије.

Крајњи исход предмета треба да буде оспособљеност студента да: осмишљава могуће стратегијске опције на нивоу предузећа
и пословних јединица, конструише стратегијске мапе и Усклађене листе, процењује атрактивност гране, анализира ресурсе и
компетенције предузећа, вреднује могуће стратегијске опције, користи могућности ERP софтвера у стратегијском и оперативном
менаџменту, одабира елементе имплементације стратегије.

Пословна стратегија: Појам, Еволуција доктрине, Стратегија на нивоу предузећа, Стратегија на нивоу пословних јединица,
Стратегијске мапе/ Усклађена листа; Формулисање стратегије: Релативна атрактивност гране, Анализа ресурса и компетенција,
Дефинисање алтернативних стратегија;  Вредновање стратегије:  Покретачи вредности,  Дисконтовани новчани ток,  Цена
капитала, Слободан новчани ток;  Примена стратегије:  Стратегијска промена, Улога ERP софтвера, Стратегијски вођена
организација; Управљање ризиком: Перспективе и категорије, Концепцијски и регулаторни оквир управљања ризиком, Мерење
ризика.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима студенти се упознају са теоријским поставкама и садржајем предмета. Током часова вежби организује се
анализа случајева, демонстрација проблема на програмима за PC, као и дискусија релевантних проблема везаних за теоријски
део градива и студије случајева.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Ђуричин, Д., Каличанин, Ђ.,
Лончар, Д., Вуксановић
Херцег, И.

Менаџмент и стратегија Економски факултет, Београд 2018

2, Ђуричин, Д., Лончар, Д. Менаџмент помоћу пројеката Економски факултет, Београд 2019
3, Каличанин, Ђ. Менаџмент вредности предузећа Економски факултет, Београд 2006
4, Милисављевић, М. Стратегијски менаџмент: анализа, избор, промена Економски факултет, Београд 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Пословне информационе технологијеОзнака предмета: 20.MPIT

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Статистика и математика

Станкић М. Раде, Редовни професорНаставници:

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је  упознавање студената са  савременим теоријским и  практичним аспектима примене информационе и
комуникационе  технологије  у  пословању  и  оспособљавање  студената  да  овладају  знањем  и  техникама  примене
специјализованих  софтверских  решења  за  квантитативну  анализу.

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да користе информациону технологију  и
апликативни софтвер за решавање конкретних проблема у пословању. Познавање конкретних софтверских алата омогућиће
студентима ефикасно коришћење информационо-комуникационе технологије у квантитативној анализи.

Архитектура и организација рачунарских система;  Софтвер за квантитативну анализу;  Системи складиштења података;
Информациони системи;  Системска анализа и дизајн; Имплементација информационих система; ЕРП – инегрисани пословни
софтвер; Cloud Computing, Big Data, IoT, Економски аспекти примене информационо-комуникационе технологије у пословним
системима; Пословна примена Интернета; Електронско пословање; Модели електронског пословања у осигурању, финансијама
и трговини; Софтвери за квантитативну анализу Wеб маркетинга; Званичне статистике на Интернету; Управљање знањем;
Дигитална економија; Пословна интелигенција; Перспективе развоја информационо-комуникационе технологије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе извођења наставе
За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а одређене наставне јединице укључују и коришћење
Интернета. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну
одређене теме. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Вежбе се одвијају у Центру за информационе технологије.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Практична настава 20.00Да
Практична презентација 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р. Пословна информатика Економски факултет, ЦИД,
Београд 2018

2,  Dornberger R.  Business Information Systems and Technology 4.0.  Springer, Heidelberg 2018

3,  Gonzalez T., Diaz-Herrera J.,
Tucker, A.  Computer Science and Software Engineering  CRC Press 2014
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Наставни предмет
Пословне стратегије и иновације у туризму и хотелијерствуОзнака предмета: 20.MPST

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Зечевић В. Бојан, Редовни професорНаставници:

Атељевић Р. Јово, Редовни професор

Ђорђевић М. Александар, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни образовни циљ предмета је да студенти разумеју алате стратегијског менаџмента који се користе у туристичким
предузећима и развију вештине неопходне за стратешко управљање туритичким предузећима. Циљ је и да студенти развију
вештине идентификовања различитих проблема и шанси из интерног и екстерног окружења у туристичким предузећима и буду
оспособљени да користећи савремене концепте стратешког менаџмента у туризму доносе адекватне пословне одлуке које су од
посебног значаја за управљање, раст и развој туристичких предузећа.

Стицање неопходних знања за самостално и групно доношење стратегијских управљачких одлука у туристичким предузећима.
Објашњавање  и  дефинисање  свих  релевантних  фактора  из  интерног  и  екстерног  окружења  који  утичу  на  пословне
перформансе туристичких предузећа и примена начина доношења стратешких одлука у зависности од интерних и екстерних
шанси и претњи како би се побољшале пословне перформансе предузећа на кратак и дуги рок. Стицање компетенција и
имплементирање лидерских вештина за управљање туристичким предузећима.

1.Компетенције, ресурси, конкурентска предност у туристичком и хотелском бизнису. 2.Индикатори перформанси туристичких
предузећа.  3.Стратегије  на нивоу туристичких и хотелских корпорација.  4.Менаџмент операција туристичких предузећа.
5.Менаџмент људских ресурса. 6.Стратегијско управљање квалитетом туристичких услуга. 7.Истраживање тржишта у туризму.
8.Моделирање и предвиђање тражње за туристичким услугама. 9.Управљање техникама продаје. 10.Управљање иновацијама и
пословним развојем. 11.Управљање променама. 12.Идентификација пословног модела. 13.Нове технологије и дигитални
маркетинг. 14.Савремена критична питања менаџмента у хотелској и туристичкој индустрији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентације теоријских ставова, концепата и дефиниција; Предавања гостију из привреде и презентације случајева из праксе.
Вежбе: Индивидуални и групни задаци / презентације; Дискусије; Индивидуално читање и студирање.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Nigel Evans  ) Strategic Management for Tourism, Hospitality and
Events

CRC Press – a member of
Taylor & Francis Group 2015

2,  Harald Pechlaner, Elisa
Innerhofer

 Competence-Based Innovation in Hospitality and
Tourism  Routledge 2016

3,
 Hormess, Markus; Lawrence,
Adam; Schneider, Jakob;
Stickdorn, Marc

This is Service Design Doing  O’Reilly Media, Inc. 2018
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Наставни предмет

Пословно преговарање и односи с купцимаОзнака предмета: 20.MPPO

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професорНаставници:

Огњанов П. Гаљина, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Стицање академских вештина и компетенција из из области пословног преговарања
•Употреба основних алата, техника и концепата пословног преговарања
•Развијање квалитетних односа с купцима
Развијање аналитичког и практичног начина размишљања

Успешним савладавањем предмета пословни маркетинг студенти ће бити у могућности да:
•објасне основне појмове и користе кључне концепте, технике и алате пословног преговарања
•осмисле и усмеравају процес и субпроцесе преговарања
•примене стечена знања и вештине у решавању конкретних преговарачких проблема
•унапреде вештине појединачног и тимског рада при решавању преговарачких проблема
•демонстрирају етику и постулате друштвено одговорног пословања

Модели преговарања –  дистрибутивно и  интегративно преговарање;  Процес преговарања –  припрема за  преговарање,
започињање преговора, вођење, завршетак и праћење и извршење уговореног;  Психолошки субпроцеси у преговарању,
(перцепције, емоције и комуникације у преговарању); Социолошки субпроцеси у преговарању (стицање и употреба моћи,
преговарачки  утицај,  етика  у  преговарању);  Вештине  преговарања  (преговарачки  трикови,  карактеристике  успешних
преговарача, родне разлике и утицај културе на процес преговарања); Контекст преговарања (односи између пеговарачких
страна, преговарање у име других, вишестрани преговори, коалиције, посредовање у споровима у преговорима )

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настава, дискусије. презентирање допунских информација и примера, појединачни и групни рад студената на
решавању примера из праксе и презентације решења, симулације, играње улога.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Глигоријевић, М. Огњанов,
Г. Пословно преговарање ЦИД – Економски факултет,

Универзитет у Београду 2011

2,  Lewicki, R.J., Saunders,
D.M., Barry, B.  Negotiation  Boston, McGraw-Hill/Irwin 2006
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Наставни предмет

Право ЕУОзнака предмета: 20.MPEU

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Перовић С. Јелена, Редовни професорНаставници:

Вукадиновић Марковић Р. Јелена, Научни сарадник

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Изучавањем основних принципа ЕУ, њених органа и извора права, функција ЕУ, питања релевантних за приступање ЕУ као  и
уговорног и компанијског права ЕУ, настоји се заокружити целина питања најзначајнијих за познавање основних појмова acquis
communautaire. Образовни циљ огледа се у упознавању студената са основним правним институтима, принципима и правилима
права ЕУ, чије се разумевање и могућност примене у пракси, у условима очекиваног приступања Србије Европској унији,
показује као значајан атрибут за успешно остварење стручне и научне каријере.

Предмет  је  конципиран  као  уводни  једносеместрални  курс  који  студентима  економије  треба  да  пружи  општи  поглед  и
елементарна знања о праву Европске уније. Исход предмета састоји се у оспособљавању студената да се суверено сналазе у
правилима и институтима комунитарног права и препознају оне који су релевантни за решење конкретног питања или проблема.

Теоријска настава:  Историјат уједињења Европе; органи: Савет ЕУ; Европска комисија; Европски парламент; Европски суд
правде, примарни и секундарни извори права; однос права Европске уније према унутрашњим правима држава чланица и
појединцима; унутрашње тржиште Уније: слобода промета робе, слобода промета лица, слобода промета капитала и слобода
промета услуга; право конкуренције  и унификација и хармонизација европског уговорног права; компанијско право ЕУ.

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

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, поред излагања материје, подразумевају континуирано учешће студената у виду дискусије о питањима из материје
која се излаже, њихове илустрације примерима из праксе, постављање питања професору и излагања мишљења и ставова у
погледу конкретне проблематике. Вежбе се базирају на анализи случајева из праксе (case study), рекапитулацији градива,
групним и индивидуалним презентацијама, такмичењима у познавању материје и другим ad hoc одређеним облицима рада
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 10.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Радован Д. Вукадиновић,
Јелена Вукадиновић
Марковић

Увод у институције и право Европске уније Крагујевац 2016

2, Anthony Arnull European Union Law: A very short introduction Oxford 2017
3, TC Harley The Foundation of European Union Law Oxford 2014
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Наставни предмет

Рачуноводство осигуравајућих компанијаОзнака предмета: 20.MROK

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професорНаставници:

Ракоњац-Антић Н. Татјана, Редовни професор

Копривица Р. Марија, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета јесте упознавање студената са обрачуном и књижењем специфичних осигуравајућих трансакција и посебно са
"читањем" финансијских извештаја осигуравајућих компанија, као и са значајем и специфичностима ревизије у осигуравајућим
компанијама.

На основу стечених знања из овог предмета студенти треба да буду оспособљени да користе одговарајуће рачуноводствене
информације на адекватан начин у управљању осигуравајућим компанијама. Такође, студенти ће бити у стању да компетентно
спроведу анализу финансијског положаја осигуравајућих компанија, уз уважавање специфичних карактеристика делатности
осигурања.

Рачуноводствена начела и принципи. Финансијско извештавање и опорезивање. Корпоративне финансије. Међународни
стандарди  финансијског  извештавања  и  њихова  примена  у  осигурању.  Специфичности  рачуноводства  осигуравајућих
компанија. Рачуноводство животног осигурања. Рачуноводство неживотног осигурања. Контни оквир осигуравајућих компанија.
Финансијско извештавање у осигуравајућим компанијама. Специфичности вредновања билансних позиција у осигуравајућим
компанијама. Анализа финансијског положаја осигуравајућих компанија. CARAMELS  анализа. Интерна и екстерна ревизија
финансијских извештаја осигуравајућих компанија.  Специфичности рачуноводства пензијског и здравственог осигурања.
Обрачун резерви и вредновање обавеза из осигурања. Концепт управљања активом и пасивом у осигуравајућим компанијама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање, анализа случајева из праксе и дискусија.
Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са предавања, решавање задатака и дискусија.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 5.00Да
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Лукић, Р. Рачуноводство осигуравајућих компанија
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2018

2, Лукић, Р. „Рачуноводство пензијског осигурања“, скрипта
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2013

3,  Ryan, S.G.  Financial Instruments and Institutions: Accounting
and Disclosure Rules“, 2nd edition  Wiley 2007

4,  Alexander, D., Archer, S.  International Accounting/Financial Reporting
Standards Guide  CCH 2008

5,  Stolowy, H., Lebas, M.  Financial Accounting and Reporting: A Global
Perspective, 4th edition  Cengage Learning 2013

6,  Lombardi, L.J.  Valuation of life insurance liabilities  ACTEX Publications 2006

7,  Sandström, A.  Handbook of solvency for actuaries and risk
managers  CRC Press 2010

8,  Donald E. Kieso, Jerry J.
Weygandt, Terry D.Warfield  Intermediate Accounting“, 17th ed.  Wiley 2019
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

9,  Whittington R. and Pany K.  Principles of Auditing & Other Assurance Services“,
21st ed.,  McGraw-Hill Education 2018
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Наставни предмет

Развој и финансирање инвестиција у некретнинеОзнака предмета: 20.MINN

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Лончар М. Драган, Редовни професорНаставници:

Петронијевић  . Предраг, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Општи циљеви предмета су: (1) да студентима да увид у процесе развоја некретнина и инвестирања у некретнине, да упозна
студенте са различитим дисциплинама, актерима и секторима и како они међусобно комуницирају и учествују у тим процесима;
(2) да оспособи студенте да примене моделе директне капитализације и моделе дисконтираних новчаних токова за процену
вредности некретнина претварањем будућих очекивања од прихода у садашње вредности; (3) да је везан за увођење и
расправу о концепту највише и најбоље употребе.

По завршетку овог предмета студенти ће моћи да:
1. Дефинишу  процес развоја некретнина и укључене актере. 2. Процене годишње трошкове и користи од развоја и улагања у
некретнине. 3. Користе моделе директне капитализације за процену вредности имовине, вредности зајма и вредности капитала.
4. Користите моделе дисконтованих новчаних токова да процене вредност имовине, вредност зајма и вредност капитала. 5.
Процене годишње и временски пондерисане поврате улагања у развој некретнина. 6. Примене основне вештине управљања
некретнинама.

Основе управљања пројектима развоја некретнина: шта је пројекат, животни циклус пројекта, пројектни троугао, врсте пројеката
развоја некретнина (типови некретнина – некретнине као производи), кључни актери. Анализа тржишта некретнина: анализа
понуде и тражње, тржишни циклуси, анализа тржиштних параметара за различите типове некретнина. Физички процес развоја:
пројектовање и документација, изградња. Финансирање и инветиције у некретнине: извори финансирања, CAPEX, OPEX,
пројекција готовинског тока, обрачун финансијских показатеља, анализа сензитивности. Маркетинг, покретање операција и
управљање некретнинама  (asset management).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Истраживачки студијски рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  William B. Brueggeman,
Jeffrey D. Fisher  Real Estate Finance and Investments (15th  ed)  Richard D. Irwin, Inc. 2016

2,  Stephen Rushmore  Hotel Investment Handbook  HVS International 2002

3,  Adrienne Schmitz, Deborah
L. Brett

 Real Estate Market Analysis: Methods and Case
Studies (2nd ed.) Urban Land Institute. 2009

4,  Daniel B. Kohlhepp, Kimberly
J. Kohlhepp  Real Estate Development Matrix  Routledge 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Развој пословних апликацијаОзнака предмета: 20.MRPA

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  упознати  студенте  са  савременим  теоријским  и  практичним  аспектима  примене  информационе  и
комуникационе технологије у пословању и оспособити студенте да савладају знање и технике развоја пословне апликације.

Студенти ће стећи широко разумевање програмских концепата; Моћи ће да оцене пословне апликације и са становишта
програмера и са становишта пословног корисника; Синтетизоваће знање о изградњи пословних апликација; Повезаће аспекте
развоја пословних апликација са улогама МИС професионалаца, укључујући менаџера пројеката, МИС менаџера и консултанта.

Анализа и моделирање пословне апликације; Моделирање процеса; Моделирање података; Структурна методологија; Анализа
и моделирање система; Објектно оријентисана анализа и дизајн; Агилно моделирање; Агилни развојни циклус; Планирање;
Анализа захтева; Дизајн;  Имплементација,  кодирање или развој;  Тестирање; Испорука. Агилне методологије;  Екстремно
програмирање - XP; Развој базирана на карактеристикама - FDD; Razvojni metod dinamičkih sistema - DSDM; Lean razvoj softvera -
LSD; Adaptivni razvoj sistema - ASD; Cristal Clear; Kanban; Scrum metodologija; Jira platforma za nadgledanje projekata.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а одређене наставне јединице укључују и коришћење
Интернета. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну
одређене теме. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Вежбе се одвијају у Центру за информационе технологије.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Практична настава 20.00Да
Практична презентација 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Станкиц Р.  Information Systems Design ЦИД 2013
2,  Langer A. M.  Guide to Software Development  Springer 2014
3, Hunt, John Agile Software Construction  Springer 2006
4, Harry J. Rosenblatt Systems Analysis and Design  CENGAGE Learning 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Развојна економијаОзнака предмета: 20.MRAE

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Редовни професорНаставници:

Глигорић Матић Ж. Мирјана, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је унапређивање знања, вештина и компетенција студената у домену економског раста и развоја, остваривања
одрживости развојног процеса у националним и глобалним оквирима, креирања нових радних места у условима технолошких
промена, повећања благостања становништва, као и оспособљавање студената за учешће и креативан допринос у процесу
планирања и управљања развојем.

По  завршетку  курса  Економија  развоја  студенти  ће  моћи  да  објасне  функционисање  савременог  процеса  развоја,  да
анализирају  и  предвиђају  привредна  кретања,  да  идентификују  и  решавају  сложене  развојне  проблеме  уз  уважавање
институционалних  услова,  да  активно  учествују  у  формулисању  и  имплементацији  развојне  стратегије  и  политике  на
различитим  нивоима,  да  примене  принципе  одрживог  раста  и  развоја  на  глобалном  и  националном  плану.

1. Еволуција схватања о развоју; 2. Савремени приступ развоју; 3. Концепт и мерење људског развоја; 4. Концепт одрживог
развоја;  5.  Стратегија  одрживог  развоја  и  индикатори одрживости;  6.  Економска неједнакост и  развој;  7.  Сиромаштво и
социјална искљученост; 8. Људски капитал и његова улога у развоју; 9. Становништво, миграције и економски развој; 10.
Технологија, раст и запосленост; 11. Главни правци промена у структури привреде и развој информационог друштва; 12.
Глобализација и одрживи развој – међународни токови робе, рада и капитала; 13. Финансијске институције и економски развој;
14. Светска економска криза и значај квалитета раста; 15. Миленијумски циљеви развоја и Циљеви одрживог развоја; 16. Улога
националних развојних политика; 17. Перспективе одрживог развоја привреде Србије у глобалном окружењу.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

класична предавања, презентације, дискусије, обрађивање дела градива од стране самих студената.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јовановић Гавриловић, Б. Привредни развој са људским ликом
Београд: Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2013

2, Todaro, M. P. – S.C. Smith Economic Development New York: Pearson 2017

3, Dalal-Clayton, B. – S. Bass
(eds.) Sustainable Development Strategies London: Earthscan 2007
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Регионална економијаОзнака предмета: 20.MREE

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Рикаловић М. Гојко, Редовни професорНаставници:

Стојановић Д. Жаклина, Редовни професор

Молнар С. Дејан, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са различитим теоријским концептима, аналитичким техникама и методама, другим
релевантним питањима из области регионалног развоја и вођења регионалне политике, затим са везама које постоје између
урбаних и руралних подручја, те са могућим применама теоријских концепата и одговарајућих политика регионалног развоја у
националним и европским оквирима. Додатни циљ је оспособљавање студената за анализирање привредне структуре региона,
затим урбане и руралне економије,  за идентификовање кључних проблема њиховог развоја,  са посебним нагласком на
постојећи институционални оквир Европске уније (Кохезиона политика ЕУ и Заједничка аграрна и политика руралног развоја).

Након савладавања овог предмета, студенти ће моћи да: (1) истражују просторну расподелу ефеката регионалног економског
раста и развоја,  (2)  анализирају ефикасност јавних политика на регионалном и локалном нивоу (урбани и рурални),  (3 )
учествују у креирању стратегија регионалног, урбаног, руралног и локалног развоја, (4) креирају и координирају подношење
захтева за коришћење средстава ЕУ намењених подстицању регионалног, урбаног, руралног и локалног развоја; (5) примењују
локалне развојне стратегије у урбаним и руралним заједницама (6) оцењују примену локалних стратегија за економски развој
како на националном, тако и на нивоу ЕУ.

Увод у регионални и локални (урбани и рурални) развој; Регионална економика и регионална политика; Теорије раста и простор;
Теорије регионалног развоја; Иновације, знање и простор; Регионалне неједнакости и привредни раст; Регионалне миграције;
Инструменти регионалне политике; Регионална политика ЕУ; Пољопривредна наспрам руралне привреде; Индикатори руралног
развоја;  Теоријски  оквири  руралног  развоја;  Рурална  тржишта  и  институције;  Рурално  сиромаштво;  Рурални  развој  и
управљање; Политика регионалног и руралног развоја у ЕУ; Политика руралног развоја у Србији; Стратегије руралног развоја;
Рурално предузетништво; Нове могућности у „зеленој економији“.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Класична предавања помоћу презентација, дискусије, интерактивна настава, анализе студија случаја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Молнар, Д. Регионалне неједнакости и привредни раст:
теоријска и емпиријска анализа

ЦИД – Економски факултет у
Београду & Асоцијација
„Банат-инфо” Зрењанин

2016

2, Capello, R. and P. Nijkamp Handbook of Regional Growth and Development
Theories Edward Elgar, Cheltenham, UK 2009

3, Поповић Г., Закић З.,
Стојановић Ж.

Савремена рурална политика: Паралеле ЕУ - РС и
БиХ

Економски факултет
Универзитета у Бањој Луци 2009

4, Van Assche K, Hornidge A.K. Rural Development Wageningen Academic
Publishers 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Ревизија IIОзнака предмета: 20.MRE2

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професор

Секерез П. Војислав, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да критички размишљају и просуђују у сложеним питањима ревизије уз уважавање друштвених и
етичких одговорности
•Оспособљавање студената за обављање различитих врста ревизије у приватном и јавном сектору
•Развијање дипломаца свесних актуелних питања, изазова и истраживања у области ревизије

Студенти ће бити у стању да:
•Оцене усклађеност ревизорских фирми са стандардима контроле квалитета и одмере различите приступе екстерном надзору
над радом ревизорских фирми
•Критички оцене корпоративно управљање, управљање ризиком и интерне контроле у одређеном ентитету
•Оцене и дају препоруке за отклањање недостатака у програмима за превенцију превара
•Демонстрирају професионални скептицизам и просуђивање у извођењу ревизијских ангажмана
•Објасне сврху и елементе услуга уверавања и других ревизији сродних услуга
•Препознају кључне атрибуте организација и интерних ревизора који доприносе квалитету интерне ревизије
•Примене стандарде извођења у извршењу ангажмана интерне ревизија
•Разликују захтеве ревизије у приватном и јавном сектору
•Дискутују актуелне трендове у ревизорској професији и истраживањима у области ревизије

Ревизија и корпоративно управљање; Контрола квалитета и екстерни надзор над ревизорским фирмама; Комплексна питања у
екстерној ревизији; Ризик преваре и ревизија; Услуге уверавања и услуге сродне ревизији; Интерна контрола и управљање
ризиком; Интерна ревизија: принципи и стандарди атрибута; Интерна ревизија: стандарди извођења; Ревизија јавног сектора;
Актуелна питања у ревизији

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања; Илустрације: примена теоријских концепата у пракси; Дискусије; Студије случајева; Решавање проблема; Анализа
академских чланака

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Тодоровић М., Вучковић
Милутиновић С. Ревизија

Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд.

2018

2,

Reding K., Sobel P.,
Anderson U., Head M.,
Ramamoorti S., Salamasick
M., Riddle C.

Internal Auditing  Institute of Internal Auditors
Research Foundation 2013

3, IFAC
Међународни стандарди и саопштења ревизије,
контроле квалитета, прегледа, осталих услуга
уверавања и сродних услуга - II књига

Савез рачуновођа и ревизора
Србије 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Ревизија у банкамаОзнака предмета: 20.MREB

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ изучавања овог предмета је:
•упознавање основних карактеристика поступка ревизије финансијских извештаја, као и разумевање међународних стандарда
ревизије, посебно оних који се односе на одговорност ревизора, планирање поступка ревизије, интерну контролу у предузећима,
као и на друге услуге сродне ревизији,
•у контексту тога акценат је на специфичностима примене "општих принципа ревизије“, и других сродних услуга, у банкама и
другим финансијских институцијама.

На основу стечених знања из овог предмета студенти треба да буду оспособљени:
•да могу да ефикасно организују и унапређују функционисање интерне контроле и интерне ревизије у банкама и другим
финансијским институцијама у функцији побољшања квалитета њиховог пословања.
•да процењују да ли су "ревидирани" финансијски извештаји од стране екстерног ревизора поуздани, и у којој мери, у погледу
информационог ризика за доношење на прави начин одређених пословних одлука, посматрано посебно из угла клијента банке.
•да препознају улогу и значај супервизије, интегрисаног надзора над финансијским институцијама,
•да процењују улогу ревизије у превенцији и откривању финансијских превара,
•да препознају улогу и значај форензичке ревизије у банакама.

Предмет садржи чине следеће тематске целине:Значај и специфичности интерне контроле, интерне ревизије и екстерне
ревизије  у  банкама;  Организовање и  функционисање интерне  контроле  и  интерне  ревизије  у  банкама;  Значај  и  улога
супервизије (интегрисаног надзора) у банкама; Улога екстерне ревизије у анализи и управљању банкарским ризицима; Анализа
пословног окружења у функцији процене изложености ризику банака; Одговорност појединих учесника (акционара, директора,
менаџера, ревизора) за одређене сегменте пословања у процесу корпоративног управљања; Законска регулатива и контрола и
ревизија у банкама;
Ревизија финансијских извештаја у банкама; Ревизија бонитета пословања у банкама; Анализа кредитног рејтинга банака;
Транспарентност финансијских извештаја банака; Улога, значај и специфичности примене  форензичке ревизије у банкама;
Улога, значај и специфичности примене еколошке ревизије у банкама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање, анализа случајева из праксе и дискусија.
Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са предавања, решавање задатака и дискисија.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 5.00Да
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Радојко Лукић, Ревизија у банкама Економски факултет, Београд 2010
2, Радојко Лукић Банкарско рачуноводство Економски факултет, Београд 2018

3,  Van Greuning, Hennie ;
Брајовић Братановић, Соња

 Analyzing Banking Risk : A Framework for Assessing
Corporate Governance and Risk Management, Third
Edition

 World Bank. © World Bank 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Робна берза и управљање ризикомОзнака предмета: 20.MRBU

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Стојановић Д. Жаклина, Редовни професорНаставници:

Живковић Р. Бошко, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Студент разуме специфичности робног берзанског пословања и функционисања. Ужу специјалност у оквиру изборног подручја
студент стиче кроз усвајање и примену теоријских концепата вредновања робних деривата. Студент ће бити у могућности да
аргументује финансијске алтернативе и квантификује исходе везане за управљање ризиком промене цене робе на тржишту.

Студент који заврши овај курс биће оспособљен да: (1) разуме функционисање тржишта робних деривата (институционални
аспект); (2) анализира релације које се успостављају између реалног и финансијског сектора развојне економије; (3) користи
методе вредновања изведених хартија од вредности које у својој подлози имају робу; (4) овлада техникама управљања ризиком
промене цене робе у циљу постизања одрживог економског развоја.

Карактеристике савремених робних берзи. Спот и терминско тржиште. Робни деривати. Форвард. Фјучерс. Опција. Опција на
фјучерс. Хипотеза о ефикасности тржишта – рационална очекивања. Предвиђање кретања тржишта. Берзанске кризе. Теорија
чувања робе и утицај на цену. Вредновање ризика. Моделирање спот цена. Моделирање очекиваних цена робе. Модели
вредновања опција (пут-кол паритет и спред). Основне хеџинг стратегије. Сложене хеџинг стратегије. Хеџинг, спекулативне
операције и механизми контроле. Изведене хартије од вредности и иновације (временски деривати, емисија штетних гасова и
трговина).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања комбинована са студентским презентацијама пројектних задатака. Примена симулација које одговарају конкретним
условима у којима се доносе финансијске одлуке. Приоритет се даје методу рада у групама где студенти решавају проблеме
кроз анализу студије случаја.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 20.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Шошкић Д., Живковић Б. Финансијска тржишта и институције ЦИД, Економски факултет,
Београд 2011

2, Geman H. Commodities and Commodity Derivatives John Willey & Sons 2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Саобраћајна политика и развојОзнака предмета: 20.MSAO

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Аћимовић Н. Слободан, Редовни професорНаставници:

Мијушковић М. Вељко, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета је да оспособи студенте да овладају савременим концептима и алатима потребним за адекватно
дефинисање саобраћајне  политике  једне земље,  уз  пружање неопходних  знања за  управљање великим транспортним
системима у  привреди.

Након одслушаног и положеног предмета, студенти ће бити оспособљени да:
а) креирају саобраћајну политику и планирају развој саобраћајног система земље;
б) спроводе адекватан одабир приступа и концепата реализовања великих саобраћајних инфраструктурних пројеката;
ц) управљају великим транспортним системима у привреди земље.

1.Улога саобраћаја у привредном развоју земље
2.Регулација саобраћајног система земље
3.Дерегулација саобраћајног система земље
4.Либерализација саобраћајног система земље
5.Хармонизација саобраћајног система земље
6.Концепти савремене саобраћајне политике ЕУ
7.Позиција Србије у паневропским саобраћајним коридорима
8.Концепти, приступи и извори финансирања саобраћајних инфраструктурних пројеката
9.Управљање великим саобраћајним инфраструктурним системима
10.Регулаторна тела и концепти пословне политике у саобраћају

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex-cathedra предавања уз активно учествовање студената, решавање конкретних проблема из домена саобраћајне политике и
развоја на бази посебно припремљених студентских радова, гостовање релевантних представника државног сектора и/или
менаџера приватног сектора, као и упознавање са праксом из домена транспорта великих инфраструктурних система итд.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 50.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Божић, В., Аћимовић, С.,
Мијушковић, В.

Економија саобраћаја, треће измењено и
допуњено издање ЦИД ЕКОФ, Београд 2017

2, Stanley, J., Hensher, D. A research agenda for transport policy Edward Elgar Publishing,
Sydney 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Савремене јавне финансијеОзнака предмета: 20.MSJF

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Арсић Н. Милојко, Редовни професорНаставници:

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Стицање напредног  нивоа  фундаменталних  знања и  вештина  неопходних  за  анализу  ефеката  интервенције  државе  у
економији,  као  и  за  примену  модерних  инструмената  евалуације  државне  интервенције.

Након успешног савладавања градива, студенти ће бити оспособљени за критичку анализу државне интервенције у економији,
за евалуацију политика у домену јавних финансија, те за самостално спровођење истраживања на теме из области јавих
финансија.

У оквиру курса обрађују се следеће теме: Теорије јавног сектора; Разлози за државну интервенцију – јавна добра (локална и
међународна) и екстерналије; Одлучивање у јавном сектору – питања у вези са политичком економијом (јавним избором),
укључујући гласање и трагање за рентом; Фискална конкуренција, укључујући конкуренцију у домену пореза и политике расхода
унутар државе и између држава; Интертемпорална ефикасност; Опорезивање и привредни раст; Економија климатске политике.
Наведене теме се анализирају аналитички (применом микроекономских инструмената), квалитативно, као и из емпиријске
перспективе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа научних радова, презентације студената.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1,  Hindriks J. and G. Myles Intermediate Public Economics  MIT Press 2013

2, Auerbach, A., Chetty, R.,
Feldstein, M. and E. Saez Handbook of Public Economics North-Holland 2014

3,  Mueller, D. Public Choice III  Cambridge University Press 2003

4, Арсић, М. и С. Ранђеловић Економија опорезивања – теорија и политика ЦИД - Економски факултет
Универзитета у Београду 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Савремене тенденције у глобалној економијиОзнака предмета: 20.MSTS

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Савић Б. Љубодраг, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

(1)  упознавање са савременим тенденцијама развоја светске привреде и анализање најважнијих фактора који утичу на
економске  промене;  (2)  разматрање  положаја  најважнијих  земаља  и  сагледавање  перспектива  њиховог  развоја;  (3)
истраживање улоге и значаја светских институција (ММФ, Светска банка, СТО..) у новој подели света (економски и политички
савези); (4) разматрање фактора и утицаја процеса глобализације на укупне економске токове.

Савладавањем предмета студент ће бити оспособљен да: (1) разуме функционисање међународних институција, економског и
политичког прегруписавања света у савременим условима глобализације; (2) анализира процесе и различите појавне облике
глобализације;  (3)  компарира и  изводи закључке  о  најважнијим променама и  тенденцијама у  светској  привредиу  циљу
доношења стратешких  одлука.

1. Карактеристике светског економског поретка: Институционални оквири међународне економске сарадње. Неолиберализам и
држава. Економске диспропорције у савременом свету. 2. Индустријска мапа света: Промене у односима економске моћи.
Положај економских сила (САД, Кина, Русија, Јапан, Немачка). Позиције националних валута. 3. Положај земаља у развоју:
Место у светској привреди. Неразвијеност и презадуженост. Сиромаштво. Успех ново индустриајлизованих земаља. 4. БРИКС и
земље у транзицији: Кинеске реформе и успон земаља БРИКС-а. Процес транзиције. 5. Теорија „трећег пута“. Глобализација
као светски процес.  Индустријализација и деиндустријализација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација предавања и вежби од стране наставника,  заједничка анализа (дискусија) студената и наставника конкретних
случајева из праксе, презентације студената о појединим питањима релевантним за предмет.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

Презентација предавања и
вежби од стране
наставника,  заједничка
анализа (дискусија)
студената и наставника
конкретних случајева из
праксе, презентације
студената о појединим
питањима релевантним за
предмет.

Велика подела, друштва неједнакости: шта да
радимо са њима 2015

2, Дани Родрик The Globalizatio Paradox: Demokracy and Future Of
the World Economy

New York and
London:W.W.Norton 2011

3, Џозеф Стиглиц Слободан пад, Америка, слободна тржишта и слом
светске привреде 2013

4, Бранко Милановић Глобална неједнакост: нови приступ за доба
глобализације 2016

5, Џозеф Стиглиц ЕВРО, како заједничка валута угрожава будућност
Европе 2016

6, Џозеф Стиглиц Противуречности  глобализације 2002
7, Љубодраг Савић БРИК земље – потенцијали и перспективе Економске теме 2/2009, Ниш 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Социјална политика и економија образовањаОзнака предмета: 20.MSPO

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Жарковић-Ракић Н. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет се бави економијом државе благостања, а посебно употребом пореза и јавних расхода у циљу постизања социјално
ефикасне  алокације  ресурса  и  пожељне  расподеле  дохотка.  Поред  изучавања  социјалних  давања  која  имају  за  циљ
уједначавање потрошње, осигурање и ублажавање сиромаштва, посебна пажња се посвећује образовању.  Основни циљ
предмета јесте упознавање студената са теоријским моделима развијеним у оквиру економије образовања, а који се тичу
разјашњења значаја школовања за појединца и државу, као и упознавање студената са начинима финансирања школовања у
савременим друштвима и инструментима за оцену ефикасности и правичности образовних система.

Исход предмета јесте да омогући студентима да:
(1) анализирају аргументе у вези са државном интервенцијом у смањивању сиромаштва и неједнакости приликом обезбеђења
новчаних социјалних давања;
(2) анализирају разлоге улагања појединаца и друштва у образовање, и процене и упореде разлике у погледу ефикасности
између јавног и приватног тржишта образовања;
(3) креирају и евалуирају одговарајуће политике социјалних давања и образовне политике.

Део 1.   Концепти (Политичка економија:  социјална правда и  држава;  Економска теорија:  државна интервенција  у  циљу
унапређења ефикасности и  правичности;  Концепти и  мерења:  благостање,  сиромаштво и  неједнакост)
Део 2. Новчана давања и давања у натури. Утицај на сиромаштво и неједнакост (Контрибуциона и неконтрибуциона новчана
давања)
Део 3. Улагање у образовање Финансирање образовања. Ефикасност образовних система

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни методи извођења наставе укључују предавања, вежбе, дискусије, рад у групама и презентације.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична презентација 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Nicholas, B. Economics of the welfare state Cowell Frank. 2014
2, Auerbach, A. et al. Handbook of Public Economics North-Holland 2014

3, <енг3.Хаугхтон, Ј., Саез, Е.
</енг> Handbook on Poverty and Inequality World Bank 2009

4, Checchi, D. The Economics of Education: Human Capital, Family
Background and Inequality Cambridge University Press 2005

5, Neal, D. Information, Incentives and Education Policy Harvard University Press 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стабилност и растОзнака предмета: 20.MSIR

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Драгутиновић Б. Диана, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање студената са међусобном повезаношћу пословних и финансијских циклуса, и управљањем системским ризицима.

По  завршеном  курсу,  студенти  ће  бити  способни  да:  (1)  квалификовано  анализирају  регулаторни  оквир  финансијске
стабилности, укључујући међународне смернице, над-националне  споразуме на нивоу ЕУ и Законе  на националном нивоу; (2)
процењују и прате системске ризике; (3) формулишу (примењују) политику која боље управља системским ризицима; (4)
обављају самостално емпиријско истраживање у области финансијске стабилности.

1.Стабилност и раст, повезаност пословних и финансијских циклуса.
2.Системски ризик: дефиниција, покретачи и димензије.
3.Управљање системским ризицима: регулаторни оквир финансијске стабилности.
4.Централно  банкарство:  интеракција  и  управљање  вишеструким  мандатом  (микро-пруденцијална  политика;  макро-
пруденцијална  политика  и  политика  опоравка  и  реструктурирања  проблематичних  банака).
5.Остале политике у функцији финансијске стабилности (фискална политика и политика заштите корисника финансијских услуга
и конкуренције).
6.Финансијско укључивање.
7.Истраживање података: индикатори раног упозорења.
8.Оцена системског ризика.
9.Комуникација у кризним ситуацијама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се састоји од предавања и вежби. На вежбама студент презентује додељене специфичне задатке: сажетке из научних
чланака; резултате емпиријских истраживања; критичку анализу финансијске политике.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Charles Goodhart, Dimitrios
Tsomocos

Financial Regulation and Stability: Lessons from the
Global Financial Crisis Edward Elgar Publishing Ltd. 2019

2, Basel Committee of Bank
Supervision Finalizing Basel III, In brief 2017

3, Diebold and Yilmaz Financial and Macroeconomic Connectedness Oxford University press 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

СтатистикаОзнака предмета: 20.MSTT

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Петровић М. Љиљана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Стицање продубљених знања из појединих области статистике које су биле заступљене у првом циклусу и додатних знања из
неких области статистике. У оквиру предмета се уводе основни појмови математичке статистике: модели једнодимензионалних
и вишедимензионалних расподела, дефинише се статистички модел и емпиријска функција расподеле, излаже се теорија
тачкастог  и  интервалног  оцењивања,  проучава  тестирање  статистичких  хипотеза  и  наводе  тестови  за  проверавање
параметарских  и  непараметарских  хипотеза  који  се  најчешће  користе  у  пракси.

Студент стиче унапређена и развијена знања из разних области статистике која  омогућавају  примену најразноврснијих
сложених статистичких модела за регистроване и израчунате податке код решавања практичних проблема у разним областима
(макро и микро економији, посебно финансијама) и у различитим економским истраживањима. Студент ће бити оспособљен да
обавља
следеће послове:
• Доношење статистичких закључака на основу информација добијених из различитих врста узорака и процењивања могућих
грешака (при закључивању)
• Примена стандардних статистичких софтвера за статистичку обраду података

Предмет садржи делове из Теорије вероватноћа и Математичке статистике кроз следеће области:
1.  Основни појмови теорије вероватноћа; 2.  Условна вероватноћа; 3.  Независност догађаја;  4.  Случајне променљиве; 5.
Случајне променљиве дискретног типа;
6. Случајне променљиве апсолутно непрекидног типа;
7. Вишедимензионалне случајне променљиве; 8. Маргиналне и условне расподеле; 9. Независност случајних променљивих; 10.
Математичко очекивање; 11. Условно математичко очекивање; 12. Основни појмови теорије мартингала; 13. Мешавине
расподела; 14. Моменти и централни моменти; 15. Коваријанса и коефицијент корелације; 16. Функције генератрисе; 17.
Граничне теореме (Закони великих бројева. Централна гранична теорема); 18. Основни појмови математичке статистике; 19.
Оцењивање параметара расподеле; 20. Тестирање статистичких хипотеза; 21. Непараметарски методи.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски елементи материје предвиђене програмом уз илустративне примере и задатке

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Петровић, Љ. Теорија вероватноћа Економски факултет, Београд 2016

2, Петровић, Љ. Теоријска статистика-Теорија статистичког
закључивања Економски факултет, Београд 2018

3, Freund J.E. Mathematical Statistics with Applications, (6th ed.) Prentice-Hall International,
London 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Статистика 2Ознака предмета: 20.MST2

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Петровић М. Љиљана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Стицање продубљених и додатних знања из различитих области статистике. У оквиру предмета се уводе основни појмови
математичке статистике, дефинише се статистички модел и емпиријска функција расподеле, излаже се теорија тачкастог и
интервалног оцењивања, проучава тестирање статистичких хипотеза и наводе тестови за проверавање параметарских и
непараметарских хипотеза који се најчешће користе у пракси.

Студент стиче унапређена и развијена знања из разних области статистике која  омогућавају  примену најразноврснијих
сложених статистичких модела за регистроване и израчунате податке код решавања практичних проблема у разним областима
(макро и микро економији, посебно финансијама) и у различитим економским истраживањима. Студент ће бити оспособљен да
обавља следеће послове:
• Доношење статистичких закључака на основу информација добијених из различитих врста узорака и процењивања могућих
грешака (при закључивању)
• Примена најважнијих и најчешће коришћених статистичких модела за регистроване и израчунате податке код решавања
разних практичних проблема
• Примена стандардних статистичких софтвера за статистичку обраду података
• Примена случајних процеса у разним областима:  актуарству, финансијама и др.

Предмет садржи делове из Теорије вероватноћа, Математичке статистике и Теорије случајних процеса кроз следеће области:
1.  Основне расподеле случајних променљивих; 2.   Функције генератрисе; 3.  Граничне теореме (Закони великих бројева.
Централна гранична теорема); 4. Уређене статистике; 5. Теорија одлучивања; 6. Бајесов метод оцењивања; 7. Непараметарски
методи; 8. Метод Монте Карло; 9. Случајни процеси (Пуасонов процес, процес Брауновог кретања, мартингали).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски елементи материје предвиђене програмом уз илустративне примере и задатке

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 35.00Да
Усмени испит 35.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Петровић, Љ. Теоријска статистика-Теорија статистичког
закључивања Економски факултет, Београд 2018

2, Freund J.E. Mathematical Statistics with Applications, (6th ed.) Prentice-Hall International,
London 2004

3, Малишић Ј. Случајни процеси: теорија и примене Грађевинска књига, Београд 1989
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратегије канала маркетингаОзнака предмета: 20.MSKM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Петковић К. Горан, Редовни професорНаставници:

Богетић П. Зоран, Редовни професор

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студентима развије компетенције планирања и примене различитих стратегија у позиционирању чланова
канала маркетинга на глобалном тржишту. Тежиште је на стратегијама наступа преко трговине као примарне маркетиншке
институције на тржишту роба и услуга. Разрађује се методологија анализе односа између чланова канала маркетинга. Проучава
се концепт дугорочних односа између чланова канала маркетинга, а посебно стратегије вертикалне и хоризонталне интеграције
и кооперације.

Знања која стичу у оквиру овог предмета оспособљавају студента за стратегијске послове у домену промета робе и услуга.
Студенти се оспособљавају за креирање конкретних стратегија позиционирања на тржишту у циљу стварања конкурентске
предности.  Они стичу знања и вештине развоја односа у каналима маркетинга са другим учесницима на унутрашњем и
међународном тржишту роба и услуга у циљу стварања вредности за клијенте и потрошаче.

Оквири анализе канала маркетинга у условима глобализације тржишта и трговине. Трговинска револуција и интензивна
еволуција канала маркетинга. Стратегије изградње структуре канала маркетинга – анализе тражње, понуде и ефикасности.
Идентификовање извора  снаге  чланова  канала  маркетинга.  Управљање конфликтима  и  координација  чланова  канала
маркетинга. Анализа ефикасности и ефективности канала маркетинга. Стратегијске алијансе и франшизинг у дистрибуцији.
Стратегије вертикалне интеграције у каналима маркетинга. Стратегије еволуције институција у каналима маркетинга. Стратегије
позиционирања појединачних институција на глобалном тржишту. Стратегије изградње интегрисаних ланаца снабдевања.
Стратегије  интернационализације  малопродаје и  изградње међународних канала маркетинга.  Маркетинг  канали услуга.
Стратегије електронских канала маркетинга. Трговина и остали канали маркетинга у Европској унији. Трговина и остали канали
маркетинга у Републици Србији. Правна ограничења у политици канала маркетинга.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се одвија кроз предавања (П) и вежбе (В) и то на неколико начина: Ex cathedra предавања – презентације наставника;
Интерактивни рад –дискусија конкретних ситуација; Индивидуалне и групне презентације студената о одређеном проблему
везаном за тржишни наступ; Case study – анализа примера истакнутих домаћих и страних компанија.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да
Колоквијум 0.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Ловрета С., Кончар Ј.,
Петковић Г., Богетић З.,
Стојковић Д.

Канали маркетинга ЦИД, Економски факултет,
Београд 2019

2, Palmatier, R.W., Stern, L.W.,
Ansary, A.I. Marketing Channel Strategy (8th Edition) Pearson, Boston 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратегијска анализа трошковаОзнака предмета: 20.MSAT

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Милићевић М. Владе, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да критички примењују концепте, технике и методе стратегијскеог управљања трошковима у
производним предузећима, трговинским, услужним, финансијским и непрофитним организацијама.
•Развијање дипломаца способних да етички резонују у рачуноводственој пракси

Студенти ће бити у стању да:
•Препознају информационе потребе стратегијског менаџмента
•Објасне значај и улогу управљања трошковима у новом пословном окружењу
•Опишу сврху постојања стратегијске анализе трошкова у различитим типовима организација
•Идентификују потребу за интегрисаним управљањем трошковима кроз ланац вредности и током животног циклуса производа
•Комбинују и примењују најважније технике и методе стратегијске анализе трошкова
•Припремају, презентују и анализирају различите типове извештаја о трошковима
•Дискутују са менаџерима оправданост појединачних решења за уочене проблеме
Учествују у мултидисциплинарним тимовима за упраљање трошковима

Стицање и одржање конкурентске предности;  Конкурентске стратегије;  Стратегијски проблеми конвенционалне анализе
трошкова;  Интегрисано  и  интерорганизационо  управљање  трошковима;  Ланац  вредности  као  концептуални  оквир  за
стратегијску анализу трошкова; Животни циклус као временски оквир за стратегијску анализу трошкова; Анализа изазивача
трошкова; Анализа трошкова ланца снабдевања; Анализа трошкова производње; Анализа трошкова атрибута производа;
Анализа  трошкова повезаних  са  купцима;  Анализа  трошкова окружења;  Бенчмаркинг;  Формирање базе  информација  о
конкуренцији;  Конкурентско рачуноводство; Процена висине и структуре трошкова конкуренције;  Надгледање релативне
конкурентске позиције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, Дискусије, Студије случајева, Решавање проблема

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Милићевић В. Стратегијско управљачко рачуноводство
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд.

2016

2, Shank, J., Govindarajan, V Strategic Cost Management: The New Tool for
Competitive Advantage  The Free press, New York 2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратегијске финансијеОзнака предмета: 20.MSTF

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професорНаставници:

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професор

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  Стратегијске  финансије  јесте  овладавање  теоријским  знањима,  техникама  и  процесом  стратегијског
финансијског менаџмента. Изведени циљеви предмета су везани за развој концепта и употребу методологије менаџмента
заснованог на вредности.  То су циљеви овладавања знањима идентификовања, вредновања, рангирања и предлагања
стратегија стварања вредности у виду органског  раста,  екстерног раста и финансијског  реструктурирања.

Крајњи  исход  предмета  треба  да  буде  оспособљеност  студента  да:  користи  рачуноводствену  и  вредносну  метрику
перформанси, формулише стратегије стварања вредности и њихове тактике,  идентификује оперативне, инвестиционе и
финансијске покретаче вредности,  процењује вредност формулисаних стратегија,  користи се полугама имплементације
стратегије стварања вредности,  управља процесом екстерног раста,  спроводи процес финансијског  реструктурирања.

Теоријска настава
Део  И  :  Процена  вредности:  Дефиниција  вредности,  Предмет  процене  вредности,  Методе  процене,  Процене  у  М&А
трансакцијама;  Део  ИИ  :  Финансијско  реструктурирање:  Појам  и  врсте  финансијског  реструктурирања,  Спровођење
финансијског реструктурирања, ЛБО трансакције,  ЕСОП трансакције,  Финансијска консолидација,  Репрограмирање дуга,
Конверзија дуга у акције; Део ИИИ : Мерџери и аквизиције и стратегијске алијансе: Појам и врсте екстерног раста, Екстерни вс.
Интерни раст, Стратегијски аспекти екстерног раста, Финансијски аспекти екстерног раста, Рачуноводствени аспекти екстерног
раста, Трајност екстерног раста и излазне стратегије; Део ИВ : Управљање вредношћу: Профитна метрика вс. Вредносна
метрика,  Алтернативна мерила перформанси вредносне метрике,  Процес управљања вредношћу,  Стратегије стварања
вредности

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи у виду: предавања, вежби, консултација и испита. На предавањима студенти се упознају са теоријским
поставкама и  садржајем предмета.  Током часова  вежби  организује  се  анализа  случајева,  демонстрација  проблема на
програмима за РС, као и дискусија релевантних проблема везаних за теоријски део градива и одабране студије случајева. У
консултацијама се студентима индивидуално појашњавају сложени делови градива и пружа помоћ у решавању одређених
проблема.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Каличанин, Ђ. Менаџмент вредности предузећа Економски факултет, Београд 2006

2, Тодоровић, М. Пословно и финансијско реструктурирање
предузећа Економски факултет, Београд 2015

3, Gaughan, P. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings,
17th ed. John Wiley & Sons, Inc 2018

4, Rappaport, A. Creating shareholder value: A guide for managers and
investors Free Press 1998
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратегијски контролингОзнака предмета: 20.MSTK

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи
505 - Пословно управљање (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Малинић Ц. Дејан, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената за примену комплекснијих техника и инструмената у процесу доношења стратегијских одлука;
•Развијање компетенција студената за припремање информационе подршке менаџменту у процесима анализе, постављања, и
контроле примене стратегије;
•Усмеравање студената на етичко и друштвено одговорно понашање.

Након положеног испита студенти ће бити у стању да:
•Процењују значај контролинга и  предлажу начине његовог организовања у различитим предузећима;
•Критички преиспитују однос између трансакционих и опортунитених трошкова институционализације контролинга;
•Комбинују стратегијске и оперативне концепте и примењују их у решавању сложених проблема;
•Користе различите инструменте стратегијског контролинга у процесима постављања, вредновања, тестирања и контроле
примене стратегије;
•Припремају стратегијске буџете;
•Прилагођавају мерење перформанси предузећа захтевима инвеститора на тржишту капитала;
•Препознају и анализирају ране упозоравајуће сигнале у процесу управљања стратегијом;
•Дискутују о стратегијама и пословним процесима и могућностима њиховог побољшања;
•Објасне бихејвиористичке аспекте контролинга и развијају ефикасне системе компензација;
•Ефектно презентују извештаје за менаџмент и конструктивно дискутују о предложеним решењима.

Систем и организација контролинга: Институционални аспекти контролинга, Окружење контролинга, Оперативни и стратегијски
контролинг. Стратегијски чиниоци успешности: Анализа окружења, Анализа стратегије, Анализа детерминанти конкурентности.
Стратегијско управљање перформансама: Управљање циљним трошковима и QФД матрица, АБМ, Анализа профитабилности
купаца, Управљање трошковима заштите животне средине, Управљање трошковима животног циклуса производа, Бенчмаркинг.
Инвестициони  контролинг.  Стратегијско  буџетирање:  Компоненте  одрживог  раста,  Политика  дивиденди  и  раст,
Профитабилност, раст и додата вредност, Тестирање стратегијских опција; Вредновање стратегије. Контрола имплементације
стратегије:  Идентификовање стратегијских ризика,  Дијагностичка,  интерактивна и бихејвиорална контрола, Стратегијска
анализа профитабилности. Бихејвиористички аспекти контролинга. Управљање стратегијом помоћу раних упозоравајућих
сигнала:  Глобални  индикатори  раног  упозорења,  Појединачни  индикатори  раног  упозорења.  Вредносно  оријентисани
контролинг. Повезивање перформанси са захтевима инвеститора. Компензациони пакети. Имплементирање стратегије путем
система  интегрисаних  мера  перформанси:  Баланцед  Сцорецард;  Пирамида  перформанси;  Таблеау  де  Боард.  Кризни
контролинг.  Иновативни  контролинг.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије, студије случајева, решавање проблема

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,  Simons, R. Performance Measurement & Control Systems for
Implementing Strategy  Prentice Hall, New Jersey 2000
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратегијски маркетингОзнака предмета: 20.MSTM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
506 - Квантитативна анализа (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професорНаставници:

Вељковић М. Саша, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из из области стратегијског маркетинга
•Разумевање и примена основних алата, техника и концепата стратегијског маркетинга
•Развијање аналитичког и практичног начина размишљања

Успешним савладавањем предмета пословни маркетинг студенти ће бити у могућности да:
•објасне основне појмове и користе кључне концепте, технике и алате стратегијског маркетинга
•разликују и користе маркетинг стратегије
•осмисле и усмеравају процес стратегијског маркетинга
•примене стечена знања и вештине у решавању конкретних пословних проблема
•унапреде маркетиншку логику размишљања
•унапреде вештине појединачног и тимског рада при решавању пословних проблема
•демонстрирају етику и постулате друштвено одговорног пословања

Основне целине које се обрађују су: развој маркетинг стратегија и планова, прикупљање информација и предвиђање тражње,
стварање дугорочно лојалних односа, идентификовање тржишних сегмената и таргетирање, суочавање са конкуренцијом и
подстицање раста, одређивање стратегије производа, развој ценовних стратегија и програма, дизајнирање и управљање
интегрисаним маркетинг каналима, осмишљавање интегрисаних маркетиншких комуникација и управљање њима,  управљање
дигиталним комуникацијама дугорочно управљање холистичком организацијом маркетинга.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: интерактивна настава, дискусије. Вежбе:практична настава, појединачни и групни рад студената на решавању
примера из праксе и презентације решења; различити начини провере знања.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Котлер, Ф., Келер, К.Л. Маркетинг менаџмент
Дата Статус Београд и ЦИД –
Економски факултет,
Универзитет у Београду

2017

2, Kotler, P., Keller, K.L. Marketing Management Boston, Pearson 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратегијски менаџмент људских ресурсаОзнака предмета: 20.MSML

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да студентима обезбеди знање и аналитичке вештине потребне за обављање послова који су
повезани са различитим аспектима стратегијског менаџмента људских ресурса (СМЉР) и односа са запосленима. Циљеви су
да се студенти припреме да постану стратешки партнери у организацији, било да су чланови менаџмента или да им је посао да
пословне циљеве компаније уграде у стратегије људских ресурса, као и да разумеју како трендови у дрштву и радном окружењу
утичу на организације и различите аспекте запослености.

Након што успешно положе испит из овог предмета, студенти ће бити способни да: 1) демонстрирају знање и разумевање
кључних специфичности СМЉР-а; 2) објасне и анализирају сложене односе који постоје између пословне стратегије и МЉР-а,
као и да анализирају и објасне улогу МЉР-а у стратешким плановима организације и демонстрирају способност да повежу
пословну стратегију и стратегију људских ресурса; 3) анализирају стратешку улогу МЉР-а у конкурентском окружењу и процене
утицај  МЉР-а  на  организационе  перформансе;  4)  примене  принципе  СМЉР-а  у  свим  МЉР  функцијама,  укључујући
запошљавање, обуку и развој,  менаџмент перформанси, зараде и односе са запосенима и процене њихове појединачне
доприносе организационој ефективности; 5) повежу и примене знање о СМЉР-у на савремене организације.

Предмет обухвата следеће основне области: улога управљања људским ресурсима у формулисању и спровођењу пословне и
развојне стратегије, функционална стратегија: стратегија развоја људских ресурса, креирање политика људских ресурса, значај
балансиране листе циљева МЉР-а, МЉР метрика: квантитативни показатељи квалитета управљања људским ресурсима у
свим областима (планирање, запошљавање, оцењивање перформанси, награђивање, радни односи и односи менаџмента и
запослених,  развој  лидера,  флуктуација),  информациони систем за људске ресурсе,  одитинг  МЉР-а,  позиционирање и
структурирање менаџмента људских ресурса у  националним и интернационалним компанијама.
Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти уче да
препознају и решавају проблеме у области стратегијског менаџмента људских ресурса  и стекну потребна знања и вештине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету Интернационални менаџмент људских ресурса се изводи кроз (1)  предавања и (2)  практичан рад
студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката од
стране студентских тимова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 15.00Да
Практична настава 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Schuler, R.S., & Jackson, S.
(Eds.) Strategic human resource management Blackwell Publishing 2007

2, Noe, R.A., Hollenbeck, J.R.,
Gerhart, B., Wright, P.M.

 Human Resources Management: Gaining a
Competitive Advantage  New York: Mc Graw-Hill 2015

3,  Ulrich, D., & Brockbank, W.  The HR value proposition  Boston, MA: Harvard Business
School Press 2005

4,  Ulrich, D., Younger, J.,
Brockbank, W., & Ulrich, M.  HR from the outside in.  McGraw-Hill 2015

5, Богићевић Миликић, Б.

Measuring quality of human resource management:
HR scorecard U: Contemporary management and
marketing methods in improving competitiveness of
companies in Serbia in the process of its integration in
European Union. Vol. 3

Економски факултет 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

6, Н. Јанићијевић

Contemporary Management and Marketing Methods
in Improving Competitiveness of Companies in Serbia
in the Process of its Integration in European Union
(39-50)

Београд: ЦИДЕФ 2012

22.06.2020Датум: Страна 178



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Стратешка питања дестинацијског менаџментаОзнака предмета: 20.MSDM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ковачевић М. Игор, ДоцентНаставници:

Зечевић В. Бојан, Редовни професор

Атељевић Р. Јово, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни образовни циљ предмета је да студенти овладају алатима стратегијског менаџмента који се користе у управљању
турстичким дестинацијама. Успешно вођење туристичке политике у дестинацијама и раст и развој захтева стратешки приступ
који уважава савремене принципе стратешког менаџмента туристичких дестинација. Циљ је да студенти развију компетенције и
вештине: (1) управљања туристичким дестинацијма, (2) неопходне за формулисања и вођење пословне политике турстичких
дестинација и (3) доношења пословних одлука стратешког карактера у туристичким дестинацијама.

Примена знања за самостално и групно доношење стратегијских одлука у управљању туристичким дестинацијама. Дефинисање
свих  релевантних  фактора  из  интерног  и  екстерног  (шанси  и  претњи)  окружења који  утичу  на  раст  и  развој  туризма  у
дестинацијама. Дефинисање и примена пословне политике туристичких дестинација и доношења одлука у кризним ситуацијама
у дестинацијама.  Упореба лидерских и менаџерских компетенција и вештина за управљање дестинацијским менаџмент
организацијама.

1.Појам и типови туристичких дестинација. 2.Динамика и типови развоја туристичких дестинација. 3.Стејкхолдери и развој
туристичких дестинација. 4.Формулисање стратегије туристичке дестинације: Визија и циљеви туристичке дестинације. 5.Развој
и туристичка политика дестинације.  6.Инструменти маркетинга туристичке дестинације.  7.Имиџ туристичке дестинације.
8.Позиционирање  и  брендинг  туристичке  дестинације.  9.Перформансе.  10.Концептуализација  и  развој  производа.
11.Дизајнерско размишљање у креирању дестинацијског производа. 12.Развој дестинацијског бренда. 13,Друштвени медији и
брендирање дестинација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентације теоријских ставова, концепата и дефиниција; Предавања гостију из привреде и презентације случајева из праксе.
Вежбе: Индивидуални и групни задаци / презентације; Дискусије; Индивидуално читање и студирање.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Marios Sotiriadis, Dogan
Gursoy

The Handbook of Managing and Marketing Tourism
Experiences Emerald 2016

2, Daniel R. Fesenmaier, Zheng
Xiang Design Science in Tourism Springer 2017

3,
Mihalis Kavaratzis, Gary
Warnaby, Gregory J.
Ashworth (eds.)

Rethinking Place Branding: Comprehensive Brand
Development for Cities and Regions

Springer International
Publishing 2015

4, Keith Dinnie Nation Branding, Concepts, Issue and Practice (2nd
ed.) Routledge 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Стручна пракса

Стручна праксаОзнака предмета: 20.MSTP

Број ЕСПБ: 3

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи
502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)
505 - Пословно управљање (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 6

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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Наставни предмет

Структуре становништваОзнака предмета: 20.MSST

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Статистика и математика

Радивојевић М. Биљана, Редовни професорНаставници:

Рашевић М. Мирјана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Стицање и унапређење компетенција за проучавање структура становништва - њихове међусобне повезаности и повезаности
са динамиком становништва, као и ефеката на функционисање социјалних и просторних система. Увођење у савремене и
иновативне контексте изучавања. Овладавање методама анализе. Развој критичког мишљења и оспособљавање за самосталан
истраживачки рад.

Студенти ће после завршеног курса моћи самостално да истражују проблеме из области демографских структура. Моћи ће да
оцене капацитете социјалних статистика, могућности и ограничења њиховог коришћења у разноврсним анализама структурних
карактеристика становништва и  да направе адекватан избор релевантних извора података.  Владаће начинима обраде
података, њихове стручне и научне интерпретације. Располагаће знањима о актуелним, круцијалним изазовима из области
демографских структура у земљи и свету.

Структура становништва по полу. Методе анализе. Последице нарушеног полног састава на економску и социјалну организацију
живота. Разлике пола и рода. Полни састав као фактор, последица и индикатор друштвеног и демографског развитка.
Старосна структура становништва, значај за демографски и економски развој. Анализа. Процес демографског старења у
Србији, регионалне разлике. Промене обима и старосног састава функционалних контигената. Демографски профил старог
становништва Србије. Промена парадигме о демографском старењу.
Социоекономске  структуре.  Анализа.  Демографске  детерминанте  обима  и  старења  радне  снаге.  (Не)запосленост  –
демографски аспекти. Обесхрабрени у тражењу посла. Разлике у економској активности мушког и женског становништва -
демографски аспекти.
Образовна структура становништва – утицај образовања на демографски развитак, значај образовања за социоекономски
развој. Анализа. Трендови. Образовање за будућност.
Етничка,  конфесионална и језичка структура – анализа и методолошке специфичности прикупљања података,  значај  за
демографска истраживања, вишенационалне заједнице и утицај  на демографски развитак.
Структура према брачности. Анализа. Целибат. Кохабитације. Старосни модел брачности.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања/консултације,  дискусије,  израда  „менталне  мапе“  (мапе  размишљања)  на  задату  тему,  креирање  пројекта
истраживања  и  спровођење  самосталног  истраживачког  рада,  интерпретација  резултата  истраживања.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Група аутора, уредник В.
Никитовић Популација Србије почетком 21. века Републички завод за

статистику 2015

2, М. Девеџић, Ј. Стојилковић
Гњатовић Демографски профил старог становништва Србије Републички завод за

статистику 2015

3, М. Девеџић Промена парадигме о демографском старењу –
Зборник “ „Ка бољој демографској будућности“ САНУ 2018

4, Б. Станковић Consensual unions in Serbia: 2011 Census results,
Зборник Матице српске за друштвене науке Матица српска 2014

5, М. Девеџић Родне (не)једнакости из демографске перспективе,
„Становништво“

Институт друштвених наука –
Центар за демографска
истраживања

2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

6, А. Шобот Родна неравноправност у Србији – демографско
гледиште

Институт друштвених наука –
Центар за демографска
истраживања

2014

7, Б. Јовановић Гавриловић,
Б. Радивојевић

Образовање становништва за будућност и
будућност образовања, „Становништво“

Институт друштвених наука –
Центар за демографска
истраживања

2017

8, А. Кнежевић, Н. Радић
Категоризација етничког идентитета у пописима
становништва: Између теоријских схватања и
статистичке праксе. „Становништво“

Институт друштвених наука –
Центар за демографска
истраживања

2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Улагање у хартије од вредностиОзнака предмета: 20.MUHV

Број ЕСПБ: 7

503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Р. Бошко, Редовни професорНаставници:

Јанковић М. Ирена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Усвајање напредних и сложених метода вредновања појединачних финасијских инструметана и њихових скупова. Теорија и
методи конструкције оптималног портфолиа, формулисање и примена инвестционих стратегија. Мерење ризика и заштита од
ризика.

Студенти ће бити оспособљени да се баве финансијском анализом и управљањем портфолиом финансијских инструмената.

Теоријска настава
1.Корисност и вредност финансијске активе.
2.Принципи формирања цене финансијске активе.
3.Детеминанте и методологија мерења варијабилитета цене финансијске активе.
4.Ризик/принос и модели валоризације активе. Портфолио теорија. Индексни модели.
5.Улагање у корпоративне хартије од вредности. Улагање у обичне акције. Дужнички инструменти корпоративног сектора.
6.Улагање у државне ХоВ. Основни ризици.
7.Мерење сензитивности промене цене активе у односу на промене каматних стопа. Трајање (енгл. Duration) и конвексност
(енгл. Convexity) обвезнице.
8.Детерминанте нивоа и структуре каматних стопа. Временска структура каматних стопа. Крива приноса.
9.Употреба деривираних инструмената. Употреба форварда и фјучерса. Цена форварда и фјучерса.
10.Употреба опције. Ризик/принос карактеристике опције. Цена опције. Интисична и временска вредност опције. Put-call паритет.
Модели вредновања опције. Биномни модел вредновања опције. Black-Scholes модел вредновања опције.
11.Конструкција и управљање оптималним портолиом финансијских инструмента. Основни концепт оптимизације портфолиа.
Мерење перформанси портолиа. Оптимизација портфолиа инстрмената са фиксним приносом.
Вежбе
Нумеричке симулације основних модела.
Студијски истраживачки рад студента под менторством наставника.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмена настава и рад у Wolfram Mathematics.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Б. Урошевић, М. Божовић Операциона истраживања и квантитативне методе
инвестиција Економски факултет, Београд 2009

2, Z. Bodie, A. Kane, A. J.
Marcus Основи инвестиција Дата статус, Београд 2009

3, W. F. Sharpe, G. A.
Aleksander, J. V. Baley Investments Prentice-Hall International 1999
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање друштвеном инфраструктуромОзнака предмета: 20.MUDI

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Редовни професорНаставници:

Глигорић Матић Ж. Мирјана, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овладавање знањима из економске теорије и политике, која се првенствено тичу управљања друштвеном инфраструктуром,
методама анализе и координације економских са друштвеним активностима, односно обезбеђења и употребе средстава за ове
намене у економској стварности Србије и њеним односима са окружењем.

Савладавањем предмета студент је оспособљен да разуме и интерпретира зависности, систематично промишља, анализира
сложене проблеме и доноси одговарајуће одлуке на разним нивоима у државној администрацији земље, специјализованим
фондовима и невладином сектору који обезбеђују поједине елементе друштвене инфраструктуре, анализира и објашњава
социјално-економске процесе релевантне превасходно за овај домен, да идентификује проблеме и образлаже их са аспекта
целине политике друштвеног развоја.

1. Одређење, обухват и односи у друштвеној инфраструктури; 2. Друштвена инфраструктура и читав јавни сектор у систему
друштвених рачуна; 3. Држава благостања и њено актуелно схватање; 4. Теорија јавних добара и алокација средстава у
друштвену инфраструктуру, 5. Проблем и начела одлучивања о јавним пословима; 6. Основни концепт јавних прихода (порези,
продаја производа и услуга); 7. Државно задуживање (облици јавног дуга, економски ефекти управљања јавним дугом, развој
државног задуживања и ограничења јавног дуга, ратно финансирање и суверени дугови); 8. Економске функције државе и
механизми функционисања економске политике (алокативна функција, стабилизациона функција, дистрибутивна функција); 9.
Расходи буџета (расходи за услуге образовања, здравства, одбране и сл., те функционисање државне администрације; расходи
за социјално осигурање, трансфери појединцима и субвенције привредним субјектима); 10. Проблеми контроле јавних расхода
и њиховог коришћења.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra предавања, групне и појединачне презентације, интерактивни рад, студије случаја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Stiglitz, J. E. – Rosengard, J.
K. Economics of the Public Sector New York: W. W. Norton &

Company 2015

2, Gunter, H. M. et al. (eds.) New Public Management and the Reform of Education New York: Routledge 2016
3, Howard, M. et al. Public Sector Economics for Developing Countries University of West Indies Press 2010
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Наставни предмет

Управљање економском политикомОзнака предмета: 20.MUEP

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска теорија и анализа

Фабрис Б. Никола, Редовни професорНаставници:

Јандрић С. Маја, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ изучавања предмета Управљање економском политиком је оспособљавање студената да примене знања о економској
политици,  која  се  односе  на  питања  избора  оптималног  микса  инструмената  економске  политике  и  начине  вођења
стабилизационе економске политике. Поред тога, циљ је да се студенти оспособе да изврше процену утицаја економске
политике у савременим глобалним условима, као и да изврше евалуацију ефеката економске политике и анализу текуће
економске политике Србије. Циљ предмета је да оспособи студента за самостални рад у владиним институцијама, централној
банци, научнообразовним и истраживачким институцијама.

Кроз наставу студент ће бити оспособљен да користи стечена знања како би анализирао постојећу економску политику, пратио
промене и самостално решавао проблеме. Предметом се студент припрема и за самостално спровођење истраживања из
области економске политике. По завршетку курса, студент ће моћи да изврши евалуацију појединих мера економске политике,
као и да осмисли решења за конкретне проблеме везане за вођење економске политике.

Теоријска настава
1. Класификација и карактеристике економске политике, 2. Избор оптималног микса инструмената економске политике, 3.
Политика економских односа са светом и процес глобализације, 4. Економска политика у условима међународне координације
економских  политика,  5.  Стабилизациона  економска  политика,  6.  Антикризна  економска  политика,  7.  Кредибилитет  и
стабилизација, 8. Структурне карактеристике земаља у развоју и земаља у транзицији, 9. Реформа државе благостања, 10.
Методи симулације ефеката и евалуације мера економске политике, 11. Анализа економске политике Србије.
Практична настава: Вежбе се организују за све теме обухваћене теоријском наставом
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад, дебате, студије случајева, симулације различитих сценарија економске
политике

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава ће се спроводити по принципу класичних предавања која ће бити праћена интерактивним облицима наставе кроз рад
на вежбама и студијско истраживачки рад. Након теоријске обраде лекције, следиће практично решавање проблема изложено у
великом броју студија случајева. Од студената се очекује редовно праћење наставе, активан приступ током наставе, учешће у
дискусијама, израда сопствених презентација, као и решавање домаћих задатака који ће се односити на обрађене тематске
области.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 20.00Да
Практична презентација 10.00Да
Приступни рад 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Lindbeck, A. Macroeconomics and Economic Policy Edward Elgar Pub 2003

2,
Димитријевић, Б., Фабрис,
Н., Владушић, Љ., Радовић,
М., Јандрић, М.

Економска политика – регионални аспекти Универзитет у Београду –
Економски факултет 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање инвестицијамаОзнака предмета: 20.MUPI

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професорНаставници:

Ђуричин Н. Драган, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Управљање инвестицијама је  представљање инвестирања као процеса алокације економских ресурса у
времену, упознавање студената са природом и карактеристикама различитих могућности за инвестирање и разликама између
финансијских и друштвених (економских) ефеката инвестиционих пројеката. Предмет има за циљ оспособљавање студената за
самосталну анализу инвестиционих алтернатива и припрему инвестиционе студије

По завршеном курсу из предмета Управљање инвестицијама студенти ће моћи да: истакну специфичности различитих врста
инвестиција, да аргументују значај постојања производних и тржишних могућности за алоцирање ресурса у времену, да оцене
утицај различитих ограничења на инвестиционе одлуке, као и да оцене економске ефективности инвестиционих улагања.
Студенти  ће  оцену  ефективности  инвестиционих  улагања  моћи  да  изврше  у  складу  са  међународно  прихваћеним
методологијама, као што су методологија Светске банке, УНИДО методологија, методологије цост-бенефит анализе европских
фондова (структурни фонд и кохезиони фонд) и инструмената (инструменти за претприступну помоћ), а цео процес евалуације
инвестиционих пројеката извршиће у форми студије изводљивости, односно пословног плана

Предмет Управљање инвестицијама састоји се из следећих наставних јединица: Модел оптималне акумулације и алокације у
времену,  процес доношења инвестиционих одлука у  предузећу,  рационирање капитала,  трошкови капитала,  оптимална
структура капитала, интерно тржиште капитала, инвестиције предузећа у условима неизвесности – индивидуални пројекти,
критеријуми одлучивања о појединачним пројектима засновани на субјективној вероватноћи, финансијско реструктурирање
корпорација, методологија за евалуацију инвестиционих пројеката, студије изводљивости и претходне студије изводљивости
инвестиционих пројеката

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања еx цатедра, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја и домаћи задаци.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
European Commission –
Directorate-General for
Regional and Urban policy

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects
European Commission –
Directorate-General for
Regional and Urban policy

2014

2, Осак, С., Деди, Л. Буџетирање капитала: Процена инвестицијских
пројеката Масмедиа 2011

3, Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план – водич за израду
Београд: Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање инвестицијама и инвестициона политикаОзнака предмета: 20.MUIP

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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Наставни предмет

Управљање корпоративним добиткомОзнака предмета: 20.MUKD

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Малинић Ц. Дејан, Редовни професорНаставници:

Милићевић М. Владе, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да повезују процесе стврања и поделе добитка са процесом креирања вредности за власнике и
друге интересне групе;
•Припремање студената да управљају сложеним проблемима креирња, исказивања и поделе корпоративног добитка;
•Усмеравање студената на етичко понашање у процесу исказивања добитка и промовисање друштвено одговорног понашања
власника и менаџмента.

Након положеног испита студенти ће бити у стању да:
•Обрачунавају и аргументују примену економских, рачуноводствених и вредносно оријентисаних мера перформанси
•Критички оцењују односе између добитка, раста и креирања вредности;
•Пројектују циљни добитак на нивоу предузећа и СПЈ на начин да буде у функцији креирања додате вредности;
•Обрачунавају трошкове капитала по сегментима у складу са ризиком;
•Дискутују о импликацијама стратегијског и оператвног одлучивања на добитак и креирање вредности;
•Прикажу како различите рачуновоствене стратегије могу утицати на вредност предузећа;
•Критички преиспитују изборе на подручју политике дистрибуције добитка;
•Примењују композитне мере за процену квалитета добитка;
•Комбинују  различите рачуноводствене политике у  процесу исказивања добитка на начин који  је  у  складу са суштином
прихваћених етичких стандарда и професионалних вредности.

Мерење добитка и вредности: Добитак, капитал и вредност; Концепт економског добитка; Концепт рачуноводственог добитка;
Концепти креирања додате вредности; Корпоративна друштвена одговорност. Управљање процесима стварања добитка и
креирања  вредности:  Однос  добитка  и  креирања  вредности;  Мерење  креиране  вредности;  Пројектовање  добитних
перформанси; Повезивање профитабилности са креирањем вредности; Покретачи креирања вредности; Матрица финансијских
стратегија. Управљање перформансама стратегијских пословних јединица: Профитни потенцијал и ризик; Инкорпорирање
циљног добитка; Линеарна алокација трошкова капитала по сегментима; Трошкови капитала и ризик. Доношење пословних
одлука: Циљни добитак и инвестиционо одлучивање; Циљни добитак и одлучивање о ценама; Циљни добитак и оперативно
одлучивање.  Стратегије исказивања добитка: Рачуноводствене стратегије - оквир, могућности и етичке дилеме; Стратегија
уравнотежавања добитка; Стратегија флуктуирајућег добитка; Стратегија од случаја до случаја. Управљање поделом добитка
корпоративног предузећа: Стратегијски значај поделе добитка; Дистрибуирање добитка власницима: теоријска утемељења;
Алтернативни  начини  дистибуције  добитка;  Политика  дивиденди у  регулисаним индустријама;  Политика  дивиденди на
тржиштима  у  настајању;  Политика  резерви;  Политика  учешћа  у  добитку.  Процена  квалитета  добитка:  Дискреција  у
рачуноводственом извештавању; Креативно финансијско извештавање: последице и етичка питања; Композитне мере за
процену  квалитета;  Импликације  примене  фер  вредности  на  квалитет  добитка;  Упозоравајући  сигнали;  Механизми
дисциплиновања менаџера. Специфични проблеми управљања добитком: Концепти добитка и капитала за инфлаторне услове;
Концепт пословног добитка Едвардса и Бела.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије, студије случајева, решавање проблема

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 70.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Малинић, Д. Политика добити корпоративног предузећа Економски факултет, Београд 2007

2, Lee, T.M Income and Value Measurement Thomson Publishing Co.,
London 1996
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање квалитетомОзнака предмета: 20.MUKV

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Бабић Б. Јасна, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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Наставни предмет

Управљање људским ресурсимаОзнака предмета: 20.MULR

Број ЕСПБ: 7

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање међународним маркетингомОзнака предмета: 20.MUMM

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Митић Ј. Сања, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студентима понуди унапређена, вишедимензионална и најновија знања, концепције, принципе, услове,
начине и вештине управљања међународним маркетиншким активностима, од извозне до глобалне перспективе. Полазећи од
подразумевајуће претпоставке да студент већ влада базичним знањима међународног маркетинга, у овом предмету је акценат
на изучавању сложенијих проблемских, тржишних, производних, услужних, секторских, микро и макро аспеката међународног
маркетинг менаџмента.

Савлађивањем предвиђеног  програма овог  предмета,  студент  се  оспосбљава за:  истраживање иностраних  тржишта  и
понашања потрошача у различитим срединама и културама; маркетиншко вредновање тржишних шанси и могућности у
међународним и
глобалним размерама;  вредновање и  избор  оптималних  међународних  маркетинг  стратегија;  доношење међународног
маркетинг плана, конкурентско профилисање међународне маркетиншке понуде, међународно брендирање и маркетиншко
комуницирање, вођење међународних маркетиншких кампања.

Теоријска настава
Од извозног до глобалног маркетинга; Концепцијске и амбијенталне промене глобалног маркетинга; Управљање процесима
глобализације  и  локализације  маркетинга;  Кроскултурно  понашање  потрошача;  Истраживање  иностраних  тржишта  и
међународни маркетинг информациони систем; Стратегија међународног конкурентског профилисања и опредељивања;
Управљање садржајем и вредношћу међународне маркетинг понуде; Стратегије производног, институционалног, дестинацијског
и националног брендирања; Стратегија усклађивања имиџа земље порекла и међународне пословне репутације; Стратегија
борбе против фалсификата;  Стратегија међународног маркетинга услуга;  Управљање међународним каналима продаје,
дистрибуције и логистике; Управљање међународним промотивним активностима; Управљање међународним маркетингом
односа;  Усклађивање ценовних и неценовних стратегија у ММ; Организовање међународног маркетинга;  Дигитална ера
међународног маркетинга;  Управљање Интернет маркетингом.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Служи за проверу разумевања, препознавање одговора на постављена тематска и проблемска питања, обраду пословних
примера, организовање дискусионих група, презентација, ролл плаy вежби, излагање истраживачких радова и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања, Тимске презентације, Групно, инерактивно и полемичко разјашњавање појединих тематских
и проблемских јединица, Тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима
Вежбе: Интерактивни рад, Студије случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ракита Б. Међународни маркетинг: од локалне до глобалне
перспективе Економски факултет Београд 2009

2, Terpstra V., Foley J., Sarathy
R International Marketing Naper Publishing 2012

3, Kotabe M., Helsen K. Global Marketing Management John Wiley & Sons 2010
4, Cateora P. Graham J., Gily M International Marketing McGraw Hill 2010
5, Keegan W. J. Global Marketing Management Prentice Hall 2011

22.06.2020Датум: Страна 191



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање односима с јавношћуОзнака предмета: 20.MUOJ

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Огњанов П. Гаљина, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ је  да  студенти  науче  да  управљају  односима  с  јавношћу  у  различитим  контекстима:  у  корпорацијама,  владиним
институцијама,  непрофитним  организацијама,  образовним  институцијама,  индустрији  забаве,  спорта  и  туризма  и  у
међународним  односима.  Осим  тога,  циљ  је  да  студенти  овладају  вештином  јавног  наступа  као  и  комуницирања  са
јавношћу у онлајн окружењу, тј. путем друштвених медија и друштвених мрежа

Студенти ће знати да анализирају специфичности група јавности за организације које своју активност обављају у различитим
окружењима,  а  то  су:  корпорације,  владине институције,  непрофитне и  невладине институције,  образовне институције,
индустрија забаве и туризма, као и у међународним односима с јавношћу. Они ће разумети и знати да примењују посебне алате
комуницирања са запосленима, новинарима, инвеститорима, преставницима извршне власти, члановима група за притисак и
другим значајним стејкхолдерима. Такође, студенти ће умети да планирају и спроведу комуникациону стратегију засновану на
специфичним алатима комуникација намењеним тим групама јавности. Знаће да управљају активностима односа с јавношћу у
корпорацијама, владиним институцијама, непрофитним организацијама и индустрији забаве, спорта и туризма. Такође, знаће да
управљају односима с јавношћу на интернету и стећиће вештину
јавног наступа.

Теоријска настава.  Управљање односима с јавношћу у посебним областима делатности.  Области делатности и њихове
карактеристике.  Односи  с  јавношћу  у  корпорацијама:  комуницирање  с  потрошачима,  комуницирање  са  запосленима,
комуницирање са широм друштвеном заједницом, комуницирање са финансијском јавношћу. Друштвено одговорно пословање.
Односи с јавношћу у владиним институцијама: лобирање, прикупљање финансијских средстава (фандрејзинг), етичка питања.
Односи с јавношћу у непрофитним организацијама: активности и значај непрофитних организација. Односи с јавношћу у
образовним институцијама. Односи с јавношћу у индустрији забаве, спорта и туризма. Односи с јавношћу у међународном
окружењу: међународни корпоративни односи с јавношћу и међународни односи с јавношћу влада земаља. Односи с јавношћу
на интернету: креирање садржаја, управљање комуникацијом с истакнутим појединцима и друштвеним групама на интернету.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Студенти решавају студије случаја у посебним
областима делатности. Имају тренинг у области јавног
наступа.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи у виду предавања и вежби. Циљ предавања је да студенте упозна с теоријским концептима и да
их подстакне на размишљање о одговарајућој теми. Предавање подразумева презентацију наставника, као и дискусију о
одабраним темама. Вежбе подразумевају практичан рад на пројектима и примерима из праксе,
анализу студија случаја као и овладавање вештином јавног наступа.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Практична презентација 15.00Да
Студије случаја 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Вилкокс, Д., Камерон. Г.,
Олт, Ф., Ејџи, В. Односи с јавношћу (део ИВ) ЦИД Економски факултет,

Београд 2006

2, Марковић, М. Пословна комуникација (глава 10) Клио, Београд 2008
3, Whatmough, D. Digital PR Emerald Publishing 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет
Управљање природним ресурсима и заштита животне

средине
Ознака предмета: 20.MEPR

Број ЕСПБ: 7

504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Редовни професорНаставници:

Рикаловић М. Гојко, Редовни професор

Глигорић Матић Ж. Мирјана, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са принципима одрживог коришћења природних ресурса и заштите животне средине,
њихово оспособљавање за примену систематизованих практичних знања о газдовању појединим врстама природних ресурса,
као и за анализу сложених функционалних веза у животној средини.

Усвајањем концепата и аналитичких алата овог предмета, студент ће бити у стању да процењује ефекте коришћења природних
ресурса, да креира пословне моделе циркуларне економије, да анализира студије процене утицаја на животну средину, да
припрема  и  израђује  студије  оправданости  пројеката  превентивног  деловања,  да  предлаже  алтернативне  приступе
коришћењем еколошких процедура и стандарда, да стекне специфична знања о утицају људских активности на окружење, да
самостално просуђује  у  реалним ситуацијама коришћења природних ресурса и  вођења еколошке политике у  складу са
принципима одрживог  развоја.

1. Економија и природно окружење; 2. Власничка права, екстерналије и еколошки проблеми; 3. Зелена економија и зелени раст
у контексту одрживог развоја;  4. Циркуларна економија као окосница одрживог развоја; 5. Локација и вредновање природних
ресурса; 6.  Управљање експлоатацијом необновљивих ресурса; 7.  Управљање обновљивим ресурсима; 8.  Екосистеми и
биодиверзитет;  9.  Општа оскудица ресурса;  10.  Загађивање животне средине;  11.  Инструменти еколошке политике;  12.
Еколошко рачуноводство; 13. Глобални и регионални проблеми животне средине; 14. Међународна и национална регулатива у
области коришћења природних ресурса и заштита животне средине; 15. Сиромаштво и ефекти на животну средину – значај
одрживог развоја.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

класична предавања, презентације, постављање питања, дискусије, студије случаја, обрађивање дела градива од стране самих
студената.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Tietenberg, T. – L. Lewis Environmental and Natural Resource Economics New York: Taylor & Francis. 2018

2, Perman, R. et al. Natural Resource and Environmental Economics Pearson Education Limited,
Harlow, Essex 2012

3, Harris, M. J. Економија животне средине и природних ресурса –
савремени приступ Дата Статус 2009
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Наставни предмет

Управљање простором у туризмуОзнака предмета: 20.MUPT

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Манић Ђ. Емилија, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студента  да  разумеју  структуру  и  динамику  простора у  коме се  одвија  туристичка  активност  с  циљем
ефикаснијег управљања туристичким дестинацијама (примена концепта одрживог развоја, просторног планирања, напредних
технологија)

Објасни структуру и динамику простора у коме се одвија туристичка активност
Анализира различите просторне и урбанистичке планове са аспекта планирања и управања туристичком дестинацијом
Интегрише просторно  и  туристичко  планирање да  би  као  доносиоци  одлука  добили  квалитетне  информације  за  избор
оптималног  решења у  управљању туристичком дестинацијом
Процени адекватност инструмената и техника увођења концепта одрживог развоја у планирању и управљању туризмом у
заштићеним, али и осталим подручјима
Користи просторни информациони систем за прикупљање, чување, анализу и приказивање података референтно везаних за
простор у коме се одвија туристичка активност

Простор као сложен систем: струкутра и динамика
Просторно планирање у функцији развоја туристичких дестинација
Просторне стратегије у туристичком планирању
Туризам у заштићеним областима
Географски информациони систем: основе и базична примена

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, студије случаја, практичне вежбе у рачунарској учионици

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Williams A. Tourism geography: A new Synthesis. Second edition Routledge 2009

2, Eagles P.F., McCool S.F.,
Haynes Ch.D

Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines
for Planning and Management

Cardif University, UNEP, WTo
& IUCN 2012

3, РГЗ ГИС прируцник за локалне самоуправе у Србији РГЗ 2013
4, Weaver D. Sustainable tourism Elsevier 2006

5, Hall MC., Lew A Understanding and managing tourism impacts: an
integrated approach Routlaedge 2009

6, Гајовић, В., Србовић Д. ArcGIS for Desktop 10x + CD - Korisničko uputstvo:
ArcCatalog ArcMap ArcToolbox GDi Gisdata 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање ризицима МОзнака предмета: 20.MUPR

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професор

Chroneos Красавац  . Биљана, Ванредни професор

Станојевић С. Јелена, Доцент

Копривица Р. Марија, Доцент

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  да  студенти  разумеју  принципе  актуарског  управљања  ризицима  и  овладају  основним  елементима
математичке  методологије  која  се  примењује  за  квантификацију  ризика  у  актуарству

По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да идентификују различите врсте ризика у осигурању, да измере
величину тих ризика и њихових међузависности, као и да изаберу и примене одговарајуће методе управљања ризицима. На тај
начин, студенти ће моћи да спроведу целокупан процес управљања ризицима у осигуравајућим компанијама.

Основни концепти управљања ризиком. Ризик и неизвесност. Врсте ризика. Стратегије управљања ризиком. Трошкови и
користи  управљања  ризиком.  Концептуални  оквир  за  анализу  неизвесности  окружења.  Процес  управљања  ризиком.
Идентификовање ризика. Мерење и моделирање ризика. Принципи актуарског моделирања ризика. Дискретне и непрекидне
случајне променљиве и њихове функције расподела вероватноћа. Модели фреквенције штета. Модели интензитета штета.
Генерисање нових расподела. Мешавина расподела Модификације случајне величине износа штета. Процес пребројавања.
Пуасонов процес пребројавања. Модели доживљења. Модели агрегатног износа штета. Ланци Маркова. Вероватноћа преласка.
Брауново кретање. Граничне вероватноће. Монте Царло методе. Генерисање непрекидне и дискретне расподеле. Мера ризика.
Концепт кохерентности. Мерење међусобне зависности ризика. Методе управљања ризиком. Мониторинг као фаза процеса
управљања ризиком

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања биће обрађивани теоријски концепти предвиђени програмом курса са мноштвом илустративних
примера, док ће на часовима вежби бити рађени задаци.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Vaughan E., Vaughan T. Основе осигурања : управљање ризицима МАТЕ 2000
2, George E. Rejda Principles of risk managament and insurance Addison Wesley 2008
3, Dorfman, M. S. Introduction to Risk Management and Insurance Prentice Hall 2002

4, Harrington, S.E., Niehaus,
G.R. Risk Management and Insurance McGraw-Hill 2003

5, Bellis, C., Lyon, R., Klugman,
S.A., Shepherd, J.

Understanding Actuarial Management: The Actuarial
Control Cycle ACTEX Publications 2010

6, Melnikov, A. Risk Analysis in Finance and Insurance (Book 21) Chapman and Hall/CRC
Financial Mathematics Series 2011

7, Cunningham, R.J., Herzog,
T.N., London, R.L. Models for Quantifying Risk, 5th edition ACTEX Publications 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

8, Kaas, R., Goovaerts, M.,
Dhaene, J., Denuit, M. Modern Actuarial Risk Theory Using R, 2nd Ed. Springer 2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање средствима осигуравајућих компанијаОзнака предмета: 20.MUSO

Број ЕСПБ: 7

506 - Квантитативна анализа (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Ракоњац-Антић Н. Татјана, Редовни професорНаставници:

Божовић Ч. Милош, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је пружање знања о изворима средстава осигуравајућих компанија и пензијских фондова, начинима њиховог
улагања, принципима и мерењу ефеката инвестираних средстава у различите облике активе

Након успешног савладавања градива студенти ће бити оспособљени да: (1) креирају инвестициони портфолио осигуравајуће
компаније и пензијског фонда и (2) да  измере његове перформансе, узимајући у обзир постулате модерне портфолио теорије и
постојећа регулаторна ограничења, карактеристике извора средстава животних и неживотних осигуравача, као и регулаторна
ограничења инвестиција

1. Осигуравајуће компаније и пензијски фондови као институционални инвеститори. 2. Улога, значај и циљеви институционалних
и  индивидуалних  инвеститора.  3.  Извори  средстава  осигуравајућих  компанија.  4.  Принципи  управљања финансијским
средствима осигуравајућих компанија. 5. Врсте инвестиција (обвезнице, акције, имовина и деривати). 6. Регулатива и порески
третман инвестиција  у  осигурању.  7.  Берзански  индекси,  индексни фондови.  8.  Одређивање вредности  инвестиција.  9.
Инвестиционе  стратегије  осигуравајућих  компанија.  10.  Избор  инвестиционог  портфолија.  11.  Мерење  резултата.  12.
Управљање  портфолијом.  13.  Имунизација  портфолија  и  АЛМ.  14.  Финансијска  анализа  из  перспективе  инвеститора

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски концепти предвиђени програмом уз израду задатака и анализу проблема из
праксе на часовима вежби.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Bodie, Z., Kane, A., Marcus,
A.J. Investments, 10th edition McGraw-Hill/Irwin 2013

2, Bodie, Z., Kane, A., Marcus,
A.J. Essentials of Investments, 6th edition McGraw-Hill/Irwin 2005

3, Sharpe, W.F., Gordon, J.A.,
Bailey, J.V. Investments Prentice Hall 1999

4, Jorion, P. Value at risk: the new benchmark for managing
financial risk, 3rd ed. McGraw Hill Professional 2006

5, Prigent, J-L. Portfolio optimization and performace analysis CRC Press 2007
6, Best, M.J. Portfolio optimization CRC Press 2010

7,
Elton, E.J., Gruber, M.J.,
Brown, S.J., Goetzmann,
W.N.

Modern portfolio theory and investment analysis Јохн Wилеy & Сонс 2009

8, Chincarini, L., Daehwan, K. Quantitative Equity Portfolio Management: An Active
Approach to Portfolio Construction and Management McGraw Hill Professional 2006

9, Mishkin, F.S. The economics of money, banking and financial
markets, 10th edition Prentice Hall 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Управљање знањемОзнака предмета: 20.MUZN

Број ЕСПБ: 7

505 - Пословно управљање (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Алексић Мирић М. Ана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Ефективно управљање знањем је кључно за управљање перформансама и конкурентношћу организација данас. Курс даје увод
у теорију и праксу управљања знањем; разматра концепте, принципе и праксе управљања знањем, укључујући и технологије за
управљање знањем. У складу са тим, предмет је кониципиран тако да објасни студентима значај и улогу знања као пословног
ресурса у организацијама 21. Века, да им помогне да савладају методе и технике стратешог, организационог и оперативног
управљања знањем и изградње организације која континуирано учи

Након успешно савладног курса Управљање знањем студенти треба да разумеју концепт управљања знањем и различите
погледа на могућности управљања знањем у организацијама и између њих. Са аспекта пословног управљања овај курс ће им
помоћи да: Овладају методама и техникама управљања знањем; Разумеју како знање као ресурс утиче на формулацију и
имплементацију стратегије организације, организационе архитектуре и перформансе организације;Умеју да идентификују и
реше потешкоће у имплементацији система управљања знањем; Развију и презентују аргументоване планове управљања
знањем у организацијама.Са аспекта управљања сопственом каријером, овај курс омогућава студентима да разумеју како је
знање кључни каријерни ресурс данашњице и како да управљају сопственим знањем као кључним ресурсом њихове каријере

Теоријска настава: Увод у теорију и праксу управљања знањем (друштво знања и организације за 21.век, дефинисање појмова
организационо знање и организационо учење); Идентификација кључних извора знања у оранизацијама: људи, задаци и
средства (техника и технологија). Знање као кључни каријерни ресурс: како управљати сопственим и туђум знањима као
ресурсом? Људски (хумани) капитал и социјални капитал (социјалне и организационе мреже): шта знам и кога знам? Методи и
технике управљања процесима креирања, трансфера и одржавања базе знања у организацијама; Организовање процеса и
система  интра-организационог  учења  (лидерство,  УЉР,  формална  и  неформална  организација) ;  Улога
информационокомуникационе технологије у управљању знањем: интранет и интернет, блогови и интерактивне базе знања,
wики-платформе,  виртелне  заједнице…).  Интер-организационо  учење  и  управљање  знањем:  учење  кроз  стратешка
партнерства, заједничка улагања и интер-организационе мреже. Организационо учење и перформансе организације (стратегија
и метрика упраљања знањем; анализа јаза, бенчмарк анализа, примена Усклађене листе циљева). Управљање знањем и
животни  циклус  организације:  како  управљати  знањем  као  ресурсом  у  условим  раста,  а  како  у  условима  смањивања
организације?  Практична  настава:  Коришћење  метода  студије  случајева  из  праксе  и  симулација.  Студенти  реализују
истраживачки  пројекат  на  терену.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) практичан
рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката
од стране студентских тимова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Алексић Мирић, А.
Организационо учење и управљање знањем: од
индивидуалног до интерорганизационог нивоа.
Теме. XЛИ, бр. 1, јануар- март, стр. 139-156

University of Niš (Republic of
Serbia) 2017

2, Dalkir, K. Knowledge management in theory and practice Routledge 2013

3, Dierkes, M., Antal, A. B.,
Child, J., & Nonaka, I. (Eds.) Handbook of organizational learning and knowledge Oxford University Press 2003

4, Easterby-Smith, M., & Lyles,
M. A. (Eds.)

Handbook of organizational learning and knowledge
management, 2nd ed. Wiley 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Наставни предмет

Вредновање предузећаОзнака предмета: 20.MVRP

Број ЕСПБ: 7

502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Милићевић М. Владе, Редовни професорНаставници:

Секерез П. Војислав, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

2 2 0 3 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да критички учествују у примени различитих приступа и метода вредновања имовине и капитала
предузећа у складу са међународним стандардима
•Развијање дипломаца способних да етички резонују у процесу вредновања

Студенти ће бити у стању да:
•Опишу сврху вредновања у различитим пословним околностима
•Објасне значај и улогу вредновања у предузећима која се котирају на тржишту капитала
•Критички примењују различите методе вредновања у различитим ситуацијама
•Дискутују о резултатима различитих метода вредновања са менаџерима и инвеститорима
•Примењују међународне стандарде вредновања

Претпоставке вредновања; Интерне <енф>вс.</енг> екстерне потребе за вредновањем; Релевантни концептуални приступи
вредновању; Избор метода вредновања; Апсолутно vs. Релативно вредновање; Вредновање са и без предвиђања и процене
будућих перформанси; Процена дисконтних стопа; Мерење и пројекција новчаних токова; Мултипликатори вредновања; Методе
вредновања акционарског капитала; Метода дисконтовања дивиденди; Метод вредновања заснован на резидуалним добицима;
Метода  вредновања  заснована  на  расту  абнормалног  добитка;  Методе  вредновања  инвестираног  капитала;  Метода
дисконтовања слободних новчаних токова; Методе вредновања засноване на резидуалним пословним добицима; Методе
вредновања засноване на расту абнормалног пословног добитка; Професионална етика у области вредновања; Преуређење
финансијских извештаја сходно потребама вредновања

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

•Предавања
•Дискусије
•Студије случајева
•Решавање проблема
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Дамодоран, А. Дамодоран о валуацији Мате, Загреб 2006
2, Penman, S. H. Financial statement analysis and security valuation McGraw-Hill/Irwin, New York 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Завршни рад

Завршни радОзнака предмета: 20.MZ18

Број ЕСПБ: 18

50A - Економија и менаџмент енергетике (МАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Завршни рад

Завршни рад (израда и одбрана)Ознака предмета: 20.MZAR

Број ЕСПБ: 7

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи
502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)
505 - Пословно управљање (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 0 3

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - II степен студија

Предмет завршног рада

Завршни рад (предмет)Ознака предмета: 20.MZRP

Број ЕСПБ: 8

501 - Економска анализа и политика (МАС)Програм(и) у којем се изводи
502 - Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије (МАС)
503 - Банкарски и финансијски менаџмент (МАС)
504 - Економска политика и одрживи развој (МАС)
505 - Пословно управљање (МАС)
506 - Квантитативна анализа (МАС)
510 - Међународни економски односи (МАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Наставници:

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања Други облици наставеАудиторне вежбе СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР Остали часови

0 0 0 6 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Не постоји циљ предмета

Не постоји исход образовања

Не постоји садржај предмета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изводења наставе

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна Завршни испит ПоенаОбавезна

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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