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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Актуарски модели у осигурањуОзнака предмета: 20.AMO

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професорНаставници:

Копривица Р. Марија, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је стицање теоријских знања о актуарским моделима који се користе за мерење ризика у животном и неживотном
осигурању, за формирање премија осигурања, као и за процену техничких резерви у овим врстама осигурања.

По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да, на основу компетентне примене одговарајућих актуарских модела
квантификују ризике осигурања, израчунају бруто и нето премију, процене техничке резерве у различитим врстама животног и
неживотног осигурања, израчунају самопридржај и маргину солвентности, израчунају показатеље и спроведу анализу бонитета
осигуравајуће компаније и да правилно протумаче добијене резултате.

1. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица. 2. Мерење ризика осигурања у животном осигурању. 3. Обрачун
нето и бруто тарифа за различите врсте осигурања лица. 4. Осигурање на два живота. 5. Нето методе за оцену математичке
резерве. 6. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању имовине. 7. Расподеле броја штета и износа штета. 8. Очекивана
вредност и дисперзија агрегатног износа штета. 9. Обрачун преносне премије. 10. Chain Ladder метода резервисања. 11.
Методе одређивања самопридржаја. 12. Средства и фондови осигуравајућих компанија. 13. Мерење ризика у неживотном
осигурању и актуарско управљање ризицима. 14. Маргина солвентности и методе њеног утврђивања. 15. Оцена бонитета
осигуравајућих компанија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеном садржају предмета.  На предавањима ће бити објашњени
теоријски концепти,  који ће се на вежбама илустровати кроз задатке и примере из праксе.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 6.00Да
Колоквијум 34.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић, Ј., Митрашевић М.,
Рајић, В Актуарска математика ЦИД, Економски факултет,

Београд 2017

2, Кочовић, Ј., Шулејић, П.,
Ракоњац Антић, Т Осигурање Економски факултет, Београд 2010
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Наставни предмет

Анализа финансијских извештајаОзнака предмета: 20.AFI

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

• Упознавање студената са циљевима и сврхом састављања и коришћења финансијских извештаја и њиховом улогом у мерењу
перформанси предузећа;
• Оспособљавање студената да користе савремене аналитичке технике и инструменте  у анализи финансијских извештаја за
потребе доношења одлука од стране инвеститора, кредитора, менаџмента, финансијских аналитичара и других интересних
група;
•  Развијање способности,  знања и вештина студената да повезују  и интерпретирају резултате анализе у циљу процене
финансијске снаге,  различитих ризика и вредности предузећа

Након положеног испита студенти ће бити у стању да:
• објасне суштину и значај анализе финансијских извештаја и могућности њене примене;
• примењују технике и инструменте рачуноводствене анализе (рани упозоравајући сигнали и скоринг модели) у циљу оцене
квалитета финансијских извештаја;
• примењују технике и инструменте финансијске анализе и интерпретирају добијене резултате;
• анализирају и објасне перформансе предузећа и њихових менаџера из перспективе инвеститора;
• објасне значај савремених мера перформанси у оцени способности стварања додате вредности;
• препознају и процене ризике манипулација у финансијским извештајима;
• препознају и објасне значај проспективне анализе финансијских извештаја у процесу вредновања предузећа;
• дискутују о критичним факторима успеха и повезивању кључних индикатора са циљевима и мисијом предузећа;
• разумеју значај етичког понашања и изградње вредносних ставова при састављању и анализи финансијских извештаја.

Систем финансијског извештавања; Циљеви анализе финансијских извештаја; Инструменти финансијског извештавања; Други
извори финансијских информација; Преглед анализе финансијских извештаја; Општа анализа финансијских извештаја; Анализа
нето обртног капитала; Анализа новчаних токова; Анализа профитабилности; Анализа левериџа; Анализа ризика (Анализа
краткорочних ризика по основу ликвидности; Анализа дугорочних ризика по основу солвентности; Анализа кредитног ризика;
Анализа ризика од стечаја; Анализа ризика од манипулација) Анализа одрживог раста; Анализа перформанси предузећа из
перспективе инвеститора; Скоринг модели; Савремене мере перформанси; Проспективна анализа; Вредновање засновано на
пројектованим финансијским извештајима; Анализа консолидованих финансијских извештаја.

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, Wahlen, J., Baginski, S.,
Bradshaw., M

Financial Reporting, Financial Statement Analysis and
Valuation

South-Western College,
Boston. 2015

2, Малинић Д., Милићевић В.,
Стевановић Н Управљачко рачуноводство Економски факултет, Београд 2020

3, Fridson, M., Alvarez., F Financial Statement Analysis: A Practitioner’s Guide Wiley, New Jersey 2011
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Наставни предмет

Анализа хартија од вредностиОзнака предмета: 20.AHV

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Р. Бошко, Редовни професорНаставници:

Шошкић Б. Дејан, 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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

По основној концепцији овај предмет јесте наставак (надоградња) предмета Финансијска тржишта који се изучава на трећој
години основних академских студија. Основни профил јесте сличан предмету који се на већини модерних универзитета изучава
под називом Инвестиције (engl. Investments). Профил предмета детерминише и његов циљ: освајање напредних знања о
финансијским инструментима (проблеми њихове валоризације), инвестиционим стратегијама и тржиштима.

Након завршеног курса студент ће моћи да примењује основне методе вредновања изолованих финансијских инструмената и
њихових скупова (портфолио селекција). Студент ће после овог курса разумети основне стратегије употребе финансијских
инструмената и биће оспособљен да компетентно анализира и тумачи узроке промена њихових цена. Структура предмета је
прилагођена профилима финансијског економисте првог нивоа образовања. Осим ове намене, предмет је користан и за
економисте чије је усмерење квантитативна финансијска анализа.

Теоријска настава
Увод;
1.Ризик и принос инвестиција;
2.Ефикасна диверсификација;
3.Модел вредновања капиталне активе;
4.Цене и приноси обвезница;
5.Управљање портфолиом обвезница;
6.Макроекономска анализа и анализа гране;
7.Вредновање акција;
8.Анализа финансијских извештаја;
9.Тржиште опција;
10.Модели вредновања опција;
11.Тржиште фјучерса;
12.Мерење перформанси портфолиа;
13.Техничка анализа.
Практична настава:
Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеној структури предмета. Предавања подразумевају презентацију
најважнијих поставки везаних за сваку наставну јединицу. Вежбе су усмерене на примере и задатке којима се разјашњавају
области са предавања, дискусије и самостална излагања (презентације) студената.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се тренутно оџава у блоковима од 6 часова недељно, 4 часа предавања и 2 часа вежби. Предавања подразумевају
презентацију најважнијих поставки везаних за сваку наставну јединицу. На вежбама се детаљније обрађују тематске целине, уз
израду задатака, дискусије и презентације актуелних тема од стране студената.
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, Дејан Шошкић Хартије од вредности, управљање портфолиом и
инвестициони фондови

Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд, 2009.

2009

2, Bodie, Z., A. Kane i A. J.
Marcus Основи инвестиција Датастатус, Београд 2009
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Анализа податакаОзнака предмета: 20.ANP

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професорНаставници:

Рајић М. Весна, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Да омогући студентима да стекну знање и практичне вештине за спровођење поступка анализе података уз примену различитих
програмских  алата.  Конкретно,  циљ  је  да  студенти  разумеју  поступак  анализе  података  (фазе  аналитичког  поступка,
карактеристике техника и модела анализе, избор стратегије анализе података и др.) и да буду у могућности да активно користе
програмски  пакет  за  анализу  података  IBM  SPSS  (Statistical  Package  for  SocialSciences),  као  и  програм  за  табеларна
израчунавања.

након похађања наставе и активног учешћа на часовима вежби очекује се да ће студенти најпре стећи неопходно знање о
различитим аспектима, задацима и проблемима из области анализе података, као и знање о програмским алатима за анализу
пословних података. Такође, студенти ће бити  у могућности да уз примену најсавременијих софтверских алата за ту сврху
решавају конкретне задатке анализе података  и интерпретирају добијене резултате.

Веза  подаци-информације-знање;  Улога  и  значај  анализе  података  у  различитим  областима;  Основе  прикупљања,
складиштења, сређивања, моделирања и рачунарске обраде података и интерпретација добијених резултата. Различити
програми за  анализу  података  и  стандардизована  решења;  Коришћење програма за  табеларна  израчунавања:  Рад  са
унутрашњим базама података – листама: сортирање, филтрирање, Д функције - функције база података; Рад са спољним
базама података; Динамичке табеле и прегледне табеле; „Шта-ако“ анализа и анализа осетљивости; Пословно моделирање и
симулације у програмском окружењу за табеларна израчунавања; Основни поступци рада у програмском окружењу – ИБМ
СПСС (Статистицал Пацкаге фор Социал Сциенцес); Рад са датотекама у ИБМ СПСС-у; Валидација, сортирање, селекција,
удруживање, прекодирање и трансформација података у ИБМ СПСС-у; Припремање података за анализу; Избор стратегије
анализе података; Прелиминарна и експлоративна анализа података; Рад са изабраним статистичким процедурама у ИБМ
СПСС програмском окружењу; Модели симулација са различитим функцијама расподела вероватноћа; Размена података са
другим програмским окружењима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

рад у рачунарској учионици уз помоћ рачунара и то по принципу „један студент - један рачунар“; анализа случајева, дискусије,
самосталан и/или тимски рад студената на решавању конкретних задатака; тестови, семинарски радови и сл.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јасна Солдић-Алексић Примењена анализа података
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2018

2, Јасна Солдић-Алексић Практикум из примењене анализе података
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2018

3, A. Field Discovering Statistics Using SPSS SAGE Publications, Ltd.
London 2009

4, Albright, S.C., Winston, W.L.,
Zappe, C.J Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel South-Western Cengage

Learning 2009
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Анализа података и статистички софтверОзнака предмета: 20.APS

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професорНаставници:

Васић Р. Владимир, Доцент

Рајић М. Весна, Редовни професор

Станојевић С. Јелена, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Да омогући студентима да стекну знање и практичне вештине за спровођење поступка анализе података уз примену различитих
софтверских алата, као што су Excel и програмски језик Р.

- након похађања наставе и активног учешћа на часовима вежби очекује се да ће студенти најпре стећи неопходно знање о
различитим аспектима, задацима и проблемима из области анализе података, као и о различитим софтверским алатима. Фокус
је  на стицању знања и вештина за примену програмског окружења Excel и програмског језика Р.

Први део: веза подаци-информације-знање; Улога и значај анализе података у различитим областима; Основе прикупљања,
складиштења, сређивања, моделирања и рачунарске обраде података и интерпретација добијених резултата, Различити
статитички алати за анализу података; Коришћење програма за табеларна израчунавања: Рад са унутрашњим базама података
– листама: сортирање, филтрирање, Д функције - функције база података; Динамичке табеле и прегледне табеле; „Шта-ако“
анализа и анализа осетљивости; Моделирање и симулације у Excel програмском окружењу.
Други део: упознавање са платформом статистичког софтвера и интерфејсом; увод у основне командне скрипте статистичког
програмског језика; Учитавање података и формирање база података за статистички софтвер; Обрада и трансформација
података; Визуелна анализа података; Примена и тумачење дескриптивних статистичких метода у анализи реалних података;
Примена и тумачење напреднијих статистичких метода у анализи реалних података. Реализација наставе не подразумева
претходно искуство студената из области статистичког програмског језика, али се очекује да студенти поседују основно знање
из статистике.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

предавања и вежбе се изводе у рачунарској учионици по принципу „један студент - један рачунар“;

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 20.00Да
Практична презентација 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јасна Солдић-Алексић Примењена анализа података
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2018

2, Јасна Солдић-Алексић Практикум из примењене анализе података
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2018

3, Albright, S.C., Winston, W.L.,
Zappe, C.J., Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel South-Western Cengage

Learning 2009

4, Chapman, Chris, and Elea
McDonnell Feit R for marketing research and analytics Неw Yорк, НY: Спрингер 2015

5, Alain, Z.,Ieno, E.N.&
Meesters,E A Beginner's Guide to R Springer Science and Business

Media 2009

6, Hadley Wickham, Garrett
Grolemund Р за статистичку обраду података O'Reilly Media, Inc., 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Банкарско пословање и платни прометОзнака предмета: 20.BPP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Ј. Александар, Редовни професорНаставници:

Станкић М. Раде, Редовни професор

Лукић Р. Велимир, Доцент

Поповић Б. Светлана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са специфичним обележјима банкарске делатности, производа и услуга које пружају
савремене банке, и њихово оспособављање да обаве елементарне операције у склопу кредитних, депозитних и послова
платног промета који се реализују у пословним банкама у модерном дигитално-информатичком окружењу.

Студенти који успешно савладају предметну материју ће бити у стању да опишу главне услуге које пружају банке и представе их
клијентима банке,  дефинишу промене које дигитализација изазива у банкарској  делатности и објасне функционисање и
технологију платних система и међубанкарских комуникација на националном и глобалном нивоу. Поред тога, студенти ће
умети да интерпретирају финансијске извештаје и пословне перформансе банака, процене кредитну способност апликаната за
кредит и измере ниво изложености банке каматном ризику, као и да практично користе ЕРП системе (Enterprise Resource
Planning) за дигитално управљање пословањем.

Заокружене наставно-предавачке целине које дефинишу садржај предмета су: 1. Банкарство као наука и банкарско пословање
као практична дисциплина, 2. Менаџмент банкарске индустрије, 3. Концепт банкарског производа,4. Билансни агрегати, 5.
Извештаји банака, 6. Управљање активом и пасивом банке, 7. Кредитна анализа и управљање кредитним ризиком у банкама, 8.
Управљање  кредитним  портфељом,  9.  Анализа  перформанси  банака,  10.  Инвестиционо  банкарство,  11.  Менаџмент
кредитирања потрошача, 12.  Менаџмент платног промета, 13.  Менаџмент међународних плаћања и пословне банке,  14.
Информациона технологија у банкарском пословању, 15. Електронско банкарство, 16. Електронски платни промет, 17. Системи
међубанкарских комуникација и обрачуна, 18. Мобилно банкарство.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: за сваку наставну јединицу предвиђена су теоријска и инструктивна излагања. Предвиђено је активно учешће
студената у виду решавања краћих теоријских и примењених задатака (проблема). На крају сваке теме предвиђена је дискусија.
Вежбе: вежбе се одвијају у више група, а укључују следеће активности:
Освежавање градива (краћи репетиторијум), Разматрање конкретних проблема из области банкарског пословања иплатног
промета, Презентације истраживачких радова, Рад на рачунарима (ЕРП пословни софтвер), Домаћи задаци иСтудије случајева.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност на презентацији 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

Александар Живковић,
Раде Станкић, Срђан
Маринковић и Велимир
Лукић

Банкарско пословање и платни промет
Економски факултет у
Београду, Центар за
издавачку делатност

2018

2, Saunders, A. and Cornett, M. Financial Institutions Management McGraw-Hill 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

БанкарствоОзнака предмета: 20.BAN

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Да студенту пружи теоретска и практична знања из области комерцијалног и инвестиционог банкарства. При том, акценат је на
техникама  у  банкарском  пословању  чије  познавање  квалификује  студента  за  рад  у  банкама  и  другим  финансијским
организацијама, почев од сектора мобилизације извора, па до сектора управљања ризицима  и капиталом у банкарском
пословању.

Оспособљеност студента да обавља све послове у банкама везане за рад са сектором становништва и корпоративним
сектором, као и послове са другим финансијским институцијама у земљи и иностранству.

Теоријска настава
1.Капитал и депозитни потенцијал банке
2.Дефинисање ризика код банака (кредитни ризик;  ризик ликвидности; каматни ризик;  девизни ризик; ризик земље; тржишни
ризик; оперативни ризик)
3.Мерење финансијских ризика код банака (мерење кредитног ризика, мерење тржишних ризика – ВаР приступ)
4.Управљање ризицима у банкама (кредитним ризиком, тржишним ризицима, оперативним ризиком; регулаторни оквир за
управљање ризицима у банкама у Србији; анализа приноса код банака)
5.Управљање капиталом у банкама (мерење величине капитала и потреба за капиталом);
6.Планирање капитала у банкама (интерно и екстерно повећање капитала).
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.
Вежбе (презентација конкретних случајева из праксе); други облици наставе (презентација семинарских радова).

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

Колоквијум 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" Економски факултет, Београд 2017
2, Ђорђе Ђукић „Централна банка и финансијски систем“ Економски факултет Београд 2016

3, Peter S. Rose and Sylvia C.
Hudgins Bank management & Financial services 9th Edition, McGraw-Hill 2012
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Базе податакаОзнака предмета: 20.BPO

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Станкић М. Раде, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета  је  упознавање  студената  са  савременим  системима  за  управљање  базом  података,  као  специфичном
технологијом обраде података и моделима података, односно специфичне теорије помоћу којих се одређује и пројектује нека
конкретна база података. Посебно ће се у предмету обратити пажња на пројектовање база података и на развој пословних
апликација.

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да дизајнирају и администрирају базе података,
за различите потребе у пословним информационим системима. Студенти ће овладати теоретским знањем из области основа
база података, као и основа релационе алгебре, али и теоретским као и практичним знањем из области употребе SQL језика.
Другим речима, студенти ће бити у могућности да моделирају базу података, направе структуру базе података у било ком
систему базе података и раде са подацима било ког пословног информационог система.

Теоријска настава
Основни појмови. Структура базе података. Нормализација података. Интегритет података. Релациона алгебра. Теорија
димензионалних  база  података.  SQL:  искази  CREATE,  INSERT,  UPDATE,  DELETE.  SQL:  искази  SELECT.  SQL:  логички
оператори и функције. SQL: спајања. SQL: подупити. SQL: операције над скуповима. Основе PHP-a. Интеракција са MySql-om
помоћу PHP-a. Повезивање и извршавање упита. Коришћење HTML-a, JavaScript-a, i PHP-a. Управљање веб апликацијама.

Практична настава, вежбе
Примери нормализације података. Прављење база података, табела и индекса. Уметање, брисање и ажурирање података.
Писање упита.  Једноставни SELECT упити.  Рад са логичким операторима и функцијама за рад са стринговима.  Рад са
функцијама за датум и време. Испитивање услова. Сажимање и груписање података. Спајање табела. Примена подупита. Рад
са скуповним операцијама. Примери коришћења променљивих, израза и оператора у PHP-u. Типови података. Примери
креирања и коришћења низова. Примери коришћења петљи. Испитивање услова. Примери интеракције базе података помоћу
ПХП скрипте. Повезивање и извршавање упита

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 коришћење
Интернета. Практичан рад се одвија у рачунарским салама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Connoly T., Begg C. Database Systems (A Practical Approach to Design,
Implementation, and Management), Pearson 2009

2, Meloni C.J. PHP7, MySql i JavaScript Компјутер библиотека 2018

3, Зечевић А., Базе података у пословању Задужбина Андрејевић,
Београд 2015

22.06.2020Датум: Страна 9
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Демографска анализаОзнака предмета: 20.DAN

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Развијање  аналитичких  вештина  у  области  демографских  процеса  и  структура  становништва.  Усвајање  неопходних
фундаменталних знања из теоријске демографије неопходних за адекватну примену метода и техника анализе. Усвајање знања
о  актуелном  демографском  развитку  становништва  Србије,  као  и  основним  трендовима  и  карактеристикама  светског
становништва.

Студент ће бити у стању да анализира податке о природном и механичком кретању становништва, о структурама становништва,
као и динамици развоја становништва . Да компетентно користи демографске показатеље и у оквиру других дисциплина. Да
повезује  демографске  трендове  са  социјалним  и  економским  променама.  Да  спроводи  квантитативна  истраживања
демографског  развитка  конкретних  популација.

Уводна разматрања (теорије о становништву, развој становништва, извори података, јединице и обележја у виталној и пописној
статистици);основни концепти и показатељи у демографској анализи (основна демографска једначина, старост, период и
кохорта,  демографска  мрежа,  типови  посматрања,  кохортни  и  трансверзални  метод  анализе);  смртност  становништва
(показатељи  смртности,  диференцијална  смртност,  узроци  смрти);таблице  смртности  (детаљне  и  скраћене  таблице,
биометријске  функције,  употреба  таблица  смртности);  фертилитет  становништва  (показатељи,  методи  анализе,
диференцијална  анализа  ),  миграције  (  класификација,  показатељи,  методи  за  оцену  миграционог  салда);  структуре
становништва (веза са кретањем становништва, полна, старосна, економска структура становништва); пројекције становништва
(основни појмови, математички метод и метод компонената); демографски модели (основни појмови, модел ограниченог
пораста, малтузијанске популације).

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
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Радивојевић Биљана: Демографска анализа
Центар за издавачку
делатност,Економски
факултет Београд

2018

2, Ђурђев  Бранислав Основне технике у демографији Змај и ДДЈ, Нови Сад 2001
3, Девеџић Мирјана О природном кретању становништва Завод за издавање уџбеника 2006
4, Никитовић Владимир (ур) Популација Србије почетком 21. Века РЗС и ДДС 2015
5, Rowland, Donald T Demographic methods and concepts Oxford University Press 2003
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Дигитални маркетингОзнака предмета: 20.DIM

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овај курс има за циљ да понуди структурирани приступ планирању, имплементацији и процени дигиталних маркетиншких
стратегија у пословању. Студенти ће истраживати проблеме глобализације, адаптације и комуникације у реалном времену
заједно са новим облицима сегментације и читавом новом парадигмом разумевања потрошача у дигиталној средини која се
брзо мења. Од формулисања под-стратегија до тактичке имплементације, студент ће научити да креира и управља дигаталним
пословним активностима да би се остварили различити маркетиншки циљеви. Специфични циљеви су: протумачити кључна
питања и теме у усвајању и примени дигиталног маркетинга на пословање; истражити тактичке и оперативне изазове са којима
се компаније суочавају у имплементацији дигиталних маркетиншких стратегија; развијање вештина у дигиталном маркетингу са
посебинм фокусом на маркетинг друштвених медија; развити вештине рефлексије о учењима и искуствима из практичне
имплементације дигиталне маркетиншке стратегије.

По завршетку овог курса студенти ће моћи: 1. Проценити и применити концепте дигиталног маркетинга (понашање потрошача,
онлајн маркетиншке комуникације и маркетинг друштвених медија). 2. Критички проценити улогу дигиталног маркетинга у
пословању предузећа. 3. Планирати и применити одлуке о тактичком маркетингу. 4. Анализирати практичну имплементацију
стратегије дигиталног маркетинга. 5. Конципира и спроводи онлајн истраживања, укључујући и домен идентификације, процене
и избора шанси на дигиталном тржишту. 6. Објаснити нове трендове у дигиталном маркетингу и критички проценити употребу
дигиталних маркетиншких алата примењујући релевантне маркетиншке теорије и оквире. 7. Истражити и проценити проблеме у
прилагођавању глобализованом тржишту које се мења и умрежава. 8. Интерпретирати традиционални маркетиншки микс у
контексту промењивог и проширеног спектра дигиталних стратегија и тактика. 9. Анализирати међукултурна и етичка питања на
глобализованим дигиталним тржиштима.

Увод у дигитални маркетинг (виртуелно окружење, маркетинг стратегија, импликације дигиталних промена); Онлајн маркетинг
(ре)микс (4П + популација + процес + природно окружење + партнерство); Дигитални модели: бизнис, приходи и менаџмент
корисника; Управљање дигиталним маркетингом (СВОТ анализа, менаџмент добављача, буџетирање, организација, безбедност
онлајн бизниса); Понашање потрошача онлајн; Дигитално искуство и брендирање; Онлајн комуникациона кампања и алати (веб
1.0 и веб 2.0, друштвени медији, кључне речи и оптимизација, итд.); Мобилне комуникације; План дигиталног маркетинга;
Аналитика; Дигитална трансформација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања уз обилно илустровање примерима из домаће праксе и видео материјалима; Анализе пословних случајева из
домаће и међународне праксе; Симулације реалних ситуација из пословања у сектору дигиталног маркетинга (нпр. аукцијска
надметања за утврђивање цена; преговори са менаџментом за добијање већег буџета за дигитално оглашавање; решавање
жалби купаца путем четбокса и сл.); Теренска настава (студијске посете) и гостујући предавачииз праксе; Рад у најмодернијим
мобилним апликацијама, базираним на вебу, као што су:  Socrative teacher, Kahoot!, Mentimeter, Quizlet , итд.; Групни пројектни
задаци; Писани радови (нпр. састављање дигиталног
медијског плана, анализа резултата кампање користећи одговарајуће аналитике, сагледавање безбедоносних ризика,итд.)

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 Изводи из монографије: Интернет маркетинг ЦИД Економског факултета 2016
2, Филиповић, Ј Образовне функције друштвених мрежа Зборник радова ИТОП 2018
3, Chaffey, D., Ellis-Chadwick, Дигитал маркетинг (7th ed.) Pearson: UK 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Дискретна математикаОзнака предмета: 20.DMT

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овладавање основним елементима математичке методологије (математичке логике, теорија скупова, теорија алгоритама и
бројним ситемима) која се примењује у рачунарству и пословној информатици.

Студент стиче знања из области математичке логике, теорије алгоритама, теорије скупова и бројних система која се користе у
пословној информатици.

Алгоритам и израчунљивост (неформално).  Скупови,  релације и функције.  Коначни и пребројиви скупови.  Ординални и
кардинални бројеви. Непребројивост. Класификација релација и функција. Логика исказа. Двовалентна логика и Боол-ова
алгебра. Нормалне форме исказа. Доказивост и задовољивост; сагласност и потпуност. Логика предиката. Универзални и
егзистенцијални квантификатор. Појам математичке теорије. Појам модела. Алгебарске структуре (полугрупа, група, прстен,
поље,  Боол-ова  алгебра).  Хомоморфизам  и  изоморфизам.  Индукција  и  рекурзија.  Израчунљивост  и  неизрачунљивост
(формално).  Примери  типичних  израчунавања  и  програма.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз мноштво апстрактних и практичних
илустративних примера, док на часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама је рад претежно интерактиван и
студенти су у могућности да сопственим ангажовањем буду ослобођени дела или целине градива предвиђеног за полагање
колоквијума. На самим колоквијумима је заступљена материја која је обрађена на предавањима и вежбама од почетка школске
године до дана одржавања колоквијума.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, К. Дошен Основна логика доступно електронско издање 2013

2, М. Борисављевић Увод у логику Саобраћајни факултет,
Београд 2009

3, N. L. Biggs  Discrete mathematics Oxford University Press, Oxford 2002

4, H. Davenport The higher arithmetic: an introduction to the theory of
numbers

Cambridge University Press,
Cambridge 2008

5, E. Lehman, F. T. Leighton, A.
R. Meyer Mathematics for computer science Available on-line 2014

6, Б. Боричић Logic and Proof Економски факултет, Београд 2011

7, G. J. Pace Mathematics of Discrete Structures for Computer
Science Springer, Berlin 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

ЕконометријаОзнака предмета: 20.EKM

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Анић М. Александра, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета јесте упознавање студената са основним економетријским методама и моделима.  Разматрају се могућности
примене економетријских модела у различитим областима економије Посебна пажња посвећена је економској интерпретацији
добијених резултата економетријске анализе.

Студенти су усвојили основне принципе економетријског моделирања. Студенти су научили да примењују класичан линеарни
регресиони модел у циљу квантификације економских зависности и предвиђања будућег кретање економских величина.
Студенти су у могућности да повежу економске закључке са резултатима конкретног економетријског моделирања.

Једноставна регресиона анализа.  Популациона и узорачка регресиона права.  Метод обичних најмањих квадрата (ОНК).
Корелација. Коефицијент детерминације. Нелинеарне зависности и примене у економској анализи. Својства оцена: на узорцима
малог обима и у асимптотском случају. Класични једноставни и вишеструки линеарни регресиони модел. Претпоставке, методе
оцењивања, својства оцена, статистичко закључивање и предвиђање. Мултиколинеарност. Вештачке променљиве. Тестирање
линеарних ограничења на параметре. Аутокорелација и хетероскедастичност: Појам, последице, тестови постојања и методе
корекције.  Спецификација  и  избор  модела.  Грешке  спецификације.  Алтернативне  стратегије  избора  модела.  Анализа
временских серија. Стационарност. Тестови јединичног корена. Коинтеграција. Модел са корекцијом равнотежне грешке.
Примењена анализа временских серија. Системи симултаних једначина. Структурна и редукована форма. Идентификација.
Методе оцењивања (ОНК, индиректни НК, инструменталне променљиве и двостепени НК). Примене симултаних једначина у
економској анализи.
Напомена: Студенти модула Примењена статистика и квантитативна анализа не изучавају област Анализа временских серија,
која  припада  другом  обавезном  предмету,  већ  су  им  намењене  следеће  теме:  Примена  матричног  рачуна  у  анализи
вишеструког линеарног регресионог модела и система симултаних једначина и  Случајне објашњавајуће променљиве.  Ови
студенти испит полажу на основу писменог теста.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава  се  реализује  кроз  часове  предавања  и  вежби.  Часови  предавања  подразумевају  излагање  теоријског  оквира
економетријске анализе и њихову илустрацију практичним примерима.  На часовима вежби решавају се нумерички задаци.
Један део часова вежби одржава се у рачунском центру како би се студенти упознали са употребом статистичког софтвера
EVIEWS у економетријској анализи.
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 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

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. Збирка решених задатака из економетрије Економски факултет, Београд 2018

3, Stock, J.H. and Watson, M, W Introduction to Econometrics 4th Global Edition, Pearson 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економетријска анализа временских серијаОзнака предмета: 20.EAV

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Младеновић Л. Зорица, Редовни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Анић М. Александра, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање студената са основним методама економетријске анализе временских серија. Оспособљавање студената да
примењују адекватне статистичке и економетријске методе у анализи реалних података уз употребу статистичког софтвера
ЕВИЕWС.

Студенти су усвојили теоријске принципе економетријског моделирања временских серија. Студенти су савладали методе
анализе временских серија које су одређене специфичношћу економских података. Студенти су научили да коректно примењују
методе анализе временских серија у решавању конкретних економских проблема

Описне методе. Елементарни појмови: стационарност, аутоковаријациона и аутокорелациона функција. Линеарни процес.
Модели једнодимензионих стационарних временских серија. Ауторегресиони модели. Парцијална аутокорелациона функција.
Модели  покретних  просека.  Ауторегресиони  модели  покретних  просека.  Предвиђање.  Модели  једнодимензионих
нестационарних временских серија. Случајан ход. Ауторегресиони модели покретних просека за интегрисане временске серије.
Тестови јединичног корена. Моделирање применом Бокс-Џенкинсовог приступа. Идентификација модела. Оцена параметара
модела (метод момената, метод нелинеарних најмањих квадрата и метод максималне веродостојности). Провера адекватности
модела.  Показатељи квалитета  прогнозе.  Модификације  стандардног  моделирања.  Сезонски  модели.  Структурни  лом.
Коинтеграција.  Енгле-Грејнџерова  двостепена  процедура.

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  теоријски  модели  анализе
временских серија и изводе релевантни теоријски резултати. Сагледава се примена метода у економским анализама. Часови
вежби одржавају  се  у  рачунском центру.  На овим часовима студенти стичу  практично знање како  би теоријске  моделе
применили у циљу анализе конкретних временских серија. Коришћењем софтвера ЕВИЕWС (или сличног) моделирају се
разноврсне временске серије.
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
Усмени испит 50.00Да
Практични део испита - задаци 10.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Младеновић, З., Нојковић, А Примењена анализа временских серија,  ИИИ
издање Економски факултет, Београд 2018

2, Tsay, R Analysis of Financial Time Series Wiley 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економија јавног сектораОзнака предмета: 20.EJS

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Жарковић-Ракић Н. Јелена, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да упозна студенте са разноврсним активностима у које је укључена држава, пре свега на страни
јавних расхода. Ту подразумевамо пре свега потрошњу на образовање, здравство и социјалне трансфере. Циљ је да се
студенти упознају са  методолошким инструментима за предвиђање последица државних активности на економску ефикасност
и правичност.Такође, настава на овом предмету има за циљ изградњу оквира за оцену алтернативних јавних политика и
тумачење политичког процеса, односно начина на који држава доноси одлуке.

Након завршетка овог курса студент ће бити у стању да:
А) покаже теоријско и методолошко знање из кључних политика јавних расхода као и да економски начин размишљања примени
на практичне теме у области јавног сектора;
Б) развије способност процењивања економских и социјалних последица алтернативних политика јавних расхода

Основи теорије благостања. Методе мерења сиромаштва и неједнакости. Државни програми јавне потрошње. Здравствени
систем. Образовни систем. Новчане накнаде из домена социјалне заштите. Основи теорије и политике опорезивања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Сваки тематски блок предавања почиње уводним напоменама, навођењем основних проблема и праваца њиховог решавања. У
другом делу се укључују студенти са унапред припремљеним (индивидуалним и/или групним презентацијама) иза чега следе
питања, предлози, коментари и дискусија уз активно учешће свих студената. На крају, сумирају се основни налази и закључци у
вези са обрађеном темом. Нека предавања држе експерти (из области здравства, образовања, реформе јавне управе) који се
позивају на час.
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, Николас, Б. Економија државе благостања Cowell Frank 2012
2, Cowell, F. Measuring Inequality Oxford University Press 2012

3,

Clavet, N., Tiberti, L.,
Зарковиц, Ј.,
Владисављевић, М., Анић,
А., Крстић, Г., Ранђеловић,
С

Reduction of child poverty in Serbia: benefit or
employment strategy“, Economics of Transition and
Institutional Change

Economics of Transition and
Institutional Change, Vol 27,
Issue 3, p.615-645, 0967-0750,
10.1111/ecot.12197

2019

4, Perugini, C., Зарковиц, Ј.
and Владисављевић, М.

Austerity and gender inequalities in Europe in times of
crisis

Cambridge Journal of
Economics, Vol 43, Issue 3, p.
733-767,
https://doi.org/10.1093/cje/bey0

2019

5,
Zarkovic, J., A. Aleksic, L.
Lebidinski and M.
Vladisavljevic

Welfare State and Social Enterprise in Transition:
Evidence from Serbia

Voluntas, International Journal
of Voluntary and Nonprofit
Organizations, 28(6), 2423-
2448

2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економија радаОзнака предмета: 20.ERA

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни  циљ предмета  јесте  да  упозна  студенте  са  Економијом рада  као  посебним подручјем економије  које  изучава
организацију, функционисање и резултате тржишта рада, као и јавне мере и институције које се односе на запосленост и
плаћање ресурса рада. Предмет има јасну емпиријску оријентацију, са циљем да студенте упозна са методама и резултатима
истраживања стварног понашања агената на комплексним тржиштима рада модерних економија.

После завршеног курса, студенти ће бити упознати са моделима понашања актера на тржишту рада у оквиру главног тока
економске теорије. Још важније, биће у стању да разумеју емпиријски засновану примењену методологију разоткривања
кључних механизама функционисања тржишта рада у пракси модерних тржишних привреда. Такође, стећи ће широк увид у
институционалну архитектуру тржишта рада и у арсенал јавнополитичких мера усмерених ка унапређењу стања на тржишту
рада, као и у њихове домете и ограничења.

Стандардне уводне теме које се односе на понуду рада, тражњу за радом и равнотежу на тржишту рада биће обрађене са
фокусом на главна емпиријска питања уместо на већ савладане теоријске моделе. После тога, биће обрађење теме улагања
појединаца у образовање, компензирајућих разлика у зарадама, структуре зарада и дискриминације на тржишту рада. Утицај
институција и макроекономске импликације несавршених (односно стварних)  тржишта рада биће заступљени кроз теме
синдиката и колективног преговарања и незапослености.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава ће се заснивати на предавањима која ће бити праћена интерактивним облицима наставе кроз рад на часовима вежби.
Од студената се очекује да редовно похађају наставу, активно учествују у настави и дискусијама, праве властите презентације и
решавају домаће задатке.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 30.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Џорџ Џ. Борхас Економија рада ЦИД, Економски факултет
Београд 2019

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

ЦИД, Економски факултет
Београд 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика аграраОзнака предмета: 20.EAG

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овладавање основним концептима економике аграра извученим из економске теорије и примена у доношењу одлука на микро и
макро нивоу (коришћење теорије за анализу економских ефеката функционисања агропривреде). Разумевање функционисања
динамичног система снабдевања храном на националном и глобалном нивоу.

Студенти ће биће оспособљени да: (1) разумеју базне економске принципе и стратешку макро-микро повезаност у циљу
постизања националне-прехрамбене сигурности и безбедности (примена теорије регулације у сектору аграра кроз модел
кооперативне/конкурентске државе); (2) анализирају економске ефекте функционисања система за снабдевање храном у циљу
развоја; (3) разумеју положај и улогу сектора аграра у међународним интеграцијама; (4) примене основна начела управљања
агробизнисом и агрофинансијама. Овладаће вештинама комуницирања и рада у групи, као и методологијом самосталног
истраживачког рада.

Теоријска настава: Историјски осврт на развој економске мисли о аграру; Дефинисање пољопривреде (Различити приступи
дефинисању  пољопривреде,  Модели  организационо-пословне  структуре  савременог  аграра  –  породично  газдинство,
агробизнис и кооперација); Специфичности аграра и базни економски концепти (Специфичности тражње, понуде и тржишне
равнотеже у сектору аграра); Пољопривреда и привредни развој (Индикатори доприноса пољопривреде укупном привредном
развоју, Индустријализација и пољопривреда, Пољопривреда у моделима дуалне економије, Територијални приступ развоју -
пољопривреда и рурална економија, Природни ресурси и окружење – Зелена економија и одрживи развој); Трансформација
пољопривреде  од  традиционалне  до  модерне  (Технолошки  и  друштвено-економски  аспект  трансформације  и  Зелена
револуција);  Менаџмент  у  пољопривреди  (Тржиште  хране  и  маркетинг  стратегија,  Специфични  аспекти  финансијског
менаџмента и хеџинг, Стратешко управљање и агробизнис, Специфичности управљања малим газдинствима); Основе аграрне
политике (Појам,  циљеви и мере аграрне политике,  Реформе аграрне политике у  контексту међународних интеграција).
Практична настава (посебне теме): Оптимизација пословног одлучивања у аграру; Специфичности инвестиционе анализе и
аграрне финансије; Робна берза и трговина пољопривредним производима; Међународне интеграције и агроконкурентност;
Дигитална пољопривреда и примена информационих технологија).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивни рад у малим групама (студенти ће бити подељени у подгрупе на вежбама). Коришћење Моодле<енг/> платформе
за подстицање индивидуалног рада на задате теме (пројектни задаци) и самопроверу знања. Рад у компјутерској лабораторији
на примерима/задацима из праксе.Стручне посете и семинари (пољопривредна предузећа, Продуктна берза  Нови Сад,
Институт Биосенс Нови Сад).
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 5.00Да
Есеј 15.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Закић З., Стојановић Ж. Економика аграра ЦИД, Економски факултет
Београд 2008

2,
John B. Penson, Oral Capps,
C. Park Rosson, Richard T.
Woodward

Introduction to Agricultural Economics 7th Edition, Pearson. 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика енергетикеОзнака предмета: 20.EEN

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Молнар С. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање  студената  са  теоријско-методолошким  основама  економског  изучавања  енергетике,  улогом  енергетике  у
економском развоју, основним обележјима ове инфраструктурне области, функционисањем савременог тржишта енергената и
енергије, енергетском политиком и стратегијом Србије у функцији европских интеграција, као и њихово припремање за послове
у области производње, дистрибуције, преноса и снабдевања енергијом, енергетске ефикасности, енергетске безбедности и
заштите животне средине.

Савладавањем овог предмета студенти ће бити оспособљени да испитају утицај енергетике на привредни и свеукупни развој,
да  препознају  специфичности  енергетских  инвестиција,  као  и  да   користе  кључна  методолошка  знања  за  утврђивање
ефикасности коришћења енергетских ресурса. Поред тога, очекује се да студенти уочавају кључне проблеме енергетске
политике и стратегије, објашњавају формирање цена енергије и енергетске паритете, описују искуства других земаља у том
погледу, разликују моделе реструктурирања енергетских субјеката, као и да испитују ефекте примене инструмената Заједничке
енергетске политике у нашој земљи.

Основе економике енергетике; Улога и значај енергетике и енергије; Енергетске основе и енергетски биланс; Енергетски извори
(угаљ, нафта, природни гас, нуклеарна енергије, ОИЕ) и инвестиције у развој капацитета; Финансирање развоја енергетике;
Међународно енергетско тржиште, увоз и извоз енергије и енергената;  Енергетска политика у теорији и пракси (питања
регулације и дерегулације, реструктурирања и др.); Економија производње и употребе енергије (посебно у електроенергетском
сектору);  Економска обележја енергетског сектора;  Енергетска ефикасност и енергетска безбедност;  Степен енергетске
зависности и фосилна горива; Обновљиви извори енергије и одржива енергетика; Енергетика и животна средина; Стратегија и
политика  дугорочног  развоја  енергетике  Србије;  Енергетска  заједница земаља југоисточне Европе и  процес  европских
интеграција  енергетског  сектора;  Ка  глобалној  енергетици.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања; Анализа примера из праксе; Презентација есеја и семинарских радова студената; Посете ЕПС-у, ЕМС-у, НИС-у,
СЕЕПЕX-у, ветропарку Чибук 1 и др.

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, Николић М., Михајловић-
Милановић З., Мандал Ш. Економика енергетике Економски факултет,

Београд. 2010

2, Schwarz M.P. Energy economics Routledge, London. 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика Европске унијеОзнака предмета: 20.EEO

Број ЕСПБ: 6

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професорНаставници:

Бјелић М. Предраг, Редовни професор

Вујачић М. Иван, Редовни професор

Поповић Петровић Р. Ивана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознаје студенте са чињеницама, теоријском анализом, емпиријским оценама и контраверзама које су покренуте процесима
европске интеграције. Повезују се битни елементи европских институција, права, политике, микро и макро политике ЕУ са
приступачним објашњењима економских принципа европске интеграције. Предмет је конципиран тако да студентима пружи
сазнања о мотивима за интеграцију у различитим областима, посебно трговинској интеграцији и фокусиран на Заједничку
спољнотрговинску политику ЕУ.

С обзиром да је познавање савременог међународног окружења неопходно  нашим студентима у будућем раду, било да
учествују у стварању економске политике, било да постану пословни људи који представљају појединачна предузећа на
међународном тржишту, предмет Економика Европске уније, пружа потребна сазнања о ЕУ, према чијем тржишту је Србија
усмерена. Повећава се свесност  и разумевање студената за текућа економска питања и изазове са којима се суочава ЕУ.
Поред позиционирања Србије на међународном тржишту, студенти ће стећи посебна знања о регионалним интеграцијама на
територији Европе, што ће им омогућити да вреднују досадашње активности у регионалном интегрисању Србије, као и да
предложе мере за унапређење тог процеса. Процес прилагођавања привреде и читавог друштва на путу ка ЕУ доминираће у
земљама Западног Балкана у наредним годинама. Студенти ће бити оспособљени, да у организацијама у којој раде, допринесу
управљању променама у процесу приступања Србије ЕУ.

Предмет је структуриран у више области: Институције, процедуре одлучивања у ЕУ, Теорије регионалне интеграције, Европска
трговинска интеграција,  Спољнотрговинска политика ЕУ,  Европска монетарна интеграција,  Макроекономија монетарних
интеграција, Микроекономске политике ЕУ, Европеизација националних политика, институција и праксе, Проширење ЕУ на
Исток, Трговинска интеграција Србије у ЕУ.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања  и  вежбе  -  студије  случаја,  решавање  проблема,  понављање  материје,  семинарски  радови,  студентске
индивидуалне  и  групне  презентације.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ричард Болдвин и Чарлс
Виплош Економија европских интеграција Дата Статус, Београд 2010

2, Ивана Поповић Петровић,
Предраг Бјелић Европска трговинска интеграција ЦИД Економског факултета

УБ 2018

3, Љубинка Јоксимовић Институционалне изградње земаља Западног
Балкана у процесу придруживања ЕУ Крагујевац 2013

4, Љубинка Јоксимовић Како до бриселских двери“, Економист, бр.2. , стр.
21-31

Савез Економиста Србије,
Београд 2006

5, Иван Вујачић
Европска унија-трансформација или распад“, У:
Европска унија и Србија- од транзиције до
придруживања

Економски факултет Београд
и Научно друштво економиста
Београд

2012
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика индустријеОзнака предмета: 20.EIN

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

(1)  Овладавање потребним знањима и  вештинама за  анализу  досадашњих теоријских  и  практичних  искустава  развоја
индустрије изабраних земаља света и Србије, са циљем оспособљавања студената да могу да учествују у изради и спровођењу
стратегије индустријализације и ефикасне индустријске политике Србије. (2) Циљ предмета је и да студенти стекну теоријска и
практична знања која ће им помоћи да оцене ефекте индустријског развоја и мера примењене индустријске политике.

Студент који савлада овај предмет биће оспособљен да: (1) учествује у доношењу стратегије савременог индустријског развоја,
као важне претпоставке за остварење ефикасног привредног развоја, (2) разуме практичне механизме функционисања развоја
индустрије  и  одлучује  о  избору оптималног  модела ефикасног  и  одрживог  спровођења процеса индустријализације;  (3)
имплементира стратегију  и  политику индустријског  развоја  на различитим нивоима управљања.

1. Значај индустрије у привредном развоју 2. Глобализација и СДИ у индустрији 3. Утицај светске економске кризе на индустрију
4. Појам, карактеристике и подела индустрије  5. Теорије и стратегије индустријализације  6. Четврта индустријска револуција 7.
Критеријуми и фазе индустријализације  8. Индустријска политика неких земаља света  9. Индустријска политика Србије 10.
Ефекти наше индустријализације 11. Динамика раста и структурне промене српске индустрије. 12. Запосленост у индустрији
Србије.  13.  Спољно-трговинска  размена  наше  индустрије  14.  Приватизација  српске  индустрије  15.  Концентрација  и
конкурентност наше индустрије 16. Стратегија развоја наше индустрије у наредном периоду 17. Индустријска политика Србије
за XXИ век

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 групе студената (3-5) о појединим питањима релевантним за предмет, колоквијум.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична презентација 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Љубодраг Савић Економика индустрије Економски факултет, Београд 2017

22.06.2020Датум: Страна 20



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика предузећаОзнака предмета: 20.EKP

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Кокеза  . Гордана, Редовни професорНаставници:

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

ширење знања о свим аспектима пословања предузећа;
упознавање студената  са  појмом предузећа,  законитостима његовог  функционисања и  основним принципа  пословања
предузећа;
стицање основних знања и вештина неопходних за успешно управљање предузећем.

По завршеном курсу из предмета Економика предузећа, студенти ће моћи да:
укажу на специфичности различитих облика предузећа;
објасне начин на који предузећа у тржишној привреди функционишу;
открију проблеме са којима се суочавају предузећа у привредном животу и начин на који се они могу решити;
опишу везу предузећа и његовог окружења и
процене  улогу појединачних стратегија у управљању неизвесним окружењем;
класификују трошкове према различитим критеријумима;
оцене оправданост пословних одлука предузећа у различитим условима пословања.

Увод у економику предузећа; Појам, карактеристике и разлози постојања предузећа; Диференцирање предузећа (производно и
услужно, мало, средње и велико, привредна друштва, јавно предузеће, мултинационално и глобално предузеће); Ефикасност и
ефективност  предузећа;  Окружење предузећа;  Трошкови;  Инвестиције;  Приход  предузећа;  Технологија,  производња и
продуктивност; Људски ресурси и унапређење продуктивности; Економичност; Профит; Рентабилност; Пословни циљеви.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ex cathedra ; дискусија на часу; презентације студената; анализа студија случаја и домаћих задатака.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 10.00Да
Практична настава 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да
Активност у току предавања 5.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Пауновић, Б. Економика предузећа: предузеће, окружење и
улагања

Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2018

2, Покрајчић, Д. Економика предузећа: принципи и циљеви
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

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

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика саобраћајаОзнака предмета: 20.ESA

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета је да оспособи студенте да управљају економским аспектима саобраћајне делатности као самосталне
привредне  гране  али  и  транспортним  активностима,  као  основним и/или  споредним у  оквиру  појединачног  предузећа.
Изучавајући овај  предмет студенти имају прилику да овладају са два основна аспекта економије у саобраћају:  1)  макро
елементима обављања саобраћајне делатности у некој земљи, са посебним освртом на саобраћајни систем Србије и 2) микро
проблематиком организовања транспортне функције на нивоу предузећа коме је то матична делатност или предузећа коме су
неопходне превозне услуге као допуна основној делатности.

Након одслушаног и положеног предмета, студенти ће бити оспособљени да:
а)  реализују  економске  аспекте  саобраћајне  политике  једне  земље/предузећа  добро  познајући  акутелне  трендове  на
савременом  саобраћајном  тржишту;
б) спроводе прецизно предвиђање тражње за саобрајаћним услугама на микро и макро нивоу;
ц) организују транспортне активности и управљају трошковима саобраћајне делатности и инфраструктуре на микро и макро
нивоу;
д) управљају сваким појединачним видом саобраћаја познајући његове предности и недостатке;
е) управљају и развијају путнички саобраћај у циљу континуираног напретка туризма;
ф) инкорпорирају начела одрживости у организацију транспортних активности на микро и макро нивоу;
г) управљају активностима и организацијом интегралног транспорта;
х) разумеју историјат и значај развоја саобраћаја на глобалном и националном нивоу.

1.Саобраћај као привредна грана
2.Утицај саобраћаја на друге одабране гране привреде
3.Управљање путничким саобраћајем у функцији развоја туризма
4.Видови и врсте саобраћаја и њихове економске карактеристике
5.Интегрални саобраћај
6.Саобраћајно тржиште
7.Превиђање тражње за саобраћајним услугама
8.Одрживи саобраћај
9.Трошкови и цена коштања саобраћајних услуга
10.Трошкови инфраструктуре у саобраћају
11.Формирање и политика цена у саобраћају
12.Специфичности глобалног развоја саобраћаја
13.Специфичности развоја саобраћаја у Србији
14.Стратешки приоритети и правци развоја саобраћајног система Србије
15.Приниципи савремене саобраћајне политике

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 економије
на бази посебно припремљених студентских радова, гостовање релевантних представника државног сектора и/или приватног
сектора, практична настава у предузећима, настава у спцијализованим софтверима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 25.00Да
Колоквијум 10.00Да
Практична настава 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
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
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика транзицијеОзнака предмета: 20.ETR

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професорНаставници:

Манић Н. Славица, Редовни професор

Митровић И. Ђорђе, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

-Упознавање студената са: економском садржином транзиције, циљевима транзиције, теоријским и практичним проблемима у
конципирању реформских процеса у транзицији
-Оспособљавање студената за спровођење компаративне анализе транзиционих привреда у погледу ефеката спроведених
реформи (достигнутог степена напретка у транзицији)
-Подстицање  студената  да  на  конкретном  примеру  артикулишу  и  препоруче  политике  и  мере  за  ефикасно  окончање
реформских  процеса  у  транзиционим  привредама

По завршетку курса Економика транзиције студенти ће моћи да:
1) разликују начине на које се процеси економске и друштвене транзиције могу одвијати;
2) примене различите критеријуме за доношење економских одлука у условима транзиције;
3) упореде ефекте изабраних програма приватизације на перформансе привреда у транзицији;
4) анализирају последице економске кризе на брзину одвијања реформских процеса;
5) оцене достигнути степен напретка у транзицији коришћењем одговарајућих индикатора;
6) предвиде најзначајније изазове са којима ће се суочавати транзиционе привреде;
7) креирају мере за ефикасно спровођење и/или окончање процеса транзиције

-Економски смисао и садржај транзиције
-Економске политике на почетку транзиције
-Редослед потеза у транзицији
-Реструктурисање и транзициона рецесија
-Модели и програми приватизације
-Ефекти програма приватизације у привредама у транзицији
-Мерење транзиционог напретка: институционалне реформе, приоритети и гепови у реформским процесима
-Ефекти економске кризе на реформске процесе привреда у транзицији
-Достигнути ниво економске и друштвене трансформације транзиционих земаља
-Изазови и отворена питања транзиције

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије на одабране теме, презентације, тестови

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 15.00Да
Колоквијум 15.00Да
Практична презентација 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Церовић, Б Транзиција: замисли и остварења ЦИД - Економски факултет у
Београду 2012

2, Gregori, Pol R., Stjuart,
Robert S Глобална економија и њени економски системи

Београд: ЦИД - Економски
факултет у Београду
(поглавља 1, 8, 19, 20, 21, 22
и 23)

2015

3, Gabrisch, H., Hölscher, J. Successes and Failures of Economic Transition The European Experience,
Palgrave Macmillan 2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економика туризмаОзнака предмета: 20.EKT

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић В. Бојан, Редовни професорНаставници:

Ђорђевић М. Александар, Ванредни професор

Ковачевић М. Игор, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да студенте упозна са основама туризма као друштвено-економске појаве и једне од најзначајнијих
привредних делатности у свету и да да оквир за даље студије туризма. Предмет је дизајниран да пружи могућност студентима
да стекну увид у кључне теоретске концепте туризма, његову организацију и карактеристике његовог развоја и значаја у светској
економији и привреди.

Успешним савладавањем предмета студенти ће бити у могућности да:(1) објасне теоријске основе туризма; (2) класификују
основне принципе и организацију туризма; (3) утврде и оцене природу и разноврсност утицаја туризма на економију и окружење;
(4) анализирају међузависност различитих сектора који чине туристичку индустрију; (5) анализирају  и дају оцену развоја
туризма у свету и у нашој земљи

1.Студије туризма, обухват и теоријске основе. 2.Карактеристике туризма као привредне делатности.  3.Друштвена и културна
димензија туризма. 4.Економски значај туризма. 5.Туризам као систем, његова организација и компоненте. 6.Основи туристичке
политике. 7.Кључна питања туристичког тржишта и маркетинга. 8.Карактеристике и перспективе развоја међународног туризма.
9. Карактеристике и перспективе развоја туризма у Србији.

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 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, Унковић С., Зечевић Б Економика туризма ЦИД Економски факултет 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економска географијаОзнака предмета: 20.EKG

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Манић Ђ. Емилија, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студената да разумеју утицај разноврсних фактора на развој и размештај економских активности, улогу
основних локационих теорија и економске регионализације, појаву неравномерности у развоју на различитим просторним
нивоима, као и односе глобалних процеса и локалног деловања.

По завршетку овог премета, студент ће моћи да:
• Објасни утицај природних фактора на развој и размештај различитих економских активности у простору
• Објасни просторну међузависност друштвених фактора и економских активности
• Оцени значај различитих фактора на развој и размештај економских активности, као и њихов утицај на различитим просторним
нивоима
• Објасни базичне локационе теорије делатности примарног, секундарног и терцијарног сектора
• Примени теоријске концепте у анализи просторног размештаја економских активности користећи различите примере из
реалног окружења
• Анализира глобалне процесе који утичу на просторни развој економских активности и њихов утицај на просторни развој
регионалних и националних економија
•Користи савремене технологије за прикупљање, чување, анализу и приказивање података референтно везаних за простор

Увод у економску географију (теоријски и методолошки оквир)
Политичка географија и развој економских система (развој, геоплотичке концепције и глобална економија)
Становништво и урбанизација (компненте раста и структура становништва, градови као центри глобалне економије)
Економско-географски значај природних ресурса (вода, пољопривредно земљиште, шуме, геолошки и обновљиви ресурси)
Просторни развој и глобални размештај делатности примарног, секундарног и терцијарног сектора
Географија развоја и економски региони (просторна анализа макрорегиона и анализа неједнакости)

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусија, анализа случајева, писање есеја, излагање презентација.

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, Манић Е. Економска географија : ресурси, производња,
трговина и развој

ЦИД – Економски факултет
Универзитет у Београду,
Београд

2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економска статистикаОзнака предмета: 20.EST

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Крстић П. Горана, Редовни професорНаставници:

Шошкић Б. Дејан, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Економске статистике  је  стицање знања,  вештина и  компетенција  неопходних за  адекватно коришћење
статистичких показатеља за сврхе економске анализе. Такође, економска статистика оспособљава студенте за виши ниво
познавања и целовитије разумевање методологије статистичких истраживања које користе домаћи и међународни статистички
системи (Републички завод за статистику, Еуростат, ОЕЦД, и др.) за производњу података и показатеља званичне статистике из
различитих области економије.

Након завршеног курса студент ће бити у стању да: компетентно користи домаће и међународне статистичке изворе података за
потребе економске анализе; разликује кредибилне од некредибилних извора података; примени одговарајућу методологију за
израчунавање статистичких показатеља уважавајући међународне стандарде и текућу статистичку праксу у Србији; правилно
протумачи и анализира статистичке показатеље за потребе економске политике; препозна нетачно интерпретирану анализу
података и показатеља пласирану у јавности.

Увод (Шта је економска статистика, досадашњи развој и перспективе развоја). Главни произвођачи економске статистике
(званична статистика, статистички процес, статистички систем, Републички завод за статистику, Еуростат,  ОЕЦД-а и УН).
Статистика економске активности (систем националних рачуна, продуктивност, краткорочни економски индикатори). Статистика
јавних финансија. Статистика цена. Статистика тржишта рада. Статистика благостања/животног стандарда и неједнакости.
Статистика екстерне макроекономске позиције. Статистика финансијског сектора.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе. На предавањима ће бити објашњена методологија и концепти по областима
користећи  примере  из  праксе  кроз  дискусију  са  студентима.  Вежбе  ће  бити  усмерене  на  примере  и  задатке  којима  се
разјашњавају области са предавања, дискусијом и самосталним излагањем студената.  Посебна пажња биће посвећена
израчунавању показатеља Србије,  користећи податке РЗС.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 3.00Да
Колоквијум 24.00Да
Практична настава 3.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Крстић, Г. и Шошкић Д Економска статистика Економски факултет, Београд 2019
2, Sibirskaya E.V. Economic Systems Analysis: Statistical Indicators Springer, Cham 2019
3, Giovannini, E Understanding Economic Statistics An OECD Perspective, OECD 2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Економски односи Србије са иностранствомОзнака предмета: 20.EOI

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

1.Развијање компетенција код студената да анализирају и оцењују макроекономске појаве на подручју економских односа
Србије са иностранством, као и микроекономске аспекте пословања с иностранством;
2.Оспособљавање студената да унапређују економске односе Србије с иностранством како у институционалном домену тако и у
практичном међународном пословању.

Успешним савладавањем предмета,  студенти ће бити у стању да:  примене основне принципе међународне економије у
теоријским  анализама  и  у  практичном пословању  с  иностранством;  анализирају  робне  и  финансијске  токове  Србије  с
иностранством; објасне ефекте интеграционих процеса Србије и међународног окружења; анализирају проблеме и предлажу
конкретна решења у пословању домаћих субјеката с  иностранством;  укажу на специфичности пословања на појединим
сегментима светског тржишта; објасне последице мера трговинске политике које предузимају друге земље и интеграције на
извозне резултате Србије; процене ризике међународног пословања на извознике и привреду Србије; предвиде и оцењују
тенденције на међународном тржишту; примене одговарајуће моделе и критеријуме у сагледавању коњунктуре на светском
тржишту, и препоруче мере за успешно уклапање домаће привреде у динамичке процесе светског тржишта; примене стечена
знања за унапређење извозног пословања домаћих предузећа

Теоријска настава
Студенти се упознају са основним карактеристикама међународног економског окружења и факторима који опредељују положај
националне економије у међународној подели рада. Економски односи Краљевине Србије и Краљевине Југославије, односно
Федеративне Југославије и СР Југославије са иностранством разматрају се у релевантним аспектима, као што су регионалне
карактеристике извоза, структура спољне трговине, улога страног капитала и стање, развој и структура платног биланса, систем
и  стратегија  економских  односа,  спољни  дуг,  страна  улагања,  односи  са  међународним  економским  и  финансијским
институцијама. Посебан део је посвећен анализи последица економских санкција на привреду Србије, као и обнављању њених
односа са међународним економским организацијама. Проблематика спољне трговине Србије обухвата анализу фактора који
опредељују њене извозно увозне токове. Обрађују се институције финансирања и кредитирања извоза.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: На вежбама се указује на практичне аспекте економских односа  са иностранством. Кроз конкретне примере, уз активно
ангажовање студената, анализирају се бројна питања значајна за економске односе Србије са иностранством. Презентације и
осврти  на  текуће  тенденције  у  области  економских  односа  Србије  са  иностранством  употпуњавају  теоријски  оквир
међународних  економских  односа.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: ex cathedra предавања уз анализу конкретних аспеката економских односа Србије са иностранством (студије
случајева), разрада актуелних питања које студенти обрађују и припремају у виду презентација и краћих есеја, интерактивни
рад у форми дискусије и изношења ставова и закључака поводом појединих питања.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Есеј 15.00Да
Пројектни задатак 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ковачевић, Радован Економски односи Србије са иностранством, пето
издање

ЦИД Економског факултета у
Београду 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Електронска трговинаОзнака предмета: 20.ELT

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професорНаставници:

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Развијање компетенција код студената из области електронске трговине и вишеканалног пословања; Припрема дипломаца за
брзо укључивање у електронске трговинске токове и вишеканално пословање  кроз усвајање прихваћених концепата и алата
које користе професионалци из ове струке и кроз разумевање фактора успеха примене тих концепата и алата у електронским и
вишеструким каналима маркетинга; Оспособљавање студената да разумеју и примене савремене концепте и алате електронске
трговине.

Студент разуме функционисање електронске трговине и вишеканалног пословања; Примењује знања о управљању токовима
роба,  Користи напредна академска знања у области електронске и вишеканалне трговине,   у  свим врстама привредних
субјеката и организација; Планира, организује и контролише рад пословних јединица и предузећа у електронским каналима
маркетинга; Користи савремене менаџерске и софтверске алате у набавно-продајном пословању у електронским каналима
маркетинга;  Ради  у  дигиталном  окружењу;  Способан  да  контекстуално  размишља  и  доноси  одлуке  у  електронском  и
вишеканалном окружењу;  Способан да учи и  надограђује  знање;  Поштује  пословну етику,  професионалне вредности и
адекватно се  понаша у  електронском окружењу.

Увод у електронску трговину; Модели и концепти електронске трговине; Вишеканална стратегија; Инфраструктура за модерну
електронску  трговину;  Избор хардвера и  софтвера за  електронску  трговину,   Мобилна трговина и  мобилне апликације;
Социјалне мреже и електронска трговина, Сигурност у електронској  трговини и системи плаћања; Маркетинг концепти у
електронској трговини и вишеканалном окружењу; Етичка и правна питања у електронској  трговини и вишеканалном окружењу.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету је интерактивна. Следеће методе се користе: еx цатхедра предавања (ппт презентације), као и предавања
у рачунском центру уз коришћење модерних алата за управљање у електронској трговини, као и алата за израду вебсајтова,
мобилних апликација, такође се користе и симулације реалних у електронској трговини. Вежбе на предмету су практичног
карактера (рад у рачунском центру, конципирање електронске малопродаје уз израду вебсајта или мобилне апликације, анализа
случаја, дискусије и др.).
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, Бјелић П Глобална електронска трговина Економски факултет, Београд 2012

2, Ловрета, С., Петковић Г.,
Богетић З, Стојковић Д Трговински маркетинг и продаја ЦИД, Економски факултет,

Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Електронски платни системиОзнака предмета: 20.EPS

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Ј. Александар, Редовни професорНаставници:

Станкић М. Раде, Редовни професор

Лукић Р. Велимир, Доцент

Поповић Б. Светлана, Ванредни професор

Зечевић Т. Александра, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је припремање студената да објасне и разврстају концепте плаћања у онлине  окружењу, као и да разумеју и
користе иновативне платне услуге и савремене платне системе усредсређене на домаћа и прекогранична плаћања.

Студенти који успешно савладају предметну материју ће бити у стању да објасне развојни пут платних система и дефинишу
њихов значај, као и да објасне интеракцију између нивоа развоја монетарног и платног система. Поред тога, студенти ће умети
да систематизују облике електронских плаћања и изврше одабрана плаћања, да користе услуге електронског и мобилног
банкарства и наброје типове интернет плаћања. Студенти ће моћи да наведу и објасне сигурносне механизме за обављање
плаћања, трендове у развоју платних услуга на нивоу Европске Уније, регулаторне аспекте функционисање електронских
платних система, као и да утврде стање и перспективе у области платних услуга у Србији.

. Основни елементи система плаћања, 2. Ризици у платном систему, 3. Електронски новац и монетарни систем, 4. Облици
електронских плаћања, 5. Приватне дигиталне валуте и блокчеин технологија, 6. Е-платни циклус и тренд развоја е-плаћања, 7.
Законодавна регулација е-плаћања, 8. Електронске платне картице, 9. Обезбеђивање сигурности, персонална идентификација
и дигитални потпис, 10. Интербанкарски системи плаћања, 11.  Netting  системи и РТГС системи, 12. Електронски платни
системи у ЕУ и трендови будућности, 13. Систем међубанкарских плаћања у Србији, 14. Електронска трговина са хартијама од
вредности, 15. Системи електронског банкарства. 16. Услуге мобилног банкарства. 17.  Платне услуге у Србији. 18. Супервизија
и надзор платних система. 19.  FINTECH  као извор платних иновација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предвиђено је активно учешће студената у виду решавања краћих теоријских и примењених задатака (проблема). На крају
сваке  теме  предвиђена  је  дискусија.  Рад  на  рачунарима.  Разматрање  конкретних  проблема  из  праксе.  Есејски  рад.
Презентација  истраживачког  пројекта.  Домаћи  задаци.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,

Александар Живковић,
Раде Станкић, Срђан
Маринковић и Велимир
Лукић

Банкарско пословање и платни промет
Економски факултет у
Београду, Центар за
издавачку делатност

2018

2,

Myriam Martínez-Fiestas,
Francisco Liébana-
Cabanillas, Juan Sanchez-
Fernandez, Francisco Muñoz-
Leiva.

Electronic Payment Systems for Competitive
Advantage in E-Commerce IGI Global 2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Електронско пословањеОзнака предмета: 20.ELP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Станкић М. Раде, Редовни професорНаставници:

Зечевић Т. Александра, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  упознавање  студената  са  савременим  теоријским  и  практичним  аспектима  примене  информационе
икомуникационе  технологије  у  пословању  и  оспособљавање студената  да  овладају  знањем и  техникама  електронског
пословања.

Студенти стичу специфична знања из области електронског пословања у трговини, маркетингу, банкарству, платном промету,
осигурању, туризму и другим областима пословања. Познавање конкретних софтверских алата омогућиће студентима ефикасно
коришћење информационо-комуникационе технологије у електронском пословању. Студенти ће бити оспособљени да у пракси
одговоре на следећа кључна питања: Како организације могу да стекну конкурентску предност путем електронског пословања;
Како ће електронско пословање утицати на функционална подручја организације; Који су ресурси/компетенције потребни за
успех у е-пословању.

Теоријска настава: Е-пословање – дефиниција; Стратегије електронског пословања; Технологија електронске трговине; Модели
електронске трговине; Модели електронских тржишта; Е-маркетинг; Принципи web пословања; Модели web маркетинга; Модели
наступа на интернету; Праћење статистике посећености wеб-презентације; Е – банкарство; Електронски новац; Интернет
банкарство;  Електронски  системи  плаћања;  Електронска  финансијска  тржишта  и  берзе;  Електронски  платни  промет;
Е–осигурање. Online маркетиншка подршка,  дистрибуција производа и администрација. Портали. Глобални дистрибуциони
системи.
Практична настава: Вежбе: Израда web сајта који покрива неку пословну активност. Коришћење алата и wizard-a за израду web
презентација. Editor Microsoft Expression Web 4.0. HTML kod. CSS код за израду стилова и дефинисање блокова за постављање
садржаја на страни. Постављање елемената, подешавање фонтова, текста, слика, видео записа, лејера, фрејмова, линкова.
Основе ЦСС-а. Позиционирање садржаја web стране помоћу CSS-a. Постављање презентације на Интернет. Оптимизација
сајта;  Онлине  догађаји;  Савети  посетиоцима;  Блог,  Алати  за  креирање Блога;  Chat;  Diskusione  grupe;  FAQ.  Креирање
претраживача  на  сајту.  Креирање  мапе  сајта.  Планирање  навигације  по  сајту.   Креирање  мултимедијалних  садржаја,
виртуелних тура и календара догађаја. Пријављивање сајта на претраживачке директоријуме и и претраживаче. Алати за
праћење статистике посећености сајта и анализу тих података.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За наставне јединицу припремљене су презентације, а предвиђено је коришћење Интернета. Пракатичан рад се одвија у
рачунарским салама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

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

2, Laudon K., Traver C. G., E-Commerce Pearson 2018

3, Palacios-Marqués D., Marta
Peris-Ortiz Strategies in E-Business Springer 2013

4, Jonathan Reynolds e-Business OUP Oxford 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик 1Ознака предмета: 20.ENJ

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ђуровић Н. Татјана, Редовни професорНаставници:

Силашки Р. Надежда, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Увођење основних и сложенијих термина економске науке на енглеском језику;
•Обнављање граматике у функцији економске струке;
•Читање и превођење стручних аутентичних текстова на енглеском језику.

Након успешно савладаног градива студенти ће бити у стању да:
•унапреде своје знање најзначајнијих граматичких и лексичких структура карактеристичних за дискурс економије;
•овладају основном терминологијом економске науке на енглеском језику;
•прецизније се усмено и писмено изражавају;
•користе стручну литературу на енглеском језику.

Обрада тематских текстова на енглеском језику из области које студенти проучавају на Економском факултету Универзитета у
Београду.  Обухваћене су  следеће теме:  предмет  проучавања економије  (What  is  economics  about?),  микроекономија  и
макроекономија (Microeconomics and macroeconomics), позитивна и нормативна економија (Positive and normative economics),
модели у економији (Models in economics), подела рада (Division of labour), савршена конкуренција и монопол (Perfect competition
and monopoly), понуда и тражња (Supply and demand). Обнављају се граматичке структуре релевантне за дискурс економске
науке, као што су глаголска времена, погодбене реченице, итд. Усваја се и учи специфични вокабулар економске струке кроз
различита лексичка вежбања везана за породице речи, речи сличног облика а различитог значења, страну множину именица,
негативне  префиксе,  предлоге,  колокације.  Развија  се  вештина  графичког  представљања  података  и  класификовања
информација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Разноврсни облици рада у зависности од наставне јединице: еx цатхедра предавања, дискусије, групне презентације.

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

Писмени испит 40.00Да
Колоквијум 20.00Да
Усмени испит 30.00Да
Активност у току предавања 10.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Силашки, Н., Т. Ђуровић Енглески језик ЦИД, Београд 2018
2, Силашки, Н., Т. Ђуровић English Grammar for Economists ЦИД, Београд 2019
3, Ђуровић, Т., Н. Силашки Енглисх Працтице ин Ецономицс анд Бусинесс ЦИД, Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик за економисте 2Ознака предмета: 20.EJE

Број ЕСПБ: 3

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Силашки Р. Надежда, Редовни професорНаставници:

Ђуровић Н. Татјана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

3 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Проширење вокабулара економске струке на енглеском језику;
•Усвајање сложенијих граматичких структура типичних за језик економске науке;
•Развијање вештине нумеричког изражавања на енглеском језику и способности изражавања трендова и интерпретације
графикона, табела, дијаграма и осталих видова визуелног приказа података

Након успешно савладаног градива студенти ће бити у стању да:
•користе широку терминологију енглеског језика карактеристичну за поједине области економије као науке;
•примене информације из своје струке у писменој и усменој комуникацији;
•интерпретирају визуелне податке са графикона, табела, дијаграма;
•развију вештину нумеричког изражавања и изражавања растућих и опадајућих трендова.

Обрада сложенијих тематских текстова на енглеском језику из области које студенти проучавају на Економском факултету
Универзитета у Београду: рачуноводство  (The nature of accounting), маркетинг (The centrality of marketing), врсте организација
(Types  of  business  organisations)>/eng>,  istorijat  i  funkcije  novca  <eng>(Money:  its  origins  and  functions),  предузетништво
(Entrepreneurship). Усваја се сложенија стручна терминологија економске науке и развијају вештине читања, разумевања текста
и дефинисања нових појмова путем синонимије, антонимије или описа. Развија се способност нумеричког изражавања и
изражавања растућих и опадајућих трендова, као и тумачења визуелних података са графикона, табела, дијаграма. Истичу се
лексичке разлике између британске и америчке варијанте енглеског језика. Обнављају се и уводе структуре релевантне за
дискурс економске науке, и то: пасив, речи цличног значења а различитог облика, именичке сложенице, семантички скупови,
идиоми.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Разноврсни облици рада у зависности од наставне јединице: ex cathedra  предавања, дискусије, групни рад, презентације.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ђуровић, Т., Н. Силашки English for Economists 2 ЦИД, Београде 2018
2, Силашки, Н., Т. Ђуровић  English Grammar for Economists ЦИД, Београд 2019

3, Ђуровић, Т., Н. Силашки Енглисх Працтице ин Ецономицс анд
Бусинес<7енг> ЦИД, Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик за економисте 3Ознака предмета: 20.E3E

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Силашки Р. Надежда, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Проширење вокабулара кроз усвајање терминологије пословања на енглеском језику;  усвајање сложенијих лексичких и
синтаксичких структура типичних за пословни енглески језик; овладавање различитим облицима усмене и писане комуникације
у пословном контексту; оспособљавање за дискусије на различите теме из домена пословања.

Проширење вокабулара кроз усвајање терминологије пословања на енглеском језику;  усвајање сложенијих лексичких и
синтаксичких структура типичних за пословни енглески језик; овладавање различитим облицима усмене и писане комуникације
у пословном контексту; оспособљавање за дискусије на различите теме из домена пословања.

Усвајање терминологије и проширење вокабулара и сложенијих лексичких и синтаксичких структура карактеристичних за
пословни енглески језик кроз вежбе грађења речи и колокације.  Овладавање вештином усмене пословне комуникације:
представљање компаније,  опис  историјата  и  активности  компаније,  организациона структура,  корпоративни идентитет,
корпоративна култура, друштвена одговорност компанија. Развијање свести о међукултуролошким разликама у пословању.
Кодекс понашања и облачења на радном месту. Невербална комуникација у пословању.Процес селекције и запошљавања.
Електронска трговина. Међународна трговина. Светска економска криза. Улога и функције централне банке. Основи пословне
кореспонденције (упит, понуда, рекламација, одговор на рекламацију). Идиоми у пословању. Фразни глаголи у пословању.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Разноврсни облици рада у зависности од наставне јединице: ex cathedra предавања, презентације, дискусије, конверзација,
метод симулације (role plays), анализе примера из праксе (case studies).

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Силашки, Н. English for Economists 3 Београд: ЦИД 2018
2, Силашки, Н., Т. Ђуровић English Grammar for Economists Београд: ЦИД 2019
3, Ђуровић, Т., Н. Силашки English Practice in Economics and Business Београд: ЦИД 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Енглески језик за економисте 4Ознака предмета: 20.E4E

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ђуровић Н. Татјана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Даље проширење вокабулара усвајањем терминологије енглеског језика из разних области пословања; усвајање сложенијих
семантичких и синтаксичких структура карактеристичних за енглески језик пословања; даље развијање вештина писане и
усмене комуникације на енглеском језику у области пословања.

Након успешно савладаног градива студенти ће бити у стању да:  користе најважније видове пословне комуникације;  да
учествују у пословним састанцима, пословним преговорима и осталим видовима усмене комуникације; напишу своју радну
биографију и пропратно писмо приликом пријаве на конкурс за радно место; пишу краће извештаје, као и краће есеје на задату
тему из области пословања.

Обрада  текстова  из  различитих  области  пословања:  франшизинг,  фузије  и  аквизиције  предузећа,  Светска  трговинска
организација, регионалне економске интеграције, порези, управљање односима са купцима, управљање људским ресурсима у
дигиталном добу, итд. Усвајање сложенијих синтаксичких структура везаних за област енглеског пословног језика. Усвајање и
учење фразних глагола; идиома и других облика фигуративног изражавања карактеристичних за пословни енглески језик.
Унапређење вештина усмене комуникације као што су вођење пословних састанака и пословних преговора. Даље развијање
способности писменог изражавања кроз вежбе исправљања грешака; писања краћих језичких целина; састављања краћих
извештаја; писања радне биографије (ЦВ) и пријаве на конкурс за радно место.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Разноврсни облици рада у зависности од наставне јединице: еx цатхедра предавања, презентације, дискусије, конверзација,
метод симулације (role-plays), анализе примера из праксе (case studies).

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ђуровић, Т. English for Economists 4 Београд: ЦИД 2018
2, Силашки, Н., Т. Ђуровић English Grammar for Economists Београд: ЦИД 2019

3, Ђуровић, Т., Н. Силашки
Београд: ЦИД. Енглисх Працтице ин Ецономицс анд Бусинесс Београд: ЦИД 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

ЕРП софтверОзнака предмета: 20.ERP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Станкић М. Раде, Редовни професорНаставници:

Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор

Зечевић Т. Александра, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  упознавање  студената  са  савременим  теоријским  и  практичним  аспектима  примене  интегрисаних
информационих система и оспособљавање студената да овладају знањем и техникама примене специјализованих ЕРП
софтверских решења. Овај предмет даје увод у ЕРП системе (компоненте, функције) и како они подржавају примарне процесе
компанија.

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да користе интегрисане информационе системе
за решавање конкретних проблема у пословању. Познавање конкретних ЕРП софтверских алата омогућиће студентима
ефикасно коришћење информационо-комуникационе технологије у пословању

Теоријска  настава ЕРП –  интегрални пословни софтвер;  Појам ЕРП софтвера;  Еволуција  ЕРП софтвера;  Моделирање
организационих структура; Како ЕРП софтвер може бити искоришћен за унапређење перформанси предузећа; Инвестирање у
ЕРП систем; Компоненте ЕРП система; Интерне компоненте; Екстерне компоненте; Имплементација ЕРП система; Отклањање
отпора; Брзина спровођења; Модули ЕРП софтвера; Врсте ЕРП софтвера; Стратегијски ефекат. Cloud ЕРП. Global ЕРП. Big
Data и ЕРП.

Практична настава: Вежбе практичних примера ће пратити предавања уз коришћење одређеног  ЕРП система (САП  ЕРП,
ORACLE ЕРП или Microsoft Dynamics). Кроз практичне примере биће примењена знања из других предмета (Базе података,
Анализа података, ...) у решавању проблема у раду са конкретним ЕРП системом (импорт и експорт података из базе података
коју  користи конкретни ЕРП систем,  даља анализа података софтверима који  нису део ЕРП система,...).  Навигација  по
модулима и њихово коришћење биће реализовано кроз директан приступ апликацијама намењеним за едукацију студентима од
стране најзначајнијих произвођача ЕРП софтвера.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За наставне јединицу припремљене су презентације, а предвиђено је коришћење Интернета. Пракатичан рад се одвија у
рачунарским салама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р., Пројектовање информационих система (ВИ
поглавље) Економски факултет, Београд 2013

2, Alexis Leon ERP demystified, second Edition Tata  McGraw-Hill 2009

3, Turban E., Volonino L Information Technology for Management: Improving
Strategic and Operational Performance John Wiley & Sons 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Етика у рачуноводствуОзнака предмета: 20.EUR

Број ЕСПБ: 3

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

1 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да примене принципе професионалне етике у рачуноводству
•Развој ставова студената који промовишу етичко понашање

Студенти ће бити у стању да:
•Објасне улогу и значај професионалне етике у рачуноводству
•Критички оцене примену различитих етичких теорија на етичке дилеме у рачуноводственој пракси
•Дискутују о етичким принципима релевантним за професионалне рачуновође и моделима доношења етичких одлука
•Антиципирају и идентификују етичка питања која се јављају у пракси, оцене њихову значајност и одреде одговарајуће мере
заштите које промовишу етичко понашање
•Анализирају примену професионалне етике и последице неетичког понашања по појединце, професију и јавност

Природа етике, етичке теорије и потреба за професионалном етиком; Етички кодекс за професионалне рачуновође; Етички
принципи; Модели доношења етичких одлука; Концептуални оквир за етичко понашање – претње и мере заштите; Примена
оквира у различитим ситуацијама у рачуноводственој пракси; Спровођење професионалне етике.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, Дискусије, Студије случајева.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 35.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Дуска Р., Дуска Б. and J.
Ragatz Accounting Ethics Wiley - Blackwell 2018

2, Савез рачуновођа и
ревизора Србије

International Ethics Standards Board for Accountants -
Етички кодекс за професионалне рачуновође СРРС – превод 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Финансијска економијаОзнака предмета: 20.FIE

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Божовић Ч. Милош, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Курс  је  посвећен  проучавању  основа  савремене  финансијске  економије,  са  посебним  освртом  на  теорију  вредовања
финансијских инструмената. Конципиран је тако да пружи полазну основу за разумевање кључних резултата финансијске
економије са тачке гледишта микроекономске теорије. Практична примена теоријских концепата биће изложена кроз приказ
резултата емпиријских провера најзначајнијих модела финансијске економије, као и основних емпиријских чињеница везаних за
понашање тржишних цена финансијских инстумената.

Након завршеног курса, студент би требало да разуме пре свега значај и улогу финансијских тржишта, принципе вредновања
финансијских инструмената у одсуству арбитраже, формирања равнотеже на финансијком тржишту, начинодређивања и улогу
равнотежне цене, проблем избора оптималног инвестиционог портфолија на основу очекиване вредности и варијансе приноса,
као и значај модела вредновања капитала (САРМ) и сродних факторских модела вредновања.

Теоријска настава
Увод – финансијска тржишта и инструменти; ризик и принос; основне емпиријске чињенице; Вредновање у одсуству арбитраже;
Ароу-Дебро хартије и фундаментална једначина вредновања; комплетна тржишта; ризико-неутралне вероватноће; стохастички
дисконтни фактор;  Равнотежно вредновање – добра и преференце;  аксиоми рационалног избора;  функција корисности;
проблем избора са становишта рационалног економског агента; компетитивна равнотежа и Парето оптимум; централни планер
и Прва теорема благостања; финансијска равнотежа у одсуству ризика; очекивана функција корисности; аверзија према ризику
и аверзија према неизвесним исходима; проблем оптимизације портфолија и финансијска равнотежа; Избор портфолија на
основу очекиване вредности и варијансе приноса; волатилност; диверзификација портфолија; системски и идиосинкратски
ризик; ефикасни портфолији;  модел вредновања заснован на потрошњи (ЦЦАПМ); модел вредновања капиталне активе
(ЦАПМ); Неки емпиријски проблеми и примене финасијске теорије у пракси
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе – задаци и практични примери

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеном садржају предмета.  На предавањима ће бити објашњени
теоријски концепти,  који ће се на вежбама илустровати кроз примере и задатке.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Б. Урошевић и М. Божовић Увод у финансијску економију
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Финансијска и актуарска математикаОзнака предмета: 20.FAM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професорНаставници:

Копривица Р. Марија, Доцент

Рајић М. Весна, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је стицање теоријских знања о временској вредности новца неопходних за овладавање методама финансијске и
актуарске математике које се примењују у различитим областима економије и бизниса. Такође, циљ је боље разумевање и
лакше овладавање теоријским знањима других научних дисциплина у којима се примењују методе финансијске и актуарске
математике.

Након завршеног курса студенти ће бити у стању да примене одговарајуће методе обрачуна простог и сложеног интереса у
предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама и другим финансијским институцијама, као и на различитим сегментима
тржишта новца и тржишта капитала. Такође, биће оспособљени да, на бази примене метода финансијске математике, донесу
одлуку о најуноснијој варијанти улагања слободних новчаних средстава привредних субјеката. Студенти ће знати да примене и
актуарске методе у осигурању и другим областима економије и бизниса и биће оспособљени за обрачун тарифа у осигурању
лица.

1. Израчунавање простог интереса. 2. Ломбардни рачун. 3. Есконтовање меница. 4. Обрачун потрошачких кредита. 5. Обрачун
интереса по текућем рачуну. 6. Девизе и арбитража девиза. 7. Сложени интересни рачун. 8. Фактор акумулације. 9. Номинална,
релативна, конформна и ефективна каматна стопа. 10. Дисконтни фактор. 11. Фактор додајних улога. 12. Антиципативни и
декурзивни улози. 13. Стални и променљиви улози. 14. Улагање чешће или ређе од обрачунавања интереса. 15. Садашња
вредност низа антиципативних и декурзивних улога. 16. Садашња вредност одложених антиципативних и декурзивних улога. 17.
Методе за утврђивање ефективности инвестиција. 18. Амортизација зајма при декурзивном и антиципативном израчунавању
интереса. 19. Закон отплата. 20. Амортизација зајма једнаким и променљивим ануитетима и отплатама. 21. Одређивање
последњег ануитета. 22. Конверзија зајма. 23. Актуарске основе обрачуна тарифа у осигурању лица. 24. Обрачун нето и бруто
тарифа у осигурању живота. 25. Утврђивање тарифа код осигурања ренте. 26.Утврђивање тарифа код осигурања капитала.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеном садржају предмета.  На предавањима ће бити објашњени
теоријско-методолошки концепти,  који ће се на вежбама илустровати кроз примере и задатке.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 6.00Да
Колоквијум 34.00Да

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 2018

2, Кочовић, Ј., Митрашевић,
М., Рајић, В Актуарска математика ЦИД, Економски факултет,

Београд 2017

3, Кочовић Ј., Ракоњац-Антић
Т

Збирка решених задатака из Финансијске и
актуарске математике

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Финансијска тржиштаОзнака предмета: 20.FTR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Живковић Р. Бошко, Редовни професорНаставници:

Шошкић Б. Дејан, Редовни професор

Јанковић М. Ирена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Упознавање студената са кључним особинама финансијских инструмената (обвезница, акција, форвард, фјучерс, опција, своп),
финансијских институција (финансијски посредници, берза, ванберзанско тржиште) и процесима (емисија, секундарни промет,
информациона асиметрија) на савременим финансијским тржиштима.
•Развијање способности студената да анализирају основне елементе теорије тржишта капитала и вреднују финансијске
инструменте.
•Оспособљавање студената за примену основних концепата инвестиционе математике.

Након завршеног курса студенти ће бити у стању да:
•спознају значај финансијских тржишта и институција.
•препознају информациону асиметрију и мере за њено превазилажење.
•критички анализирају и тумаче основне процесе на савременим финансијским тржиштима.
•разликују карактеристике финансијских инструмената, тржишта и институција.
•примењују различите технике вредновања финансијских инструмената.
•решавају различите инвестиционе проблеме.
•компетентно доносе инвестиционе одлуке

Улога  финансијских  тржишта  и  институција  и  структура  финансијског  система;  Финансијска  структура  и  ефикасност
финансијских тржишта;  Каматне стопе;  Тржиште новца и девизно тржиште;  Тржиште обвезница;  Хипотекарно тржиште;
Тржиште акција; Тржиште форварда и фјучерса; Тржиште опција; Депозитне финансијске институције; Инвестициони фондови;
Посредници на финансијским тржиштима; Институционални инвеститори; Микроструктура тржишта

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; презентације актуелних
тема од стране студената, есеј, семинарски рад.

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, Шошкић Д. и Б. Живковић Финансијска тржишта и институције Економски факултет, Београд 2009
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Финансијско извештавањеОзнака предмета: 20.FII

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Стицање знања и вештина неопходних за разумевање процеса финансијског извештавања и припрему и анализу финансијских
извештаја
•Изградња компетенција потребних за примену принципа финансијског извештавања и  Међународних стандарда финансијског
извештавања
•Развијање вештина неопходних за критичко сагледавање проблема на пољу финансијског извештавања као и за давање
доприноса у расправама о значају, релевантности и ограничењима финансијског извештавања

Студенти ће бити у стању да:
•Објасне основне фазе у процесу финансијског извештавања
•Примене захтеве општеприхваћених принципа финансијског извештавања
•Опишу процес доношења Међународних стандарда финансијског извештавања и објасне улогу и међусобну повезаност
кључних регулаторних и професионалних рачуноводствених тела
•Објасне сврху, обухват и значај Концептуалног оквира за финансијско извештавање
•Примене Међународне стандарде финансијског извештавања приликом признавања и вредновања појединих билансних
позиција
•Примене професионално расуђивање и скептицизам у домену рачуноводствених процена
•Идентификују и примене етичке принципе приликом мерења фер вредности
•Саставе појединачне финансијске извештаје опште намене
•Објасне сврху, основне принципе и кључне кораке у састављању консолидованих финансијских извештаја

Увод у финансијско извештавање; Општеприхваћени рачуноводствени принципи (начела првог и другог ранга); Концептулани
оквир за финансијско извештавање; Презентација финансијских извештаја опште намене; Класификација, признавање и
вредновање  нематеријалних  улагања;  Класификација,  признавање  и  вредновање  некретнина,  постројења  и  опреме;
Класификација,  признавање  и  вредновање  финансијских  улагања;  Класификација,  признавање  и  вредновање  залиха;
Класификација, признавање и вредновање потраживања; Класификација, признавање и вредновање готовине и готовинских
еквивалената; Компоненте сопственог капитала; Класификација, признавање и вредновање резервисања; Класификација,
признавање и вредновање финансијских и пословних обавеза; Извештај о укупном резултату за период; Остали финансијски
извештаји

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, дискусије
о комплексним и актуелним проблемима на пољу финансијског извештавања и примену анализе студија случаја.

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, Ранковић, Ј. Теорија биланса
Центар за издавачку
делатност Еконосмког
факултета у Београду

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

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Финансијско моделирањеОзнака предмета: 20.FIM

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Урошевић В. Бранко, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са основима програмирања у моћном програмском језику Wolfram Mathematica. Овај
јединствени програмски језик омогућава лако креирање и тестирање финансијских модела, од релативно једноставних до
веома комплексних, уз комплетну интеграцију симболичког, нумеричког и рада са подацима. Он омогућава, такође, и стварање
врхунских интерактивних презентација, посебно корисних за доносиоце одлука.

Овладавање основама програмирања у Wolfram Language (WL), као и методама за конструисање и тумачење финансијких
модела везаних за вредновање пројеката и финансијских инструмената, процене ризика, симулације, и примену оптимизације у
управљању портфолијима и капиталном буџетирању. Предност WL јесте да омогућава развој теоријских концепата и њикову
тренутну проверу на подацима из праксе. Специфичност курса јесте да се користи такозвани метод потпуне имерзије. Наиме,
предавања, вежбе као и испити раде се у Wолфрам Лангуаге.

Први део курса фокусира се на развој програмерских вештина у Wolfram Language са фокусом на рад са подацима, нумеричка и
симболичка израчунавања (такозвана компјутерска алгебра). Полазници се оспособљавају да пишу једноставне програме у
овом програмском језику као и да праве интеративне презентације у њему. У другом делу курса примењују се знања из
програмираења како би се анализирали подаци са финансијских тржишта. Учи се како се практично врши дисконтовање
новчаних токова и одређује одговарајућа дисконтна стопа те како се процењују и моделирају ризици. Развијају се модели за
вредновање хартија од вредности (акција, обвезница, и финансијских деривата) и раде Монте Карло симулације. Најзад,
полазници стичу детаљно искуство везано за развој модела портфолио оптимизације као и ек-пост тестирање инвестиционих
улагања на подацима са светских тржишта.

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

Колоквијум 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, S. Wolfram Elementary Introduction to Wolfram Language 2017

2, Урошевић Б. и Божовић М. Операциона истраживања и квантитативне методе
инвестиција Економки факултет, Београд 2013
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Финансијско рачуноводствоОзнака предмета: 20.RAC

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Јовић М. Даница, ДоцентНаставници:

Секерез П. Војислав, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

-Оспособљавање студената да, у различитим облицима евиденција, припреме специфичне финансијско-рачуноводствене
информације и презентују их у Извештају о финансијском положају (Билансу стања) и Извештају о резултату (Билансу успеха).
-Оспособљавање студената да оцене економске последице пословних активности ентитета и улогу, могућности и ограничења
рачуноводства у заштити јавног интереса уз истовремено задовољавање информационих потреба
управе, инвеститора и кредитора извештајног ентитета у процесу доношења економских одлука.
-Усмеравање студената ка развијању свести о неопходности прихватања постулата професионалне
рачуноводствене етике.

Након савладане материје студент је оспособљен да:
• разликује основне елементе финансијских извештаја,
• користи различите књиговодствене инструменте у поступку књиг. обухватања економских догађаја,
•  примени  захтеве  рачуноводствених  начела,  принципа  уредног  књиговодства  и  МСФИ  приликом  књиговодственог
евидентирања пословних  догађаја  насталих  у  ентитету  а  који  су  узроковани  обављањем редовног  пословног  циклуса,
• разликује основне карактеристике Пореза на додату вредност,
• процени утицај избора метода обрачуна отписа некретнина, постројења и опреме, као и кретања залиха на информације
презентоване у финансијским извештајима,
• утврди периодични резултат према захтевима метода трошкова укупних учинака и метода трошкова продатих учинака,
• састави два основна финансијска извештаја привредног друштва – Извештај о финансијском положају и Извештај о резултату
и
• процени утицај и значај законске и професионалне регулативе на квалитет финансијско рачуноводствених информација.

Опште  теоријске  поставке  на  којима  се  заснива  рачуноводствени  систем  (рачуноводствени  систем  и  систем  двојног
књиговодства, рачуноводствена начела, утицај економских промена на рачуноводствене категорије, глобална књиговодствена
процедура,  принципи  уредног  књиговодства,  пословни  циклус  и  књиговодство,  једнообразно  књиговодство,  концепти
вредновања имовине,  обавеза и  сопственог  капитала);  Примена захтева рачуноводствене теорије  и  МСФИ  у  поступку
евидентирања пословних догађаја, карактеристичних за уобичајени пословни циклус, и презентовања њиховог утицаја на
имовински и приносни положај ентитета; Карактеристике Пореза на додату вредност; Законска и професионална регулатива
финансијског извештавања у Републици Србији; Професионална етика рачуновођа и процес финансијског извештавања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

усмено излагање, илустрације карактеристичним примерима, дискусија, решавање методолошких задатака и студија случајева,
усмено излагање одређених садржаја од стране студената, семинарски радови, тестови

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, Шкарић Јовановић, К., Финансијско рачуноводство Економски факултет, Београд 2019

2, Јовић Д., Мировић Д.,
Поповић С. и Радић С. Збирка задатака из Финансијског рачуноводства Економски факултет Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Географија туризмаОзнака предмета: 20.GTU

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Манић Ђ. Емилија, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студената да разумеју улогу елемената природне и друштвене средине у грађењу туристичких производа,
утицај природних и друштвених фактора на просторни развој туристичке понуде и тражње, разлике између просторних форми
туристичког развоја, улогу просторног планирања у развоју туризма, специфичности туристичких региона и дестинација, као и
усмеравање студената да критички анализирају утицаје туризма на простор (економски, социјални и еколошки).

По завршетку овог премета, студент ће моћи да:
Наведе основне класификације у оквиру туристичке регионализације света и разлике између њих
Објасни утицај природних и друштвених фактора на развој туристичке тражње и обликовање туристичких производа. Оцени
елементе природне и друштвене средине за потребе развоја туризма
Разликује појмове туристичке атракције, туристичког ресурса и туристичког производа
Разуме контекст употребе метода увођења концепта одрживости у туристички развој
Критички процени утицај туризма на становништво, привреду и окружење
Користи картографски метод за прикупљање, чување, анализу и презентовање података референтно везаних за простор
Објасни улогу географских инфорамционих система у креирању туристичке тражње и понуде
Разуме значај просторних и урбанистичких планова за развој туризма

Увод у географију туризма (појам, историјски контекст, однос туризма и простора)
Географија туристичке тражње и туристичке понуде (туристичке атракције и ресурси)
Утицаји туризма на простор (економски, социјални и еколошки, управљање утицајима у туризму)
Организација, планирање и управљање простором у туризму (просторне форме и процеси)
Регионална географија туризма (регионализација и туристички макрорегиони)

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа случаја, теренски рад, пројектна настава

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, Манић, Е. Географија туризма : туристичко тржиште,
планирање и региони

ЦИД – Економски факултет у
Беогрду, Београд. 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Индустријска организацијаОзнака предмета: 20.IOR

Број ЕСПБ: 6

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Трифуновић Д. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Ристић С. Бојан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање са  методама анализе  тржишних структура помоћу  теорије  игара.  Биће разматрано и  спајање предузећа у
различитим моделима олигопола,  као  и  утицај  баријера уласку  на  услове конкуренције  у  грани.  Студенти  ће  овладати
различитим аспектима изучавања ценовне и неценовне конкуренције.  Са технолошким напретком тржишта са мрежним
екстерналијама постају доминатнија, па ће бити проучавана стратегија телекомуникационих предузећа. У условим асиметричне
информисаности је потребно креирати оптималан уговор који ће навести агента/тим агената да раде у интересу принципала.
Економска анализа у појединим гранама (ресторани, саобраћај и авио-превоз) треба да буде прилагођена специфичним
аспектима ових делатности. Студенти ће бити оспособљени не само да анализирају постојећа тржишта, већ да попут инжењера
креирају потпуно нова тржишта или побољшају функционисање постојећих тржишта, користећи теоријска и практична знања из
аукција и упаривања на тржиштима без цена.

Након завршеног курса студент ће моћи да примени теорију игара при анализи различитих тржишних структура које постоје у
савременој привреди. Такође, моћи ће да објасни на који начин предузећа доносе одлуке о маркетингу, истраживању и развоју,
уласку и позиционирању на тржишту, екстерном расту и др. Затим, моћи ће да анализира утицај асиметричне информисаности
на тржишну равнотежу и да одреди оптималне уговоре да би се превазишао проблем асиметричне информисаности. Такође ће
моћи  да  утврди  јачину  ефекта  мрежних  екстерналија  и  критичну  масу  корисника  која  је  неопходна  да  би  предузеће
функционисало на овим тржиштима. Студент ће моћи и да уочи недостатке у функционисању неких тржишта и да предложи
начине за њихово отклањање користећи знања из аукција и упаривања.

1. Предмет проучавања индустријске организације; 2. Игре са несавршеним информацијама  3. Кооперативне игре и упаривање
на тржиштима без цена; 4. Олигополске игре са понављањем и фактори који утичу на стабилност картела; 5. Олигополи са
диференцираним производима; 6. Локациони модел; 7. Парадокс хоризонталног спајања предузећа и хоризонтална спајања у
Штакелберговом моделу; 8. Вертикална спајања предузећа у Курноовом и Бертрановом моделу;  9. Баријере уласку у грану;  10.
Сарадња у истраживању и развоју и трке у иновацијама; 11. Патенти; 12. Мрежне екстерналије; 13. Оптималне стратегије
подстицајног и информативног рекламирања; 14. Квалитет, трајност и гаранције; 15. Принципал агент проблем и проблем
моралног  хазарда у  тимовима;  16.  Раздвајање власништва и управљања у Курноовом моделу;  17.  Теорија  потраге;  18.
Изабране гране (економика ресторана, грана авио-превоза, грана рибарства, јавни путеви и загушење саобраћаја); 19. Аукције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се обрађују проблеми у општем случају, док се на вежбама разматрају нумерички примери и одређена
проширења модела заснована на модификованим претпоставкама.

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, Оз Шај Индустријска организација (превод на српски), Економски факултет, Београд 2001

2, Pepall, L., Richards, D.,
Norman, G

Industrial Organization: Contemporary Theory and
Empirical Applications Wiley 2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Информациони системи и пословна аналитикаОзнака предмета: 20.IPA

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета -  је да упозна студенте са основном структуром, принципима функционисања и концепцијом савремених
пословних информационих система, као и са значајем и улогом пословне аналитике у савременом пословању. Поред теоријског
знања, циљ је да студенти разумеју практичну примену информационо-комуникационих технологија у пословању и да могу
самостално да решавају различите проблемске задатке из домена пословне аналитике уз примену програмског језика Р.

Основни исходи образовања из овог предмета подразумевају да студенти овладају знањем везаним за значај и примену
информационо-комуникационих технологија у пословним информационим системима, као и са теоријским и практичним знањем
везаним за област пословне аналитике. Студенти ће стећи увид у прави смисао и улогу информационих система и пословне
аналитике у остваривању стратешких циљева пословних система. Такође, студенти ће научити основе програмског језика Р, те
ће моћи самостално да решавају различите проблеме из области пословне аналитике користећи овај програмски језик.

Садржај предмета - обухвата област информационих система и пословне аналитике по следећим темама: информационо-
комуникационе  технологије  у  дигиталној  економији;  информациони  системи:  концепти  и  дефиниције;  информациона
инфраструктура и архитектура; класификација информационих система; организација података у пословном систему; кључна
питања рачунарске подршке процесу одлучивања; информациони системи подршке при доношењу пословних одлука. Пословна
аналитика – дефиниција и типови пословне аналитике; веза пословне аналитике и процеса пословног одлучивања; значај,
заступљеност и користи које доноси примена пословне аналитике у различитим делатностима и пословним  функцијама;
различити модели анализе података и алати пословне аналитике;  најновије тенденције у рачунарској подршци пословној
аналитици (big data, embedded analytics, self-service analytics, streaming analytics ....); Примена програмског језика Р у пословној
аналитици;  Увод у програмски језик Р; креирање и рад са различитим структурама података; основне процедуре за управљање
подацима; статистичке процедуре анализе података; визуализација података у Р-у.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа случајева, презентације, тест у току и на крају семестра, практичан рад студената у рачунарској учионици
по принципу „један рачунар – један студент

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Јасна Солдић-Алексић Електронски материјал са предавања Економски факултет, Београд 2019

2, Turban, E., Pollard, C., &
Wood, G Information Technology for Management John Wiley & Sons, Inc. 2018

3,
Camm, D.F., Cochran, J.J.,
Fry, M.J., Ohlmann, J.W.,
Anderson, D.R., Sweeney

Essentials of Business Analytics Cengage Learning 2017

4, Robert I. Kabacoff Data Analysis and Graphics with R, 2nd edit Manninig Publications Co. NY 2015
5, , Rainer, R. K. Jr., Turban, E. Увод у информационе системе Датастатус 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Интерни обрачунОзнака предмета: 20.INO

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јаблан Стефановић В. Радмила, Редовни професорНаставници:

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да креирају оптимална организациона решења.
•Развијање способности, знања и вештина студената да успешно устроје и ефикасно спроведу интерни обрачун у предузећу.

По завршетку курса студенти ће моћи да:
•Објасне претпоставке и принципе устројства интерног обрачуна;
•Организују ток документације у интерном обрачун;
•Објасне детерминантне устројства квалитетног контног оквира;
•Упореде карактеристике функционалног и билансног контног оквира;
•Дизајнирају контни план погонског књиговодства;
•Примене различите методе обрачуна пословног резултата.

Појам и циљеви интерног обрачуна. Претпоставке за правилно устројство и успешно спровођење интерног обрачуна. Принципи
устројства интерног обрачуна. Организационе компоненте интерног обрачуна. Контни оквир и контни план. Документација у
интерном обрачуну. Функционисање интерног обрачуна. Организационо устројство погонског књиговодства (организациони
однос између погонског и финансијског књиговодства). Подаци погонског књиговодства и утврђивање пословног резултата.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријско излагање; анализа случајева из праксе предузећа; решавање проблема и задатака са интерпретацијом решења;
презентовање резултата изложених у есејима и семинарским радовима; периодична провера теоријских и методолошких знања
студената итд.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Јаблан Стефановић Р. Интерни обрачун Економски факултет, Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Историја економијеОзнака предмета: 20.ISE

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ изучавања предмета Историја економије је оспособљавање студената за анализирање, упоређивање и истраживање
великих економских теорија које су одлучујуће утицале на токове развоја економске науке али и на економска кретања, а тиме и
на економску историју. Циљ је и да се упознавањем са најважнијим догађајима и токовима у економској историји, настанком и
развојем светског система,  карактеристикама светске привреде од успона капитализма, студенти оспособе да критички
промишљају,  пореде и предвиђају утицај  важних економских и друштвених фактора како на даља економска кретања и
економски развој,  тако и на развој  економске мисли.

По завршетку курса Историја економије студент ће моћи да: анализира и процењује основне токове економске мисли, као и
токове економске историје, сагледа могућности решавања конкретних економских питања и проблема, процени будуће правце
развоја економске науке, критички анализира, упореди и повеже проблеме из домена економске историје и развоја економске
мисли, истражи допунске узроке проблема са којима се суочавају привреде, објасни обележја светског система, сагледа
историјске околности које су довеле до великих друштвено-економских потреса, реконструише развој капитализма са аспекта
економске историје.

Теоријска настава
1. ЕКОНОМСКА МИСАО АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА, 2. МЕРКАНТИЛИЗАМ И ФИЗИОКРАТИЗАМ, 3. КЛАСИЧНА ПОЛИТИЧКА
ЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ КЛАСИЧНЕ ЕКОНОМИЈЕ, 4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА МИСАО И МАРКСОВА ЕКОНОМИЈА, 5. ИСТОРИЈСКА
ШКОЛА И МАРГИНАЛИЗАМ, 6. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ, 7. ВИШЕЛИНИЈСКИ РАЗВОЈ У СВЕТСКОМ СИСТЕМУ И ПЕРИФЕРНА
ПРИВРЕДА, 8. ПРЕЛАЗАК ИЗ ФЕУДАЛИЗМА У КАПИТАЛИЗАМ, 9. ОБЕЛЕЖЈА И ПЕРСПЕКТИВЕ СВЕТСКОГ СИСТЕМА, 10.
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И УЛОГА ИНСТИТУЦИЈА, 11. МЕРКАНТИЛИСТИЧКО ДОБА И ЕКОНОМСКИ УСПОН
ЗАПАДА, 12. ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА И НАСТАНАК ЛИБЕРАЛНОГ КАПИТАЛИЗМА, 13. ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ  ТОКОМ  XИX  ВЕКА,  14.  ТЕОРИЈСКЕ  ОСНОВЕ  ЛИБЕРАЛНОГ  КАПИТАЛИЗМА  И  ЕКОНОМСКЕ
ПОЛИТИКЕ, 15. УЗРОЦИ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА, 16. ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА И ПРОМЕНЕ
ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА.
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:

На часовима предавања и вежби користе се разноврсни облици рада у којима активно учествују студенти. Поред предавања од
стране наставника студенти имају излагања у форми презентација, на вежбама се организују дебате студената о одређеним
темама, репетиције градива, а излажу се и есејски радови студената.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Есеј 4.00Да
Излагање на предавањима 4.00Да
Колоквијум 28.00Да
Студије случаја 4.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Јакшић, М. и Прашчевић, А. Историја економије (треће издање) Економски факултет Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Истраживање тржиштаОзнака предмета: 20.IST

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Прица З. Ивана, Ванредни професорНаставници:

Chroneos Красавац  . Биљана, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Стицање знања о процесу и пракси истраживања тржишта, од дизајна истраживања до тумачења резултата. Разумевање када
и како применити стандардне статистичке алате и напредне технике мултиваријационе анализе података у маркетиншким
истраживањима.  Разумевање  улоге  истраживања  тржишта  у  савременом  пословању  и  значаја  заефикасно  пословно
одлучивање  и  максимизацију  пословних  резултата.

По  завршетку  учења  овог  предмета  студент  ће  бити  у  стању  да  објасни  и  спроведе  све  фазе  процеса  маркетиншког
истраживања.  Као  будући  потенцијални  корисници  услуга  истраживања  тржишта,  студенти  стичу  знања  о  томе  које
истраживање треба да спроведу у којој  ситуацији,  како да изаберу квалитетног пружаоца услуга истраживања и како да
интерпретирају резултате истраживања. Као будући потенцијални истраживачи, студенти ће знати да дефинишу сврху и
циљеве истраживања, да идентификују и примене одговарајуће методе прикупљања података, као и да препознају и примене
одговарајуће статистичке методе за анализу прикупљених података. Студенти ће бити оспособљени да разумеју и користе
напредне мултиваријационе технике уз употребу статистичких алата  SPSS и/или R.

Предавања:
Улога, процес и приступи истраживању тржишта
Прикупљање података за потребе истраживања
Експлораторна истраживања
Дескриптивна истраживања и анкете
Извлачење узорака
Узрочна истраживања и експериментални дизајн
Анализа података и напредне технике мултиваријационе анализе

Вежбе:
Унос, манипулација, визуелизација и анализа података на примерима из праксе кроз примену  SPSS и/или  R статистичких
алата.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и практична настава уз употребу  SPSS и/или   R статистичких алата

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, D. Aker, V. Kumar i Dž. Dej Маркетиншко истраживање Универзитет у Београду -
Економски факултет 2008

2,
Ивана Прица, Биљана
Хронеос Красавац, Марина
Петровић, Лазар Чолић

Примена техника мултиваријационе анализе у
маркетиншким истраживањима

Универзитет у Београду -
Економски факултет 2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Јавне финансијеОзнака предмета: 20.JAF

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета су следећи:
•Идентификација и објашњавање разлога и последица државне интервенције у економији;
•Процењивање утицаја пореза и задуживања државе на положај појединаца и функционисање привреде.

Након савладавања предмета, студенти ће моћи да:
•Препознају аргументе за државну интервенцију у економији;
•Објасне основне микроекономске методе анализе пореза, јавних расхода и задуживања државе;
•Препознају несавршености тржишта и закључују о основним економским импликацијама државне интервенције у домену
образовања, социјалног осигурања и прерасподеле дохотка;
•Анализирају економске перформансе пореза, у погледу правичности и ефикасности;
•Препознају и разликују карактеристике основних пореских облика у савременим државама;
•Објасне начин функционисања основних пореских облика у Србији;
•Идентификују основне економске последице задуживања државе.
•Интерпретирају емпиријска истраживања о утицају државне интервенције на грађане и привреду, те да објасне основне
карактеристика јавних финансија у Србији.

Курс се састоји од четири основна дела. У првом делу се анализирају следећа питања: Фундаментални разлози за државну
интервенцију у привреди и друштву (Јавне добра, Екстерналије, и др), Методе позитивне анализе у јавним финансијама, Јавни
избор и Оцена исплативости пројеката у јавном сектору.
У другом делу се анализирају теоријске основе и практичне импликације спровођења основних функција савремених држава,
што укључује следеће теме: Образовање, Здравствено и пензијско осигурање, као и Социјална заштита.
У трећем делу се анализирају фундаментална питања у вези са опорезивањем, што укључује следеће теме: Опорезивање и
расподела дохотка, Опорезивање и ефикасност, Ефикасно и правично опорезивање, Порез на доходак грађана, Опорезивање
грађана и њихово понашање, Порез на добит предузећа, Порези на потрошњу.
У четвртом делу се анализира питање Финансирања дефицита и Фискалног федерализма.
Све наведене теме се анализирају из нормативне (теоријске) перспективе, као из перспективе јавних финансија у Србији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе, дискусије студената на релевантне теме, самосталне презентације студената и др

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 2.00Да
Колоквијум 34.00Да
Практична настава 4.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Rozen, H. i T. Gejer Јавне финансије ЦИД - Економски факултет
Универзитета у Београду 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Канали маркетингаОзнака предмета: 20.KAM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ овог  предмета је  да развија  компетенције  студената за послове промета роба и  услуга кроз стицање савремених
теоријских знања и упознавање са најбољом светском праксом. У фокусу изучавања су трговина и остали учесници у каналима
промета. Такође је циљ да се студенти упознају са структуром модерних тржишних привреда и начином њеног функционисања
у сектору дистрибуције роба и услуга.

Знања  стечена  на  овом  предмету  оспособљавају  студената  за  рад  на  пословима  промета  робе  и  услуга.  Студент  се
оспособљава да управља развојем канала маркетинга и реализује оптимално присуство на тржишту, као и да управља развојем
дугорочних односа са пословним партнерима у каналима маркетинга. Развијају се вештине  решавања конфликата и стварање
вредности за купце. Студент се оспособљава за управљање интегрисаним каналима маркетинга уз поштовање прописа и
етичких норми.

Структура  предмета  садржи следеће  кључне  области:  Прва  област  покрива  проблематику  изградње структуре  канала
маркетинга. Увод је посвећен појмовном дефинисању тржишта, канала маркетинга и функција које трговина и остали учесници у
каналима маркетинга обављају. Након тога се обрађују кључни учесници у каналима маркетинга, од примарних институција
трговине и електронске трговине до различитих специјализованих посредника. Друга област посвећена је управљању каналима
маркетинга. Излажу се стандардни садржаји у области анализе окружења канала маркетинга, планирања и дизајнирања канала
маркетинга, вођења, анализе и контроле у каналима маркетинга, као и водећим концептима ланца снабдевања. У трећој
области целовито се изучавају институције канала маркетинга. Посебна пажња је посвећена еволуцији институција и теоријама
које  објашњавају  њихов  настанак,  успон  и  опадање на  тржишту.  Четврта  област  посвећена  је  функционисању  канала
маркетинга  у  савременим токовима  на  глобалном тржишту.  Акценат  се  ставља на  међусобне  интеракције  у  условима
вишеканалног  маркетинга  као  и  економског  окружења у  коме  ови  канали  функционишу.

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 – разматрање и дискусија конкретне структуре канала маркетинга, посебно трговине развијених тржишних
привреда и привреда у транзицији; Индивидуалне и групне презентације – засноване на индивидуалном и тимском раду
студената на одређеном проблему везаном за канале маркетинга;  Цасе студy – анализа канала маркетинга на примеру
домаћих  и  страних  компанија;  Организоване  посете,  презентације  и  дискусије  пословних  случајева  са  одабраним
привредницима.

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,
Ловрета С., Кончар Ј.,
Петковић Г., Богетић З.,
Стојковић Д.

Канали маркетинга ЦИД, Економски факултет,
Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Комерцијално познавање производаОзнака предмета: 20.KPP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Развијање основних знања студената у областима теорије квалитета производа, стандардизације, транспозиције производа.
Оспособљавање студената за разумевање ресурса (материјалних и енергетских)  и технолошких поступака за добијање
појединих група производа (металуршких, неметалних, хемијских и прехрамбених). Оспособљавање студената за самостално
прикупљање и анализирање додатих информација о особинама појединих група производа и њиховој класификацији у промету.

По завршетку наставе и испита предмета Комерцијално познавање производа, студент ће моћи да: дефинише појам  квалитета;
наброји  и  објасни  основне  категорије  производа;  објасни  предмет,  циљ и  ниво  стандардизације;  наведе  и  образложи
класификацију и функције амбалаже; наведе и упореди различите врсте амбалажних материјала по њиховим особинама;
објасни основне сировине, технолошке поступке и особине појединих група производа као и да самостално истражује теоријске
и практичне примере везане за производњу и промет појединих (изабраних)  производа.

Теоријска настава
А.  Општи део:  1.Производ (класификација);  2.  Квалитет производа (карактеристике квалитета материјалних производа,
стандардизација); 3.Транспозиција производа (складиштење, амбалажа); Б. Посебни део: 1. Минералне сировине; 2. Енергенти
(конвенционални и алтернативни); 3. Метални материјали (гвоздени, бакарни); 4. Неметални материјали; 5. Хемијски производи
(базни неоргански и органски, полимери); 6.Прехрамбени производи.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања чине претежно излагања наставника и повремено гостујућих предавача из праксе  уз укључивање студентата кроз
дискусије, презентације, квизове знања и сл. Присутни су и облици теренске наставе у виду обиласка производних погона
одређених компанија.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 5.00Да
Колоквијум 25.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ушћумлић, Д., Бабић Ј Квалитет и менаџмент квалитетом Економски факултет, Београд 2019
2, Ушћумлић, Д Комерцијално познавање робе Економски факултет, Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Компаративно рачуноводствоОзнака предмета: 20.KOR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Секерез П. Војислав, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

- Усмеравање студената да разумеју глобални контекст савременог рачуноводства и произилазећи процес хармонизације
финансијског извештавања.
- Оспособљавање студената за анализу функционисања различитих националних рачуноводствених система, као и поређење
најутицајнијих регулаторних оквира финансијског извештавања у свету.

По завршетку изучавања овог предмета студенти ће бити у стању да:
-Анализирају утицај економске глобализације на процес финансијског извештавања и препознају промењене информационе
захтеве корисника;
-Упореде различите националне рачуноводствене праксе у одабраним релевантним земљама и објасне кључна подручја где се
те разлике манифестују;
-Оцене тренутни ниво конвергенције између различитих регулаторних оквира финансијског извештавања;
-Интерпретирају специфичне аспекте међународног финансијског извештавања, везане за консолидовање финансијских
извештаја,  превођење извештаја у страној валути, нефинансијско извештавање итд.
-Критички просуђују о значају професионалне етике у међународном финансијском извештавању;
-Анализирају тренутно стање финансијског извештавања у нашој земљи и предложе даље правце његовог унапређења;

Значај изучавања и узроци разлика; Главне међународне разлике у финансијском извештавању; Регулатива финансијског
извештавања у англосаксонским земљама; Процес хармонизације финансијског извештавања; Финансијско извештавање у
континенталној Европи и Јапану; Специфична питања међународног финансијског извештавања;
Рачуноводствени конзервативизам и  фер вредност;  Финансијски  скандали;  Политичко лобирање;  Систем финансијског
извештавања у Србији; Финансијско извештавање у ЕУ; Неконзистентност у примени MSFI; Конвергентност MSFI и US GAAP.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе се изводе уз коришћење прези и поwер поинт презентација, анализе случајева и видео презентације.
Интерактивни рад са студентима је праћен дискусијом релевантних проблема везаних за теоријски део градива иодабране
студије случајева.
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, Мартић, С. Упоредни рачуноводствени системи Економски факултет, Београд 1998
2, Nobes C., Parker R. Comparative International Accounting, 12th Edition Prentice Hall, New York 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Консолидовани финансијски извештајиОзнака предмета: 20.KFI

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Спасић  . Дејан, Ванредни 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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Пружање  студентима  релевантних  теоријских  знања  о  потреби,  претпоставкама,  нормативној  основи  и  методама
консолидовања  финансијских  извештаја  групе  у  складу  са  MSFI;
•Оспособљавање студената да самостално примене технике консолидовања и саставе и интерпретирају основне финансијске
извештаје групе – консолидовани биланс стања и консолидовани биланс успеха.

По завршетку наставе из предмета Консолидовани финансијски извештаји, студент ће моћи да:
•објасни потребу и теоријско-нормативне претпоставке консолидовања финансијских извештаја;
•примени методу стицања за консолидовање капитала (потпуна контрола и постојање Учешћа без права контроле) на дан
стицања контроле, консолидовање након стицања контроле и након губитка контроле;
•примени методу стицања у специфичним околностима (стицање контроле остварено у фазама, уговарање „потенцијалне
накнаде“, бесплатно стицање контроле);
•разликује и примени технике за консолидовање интерних потраживања и обавеза, интерних резултата и интерних прихода и
расхода;
•интерпретира Напомене уз консолидоване финансијске извештаје и Извештај о пословању групе;

Базични циљеви, претпоставке и начела консолидовања; Нормативне основе консолидовања; Критеријуми за процену природе
инвестиција матичног ентитета у зависном ентитету, придруженом ентитету, заједничком подухвату; Консолидовање капитала у
складу  са  методом  стицања;  Рачуноводствени  третман  гудвила;  Консолидовање  интерних  потраживања  и  обавеза;
Консолидовање интерних резултата; Консолидовање интерних прихода и расхода; Напомене уз консолидоване финансијске
извештаје; Извештај о пословању групе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: коришћење Power-Point презентација, дискусије, анализе студија случајева
Вежбе: анализе студија случајева, коришћење доступних рачуноводствених софтвера за израду консолидованих финансијских
извештаја
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

22.06.2020Датум: Страна 54
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Квантитативне финансијеОзнака предмета: 20.KVF

Број ЕСПБ: 6

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Божовић Ч. Милош, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

3 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Курс је посвећен проучавању квантитативних метода финансијске економије који се примењују у корпоративним финансијама и
другим сродним областима. Ови методи омогућавају да се суштински разумеју важни проблеми који се јављају у доношењу
финансијских одлука у предузећима, укључујући питања оптималне структуре капитала, власничке структуре, вредновања
ризичних  пројеката  и  предузећа  у  целини,  као  и  вредновања  финансијских  инструмената  које  предузећа  користе  за
финансирање  свог  пословања.

На крају курса студент би требало да овлада основним концептима и квантитативним методима корпоративних финансија, и да
буде у стању да их примени како у самосталном решавању теоријских проблема, тако иу пракси.

Теоријска настава
Увод  –  квантитативни  методи  у  корпоративним финансијама;  Модел  вредновања капиталне  активе  (САРМ)  –  основне
дефиниције;  линија тржишта капитала и карактеристична линија хартије;  емпиријске провере САРМ; екстензије САРМ -
вишефакторски модели; Вредновање ризичних пројеката – критеријуми избора инвестиција (нето садашња вредност, интерна
стопа приноса); вредновање хартија од вредности; ризици везани за улагања у хартије од вредности; Теорија динамички
комплетних тржишта – Ароу-Дебро хартије и ризико-неутралне вероватноће; комплетна тржишта; Ароу-Дебро хартије на
тржишту са више временских периода; Опције – основни појмови везани за опције; вредновање опција методом биномног
стабла; Блек-Шолс формула; пут-кол паритет; Структура капитала предузећа – структура и цена капитала; Прва Модиљани-
Милер теорема; Друга Модиљани-Милер теорема; ризични дуг; Прва Модиљани-Милер теорема у случају ризичног дуга; Друга
Модиљани-Милер теорема у случају ризичног дуга; Прва и Друга Модиљани-Милер теорема: резиме и критике; порез на добит
предузећа; Трећа Модиљани-Милер теорема; трошкови банкротства; порез на доходак; Милерова теорема; теорија Јенсена и
Меклинга (1976); Мајерсова теорија (1977); Теорија Мајерса и Маџлафа (1984); Модели власничке структуре предузећа –
проблем моралног хазарда; статички модел моралног хазарда и оптимална власничка структура предузећа; динамички модел
моралног хазарда и еволуција власничке структуре предузећа; Методи вредновања предузећа – методи засновани на билансу
стања; методи засновани на билансу успеха; методи засновани на дисконтовању новчаних токова; други методи вредновања
предузећа; Корпоративне обвезнице; Варанти и конвертибилне обвезнице.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе – задаци и практични примери

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеном садржају предмета.  На предавањима ће бити објашњени
теоријски концепти,  који ће се на вежбама илустровати кроз примере и задатке.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Б. Урошевић Квантитативне методе у корпоративним
финансијама

Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Летња школаОзнака предмета: 20.LTS

Број ЕСПБ: 3

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Chroneos Красавац  . Биљана, Ванредни професорНаставници:

Анић М. Александра, Доцент

Арандаренко Г. Михаил, Редовни професор

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Бабић Б. Јасна, Доцент

Бацковић М. Марко, Редовни професор

Боричић Р. Бранислав, Редовни професор

Божовић Ч. Милош, Ванредни професор

Ђукић Т. Ђорђе, Редовни професор

Ђуричин Н. Драган, Редовни професор

Ђуровић Н. Татјана, Редовни професор

Фабрис Б. Никола, Редовни професор

Филиповић Ч. Милорад, Редовни професор

Филиповић М. Јелена, Ванредни професор

Глигорић Матић Ж. Мирјана, Доцент

Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професор

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Јаблан Стефановић В. Радмила, Редовни професор

Јакшић П. Миомир, Редовни професор

Јандрић С. Маја, Ванредни професор

Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професор

Јанковић М. Ирена, Ванредни професор

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професор

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Редовни професор

Јовић М. Даница, Доцент

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професор

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Кочовић Ж. Јелена, Редовни професор

Копривица Р. Марија, Доцент

Ковачевић М. Игор, Доцент

Ковачевић М. Радован, Редовни професор

Козомара Г. Јелена, Редовни професор

Куч Р. Вукашин, Доцент

Лончар М. Драган, Редовни професор

Лукић Р. Велимир, Доцент

Малинић Ц. Дејан, Редовни професор

Манић Ђ. Емилија, Редовни професор

Манић Н. Славица, Редовни професор

Марковић З. Душан, Ванредни професор

Мијушковић М. Вељко, Доцент

Милићевић М. Владе, Редовни професор

Митић Ј. Сања, Ванредни професор

Митровић И. Ђорђе, Ванредни професор

Младеновић Л. Зорица, Редовни професор
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Молнар С. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Нојковић Ч. Александра, Редовни професор

Његован З. Никола, Доцент

Огњанов П. Гаљина, Редовни професор

Пантелић В. Марија, Доцент

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професор

Перовић С. Јелена, Редовни професор

Петковић К. Горан, Редовни професор

Петровић М. Љиљана, Редовни професор

Поповић Б. Светлана, Ванредни професор

Поповић Петровић Р. Ивана, Ванредни професор

Поповић В. Даница, Редовни професор

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професор

Прашчевић Ж. Александра, Редовни професор

Прица З. Ивана, Ванредни професор

Радивојевић М. Биљана, Редовни професор

Рајић М. Весна, Редовни професор

Ракоњац-Антић Н. Татјана, Редовни професор

Рикаловић М. Гојко, Редовни професор

Савић Б. Љубодраг, Редовни професор

Секерез П. Војислав, Ванредни професор

Силашки Р. Надежда, Редовни професор

Стојановић Д. Жаклина, Редовни професор

Стојановић Ј. Божо, Редовни професор

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професор

Шошкић Б. Дејан, Редовни професор

Танасковић Р. Светозар, Доцент

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професор

Урошевић В. Бранко, Редовни професор

Васић Р. Владимир, Доцент

Вељковић М. Саша, Редовни професор

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професор

Вујачић М. Иван, Редовни професор

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професор

Зечевић Т. Александра, Ванредни професор

Зечевић В. Бојан, Редовни професор

Жарковић-Ракић Н. Јелена, Ванредни професор

Живковић Ј. Александар, Редовни професор

Живковић Р. Бошко, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

1 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

22.06.2020Датум: Страна 57



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Услови:

Летња школа је дефинисана као алтернативна активност коју студенти реализују на високошколској установи са циљем:
•Развоја  студентских  компетенција  усмерених  ка  модерним  вештинама,  знањима  и  алатима  неопходним   за  даљу
специјализацију у области економских наука, бизниса и менаџмента и припрему студената за процес целоживотног учења
•Оспособљавање студената за аналитичко размишљање и критичку примену квантитативних и квалитативних метода у
економији и пословном одлучивању на бази примера из праксе
•Упознавање студената са модерним темама из економије и бизниса које су ван оквира остатка курикулума, а резултат су
најновијих истраживања.

По завршетку курса студенти ће бити у стању да:
•Презентује трендове развоја економије и бизниса
•Анализира студије случаја из економије и бизниса користећи модерне алате
•Да критички став о важним и актуелним економским темама и изазовима

Летња пракса  је фокусирана на интензивни рад и решавање проблема и студија случаја. Сваки студент добија пројекат на
почетку курса који мора да заврши до његовог завршетка. Обрађене теме представљају актуелна методолошка и практична
питања из економије, бизниса и менаџмента.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава је проблемског типа, студије случаја, пројектна настава је у првом плану.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Презентација истраживачког пројекта 30.00Да
Студије случаја 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

22.06.2020Датум: Страна 58



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Линеарна алгебраОзнака предмета: 20.LIA

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Продубљивање и проширивање знања из Линеарне алгебре стечених у оквиру предмета Математика. Овладавање ширим
спектром метода и критеријума оптимизације.

Студент стиче апстрактна и применљива знања из Линеарне алгебре и Оптимизације.

Векторски простор. Линеарна зависност вектора, база и димензија векторског простора. Скаларни производ. н-димензиони
еуклидски простор. Унитарни и нормирани простори. Линеарни оператори. Сопствени вектори и сопствене вредности. Траг
матрице. Партиција матрице. Кронецкер-ови производи. Матричне функције.  Матрични полиноми и спектрална теорема.
Ортогонални  вектори.  Ортонормирани  системи.  Специјални  матрице.  Квадратне  форме  и  дефинитност.  Линеарне
диференцијалне једначине и асимптотска стабилност. Бета- и Гама-функција. Еулер-ови интеграли прве и друге врсте. Основне
особине. Веза између бета и гама-функције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз мноштво апстрактних и практичних
илустративних примера, док на часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама је рад претежно интерактиван и
студенти су у могућности да сопственим ангажовањем буду ослобођени дела или целине градива предвиђеног за полагање
колоквијума. На самим колоквијумима је заступљена материја која је обрађена на предавањима и вежбама од почетка школске
године до дана одржавања колоквијума.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Б. Боричић Линеарна алгебра Економски факултет, Београд 2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Макроекономска анализаОзнака предмета: 20.MAA

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ изучавања предмета Макроекономска анализа је примена знања из макроекономске анализе која се тичу макроекономских
агрегата и њихових међусобних односа на три врсте тржишта – добара, рада и финансијских тржишта у средњем и дугом року, у
условима равнотеже и изван равнотеже. Циљ је да се студенти оспособе да разумеју и испитају макроекономску динамику,
процене значај и улогу предузетих мера монетарне и фискалне политике, да анализирају и евалуирају монетарне режиме и
фискалну политику у утицају на кретања економске активности, запослености и инфлације у кратком, средњем и дугом року.
Такође  је  циљ  и  да  се  студенти  оспособе  за  анализу  и  испитивање  импликација  отворености  савремених  привреда,
специфичности макроекономског модела за привреде са настајућим тржиштима, као и да критички истражују и предвиде утицај
политички мотивисаних мера економске политике на економске исходе.

По завршетку курса Макроекономска анализа студент ће моћи да: анализира и илуструје решавање макроекономскихпроблема
кроз адекватан макроекономски модел, упореди и процени резултате и ефикасност мера економске политике у зависности од
макроекономских услова, критички протумачи улогу државе и њених институција у функционисању привреде, оцени улогу
монетарне  и  фискалне  политике  у  реализацији  макроекономских  циљева  укључујући  и  ограничења у  вези  са  могућом
политичком злоупотребом истих, интегрише закључке нове политичке макроекономије у стандардне макроекономске моделе,
повеже ефекте на више тржишта истовремено, прошири виђење макроекономских проблема где ниједна опција неће бити
унапред одбачена.

Теоријска настава
1. МАКРОЕКОНОМСКЕ ИДЕЈЕ; 2. НОВА ПОЛИТИЧКА МАКРОЕКОНОМИЈА; 3. РАВНОТЕЖНИ ДОХОДАК И МУЛТИПЛИКАТОР;
4.  ТРЖИШТЕ  ДОБАРА  И  ФИНАНСИЈСКА  ТРЖИШТА:  ИС-ЛМ  МОДЕЛ;  5.  ПРИРОДНА  СТОПА  НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  И
ФИЛИПСОВА  КРИВА;  6.  РАЗМАТРАЊЕ  СВИХ  ТРЖИШТА  –  АС-АД  МОДЕЛ;  7.  МАКРОЕКОНОМСКА  ДИНАМИКА;  8.
МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА; 9. МОДЕЛИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ; 10. ДЕФИЦИТИ И ИНФЛАЦИЈА; 11. ЦЕНТРАЛНА
БАНКА; 12. МАКРОЕКОНОМИЈА У ДУГОМ РОКУ: ШТЕДЊА, АКУМУЛАЦИЈА КАПИТАЛА И ПРОИЗВОДЊА; 13. ТЕХНОЛОШКИ
НАПРЕДАК  И  РАСТ  –  СРЕДЊИ  И  ДУГИ  РОК;  14.  ОТВОРЕНА  МАКРОЕКОНОМИЈА;  15.  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА  И
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ  ПРИВРЕДА;

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:

Комбиновањем већег броја наставних метода остварена је флексибилност, те се студентима олакшава најпре спремање за
финални испит, а потом и каснији рад у пракси. На часовима предавања и вежби користе се разноврсни облици рада, којима се
подстиче  интерактивност.  Поред  предавања  од  стране  наставника,  студенти  имају  излагања  у  форми  Поwер  Поинт
презентација, на вежбама се организују дебате студената о одређеним темама, репетиције градива, а излажу се и есејски
радови студената.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Есеј 4.00Да
Излагање на предавањима 4.00Да
Колоквијум 20.00Да
Репетиције на вежбама 8.00Да
Студије случаја 4.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јакшић, М., Прашчевић, А. Макроекономска анализа (3. издање), Економски факултет,
Београд. 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

2, Бланшар, О. Макроекономија (5. издање), Економски факултет,
Београд. 2012

22.06.2020Датум: Страна 61



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Макроекономски моделиОзнака предмета: 20.MAM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Поповић В. Даница, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета  је  да  студенти  стекну  знања  о  макроекономским  моделима,  реалној  макроекономији,  макроекономској
равнотежи, макроекономској политици и вези макроекономије и финансијских тржишта и међународног монетарног система.
Циљ предмета је да коришћењем једног од најсавременијих светских уџбеника за ову област студенти стекну знања и вештине
у овој области које су упоредиве са стеченим знањима на највећем броју престижних универзитета у свету.

Студенти се обучавају да све области наведене у садржају прате аналитички, графички и кроз самостално конструисане
квантитативне моделе. Очекује се да студенти буду у стању да објасне сложене макроекономске проблеме данашњице и да
дају оцену одговарајућих решења за вођење макроекономске политике.

Увод у макроекономију 1. Макроекономски биланси, Макроекономија на дуги рок: 2. Основе привредног раста, 3. Објашњење
дугорочног привредног раста, 4. Тржиште рада и незапосленост, 5. Новац, цене и девизни курс на дуги рок, Макроекономија на
кратак рок: 6. Кредитирање, узимање кредита и буџетско ограничење, 7. Тражња приватног сектора-потрошња и инвестиције, 8.
Новац и монетарна политика, 9. Макроекономска равнотежа на кратак рок, 10. Међународни токови капитала и макроекономска
равнотежа, 11. Аутпут, запосленост и инфлација, 12. Агрегатна тражња и агрегатна понуда, 13. Финансијска тржишта, 14.
Девизни курс, Макроекономска политика у глобалној привреди: 15. Политика управљања тражњом, 16. Фискална политика, дуг и
емисиона добит, 17. Економске политике на дуги рок (опорезивање и политике на тржишту рада), 18. Валутне кризе и избор
режима девизног курса

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеној структури предмета. Један део вежби се изводи у рачунском
центру, где студенти самостално израђују и оцењују макроекономске моделе. На вежбама је предвиђена рекапитулација
градива, решавање проблема и припрема за испит. Такође, студентима се пружа могућност да изразе своје мишљење или да
изложе резултате сопствених проучавања
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, Burda, M., Viploš, Č Макроекономија: европски уџбеник, 5. Издање
(превод) ЦИД, Београд 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

МаркетингОзнака предмета: 20.MAR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професорНаставници:

Вељковић М. Саша, Редовни професор

Филиповић М. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање са основним појмовима и принципима маркетинга
Разумевање улоге, значаја и етичких аспеката маркетинга у пословању предузећа и функционисању привреде и друштва.
Разумевање основних алата, техника и концепата маркетинга
Примена основних алата, техника и концепата маркетинга у пословању

Успешним савладавањем предмета Маркетинг студенти ће бити у могућности да:
•дефинишу основне маркетиншке појмове
•опишу кључне концепте, технике и алате маркетинга
разликују интерне и екстерне факторе маркетиншког окружења
утврде начине прикупљања информација и предвиђања тражње
објасне начине креирања вредности и понашања финалних потрошача и пословних купаца
повежу инструменте маркетинг микса у функцији креирања вредности за потрошаче/купце
развију маркетиншку логику размишљања
примене стечена знања и вештине у решавању конкретних маркетиншких пословних проблема
усвоје вештине појединачног и тимског рада при решавању маркетиншких проблема
примењују стечена знања и вештине поштујући маркетиншку етику и постулате друштвено одговорног пословног понашања

Целине које се обрађују на предавањима и вежбама на предмету структуриране су на начин да студентима дају основе
изучавања Маркетинга и дисциплина изведених из ове научне дисциплине. Материја која се обрађује биће предмет детаљније
разраде на другим маркетиншким и сродним предметима на трећој и четвртој години студија. Основне целине које се обрађују
су:  Маркетинг концепт;  Креирање вредности и развој  дугорочних односа;  Анализа маркетиншког окружења; Управљање
маркетингом у предузећу; Прикупљање информција и предвиђање тражње; Понашање финалних потрошача при куповини и
потрошњи производа и услуга; Понашање пословних купаца; Сегментација, избор циљног тржишта и позиционирање; Креирање
вредности  путем производа,  услуга  и  брендова;  Развој  нових  производа  и  управљање животним циклусом производа;
Одређивање цена; Канали маркетинга; Интегрисане маркетиншке комуникације; Директни, онлајн, мобилни, маркетинг путем
друштвених мрежа и други савремени облици маркетинга.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања:  Упознавање са  градивом уз  употребу  пројектора,  уз  могућност  гостовања стручњака  из  праксе.  Вежбе  су
комплементарне са предавањима, а облици рада који се спроводе су: Презентирање допунских информација и примера од
стране асистента/наставника; Дискусије, појединачни и групни рад студената на решавању примера из праксе и презентације
решења; Различити начини провере знања; Анализа маркетиншке праксе у Србији и окружењу; Остали видови рада.
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, Глигоријевић, М.;
Вељковић, С. Маркетинг ЦИД – Економски факултет,

Универзитет у Београду 2019

2, Kotler,P., Armstrong, G.,
Opresnik, M.O. Principles of Marketing 17 ed., Harlow, Pearson 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Маркетинг логистикаОзнака предмета: 20.MLO

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета јесте да оспособи студенте да овладају кључним активностима логистике на нивоу предузећа
усмерених  на  адекватно  управљање  транспортом,  поручивањем  и  залихама,  складиштењем,  као  и  логистичким
информационим системом и софтверима. Крајњи циљ јесте оспособљавање студената да поставе такав квалитет пакета
понуде или сервиса потрошача предузећа, који ће том предузећу обезбедити трајну конкурентску предност на тржишту.

Након одслушаног и положеног предмета, студенти ће бити оспособљени да:
а) управљају целокупним логистичким системом предузећа, као скупом оперативних активности од изузетне важности и за
стратешки ниво пословања;
б) организују и оптимизују транспортне активности предузећа;
ц) адекватно управљају системом поручивања и улазне логистике предузећа;
д) оптимизују ниво потребних залиха и адекватно управљају трошковима истих;
е) доносе адекватне пословне одлуке везане за број, врсту и локацију складишта;
ф) врше квалитетан одабир и ефикасно управљају савременим логистичким софтверима и информационим системима;
г) врше адекватну поставку и управљање пакетом понуде/сервисом потрошача предузећа.

1.Увод у управљање логистиком
2.Развој и организација логистике у пословном систему предузећа
3.Управљање сервисом потрошача
4.Управљање транспортом
5.Управљање поручивањем и залихама
6.Управљање складиштењем
7.Управљање логистичким софтверима и информационим системом

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 економије
на бази посебно припремљених студентских радова, гостовање релевантних представника државног сектора и/или приватног
сектора, практична настава у предузећима, настава у спцијализованим софтверима.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 25.00Да
Колоквијум 10.00Да
Практична настава 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Божић, В. и Аћимовић, С. Маркетинг логистика ЦИД ЕКОФ, Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Маркетинг у туризму и хотелијерствуОзнака предмета: 20.MTU

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Зечевић В. Бојан, Редовни професорНаставници:

Ковачевић М. Игор, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни образовани циљ предмета је да студенте упозна са теоријским и практично применљивим аспектима маркетинга у
туризму  и  хотелијерству.  Предмет  омогућава  студентима да  развију  аналитичке  способности  и  критичко  размишљање
неопходно за успешно формулисање и организацију стратешких и тактичких маркетинг планова и активности туристичких и
хотелских компанија и туристичких дестинација. У оквиру предмета студенти треба да савладају основне маркетинг активности
и принципе туристичких и угоститељских предузећа и туристичких дестинација, као и да савладају вештине неопходно за
обављање пословних процеса и унапређење пословних активности, и то на локалном, регионалном и глобалном тржишту.

Успешним савладавањем предмета  студенти  ће  бити  у  могућности  да:  (1)  синтетизују  познавање туристичког  сектора,
туристичког тржишта и маркетинга у циљу примене ових знања у конкретним случајевима; (2) оцене и протумаче међузависност
примене маркетинга у туризму код различитих носилаца туристичке понуде и неопходност примене различитих инструмената
маркетинга (3) на нивоу туристичке дестинације критички анализирају и упореде различите елементе туристичког производа,
политике цена,  дистрибуције и промоције и имплементира кључне принципе дестинацијског  маркетинг и дестинацијског
менаџмента;  и (4)објасне и примењују процес стратегијског  и тактичког планирања маркетинга у туризму.

1.Специфичности и разумевање концепта маркетинга у туризму и угоститељству. 2.Карактеристике услуга у маркетингу у
угоститељству и туризму. 3.Улога маркетинга у стратегијском планирању. 4.Развој маркетинг шанси и стратегија у туризму и
угоститељству. 5.Тржиште финалних потрошача и понашање потрошача у куповини. 6.Управљање информацијама о купцима и
клијентима. 7.Маркетинг стратегија заснована на купцима. 8.Развој стратегије и маркетинг микса заснованих на вредности за
купце. 9.Интерни маркетинг. 10.Формирање цена. 11.Канали дистрибуције и испоручивање вредности купцима.12.Промовисање
производа. 13.Менаџмент продаје. 14.Директни маркетинг и маркетинг путем друштвеним медија. 15.Дестинацијски маркетинг.

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
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Kotler F., Boven Dž. T.,
Mekens Dž., Baloglu S.

Маркетинг у угоститељству, хотелијерству и
туризму

ЦИД Економкси факултет
Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Маркетинг услугаОзнака предмета: 20.MUS

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Вељковић М. Саша, Редовни професорНаставници:

Филиповић М. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Разумевање улоге, значаја и специфичности примене маркетинга у сектору услуга; Разумевање основних алата, техника и
концепата  маркетинга  услуга;  Примена основних  алата,  техника  и  концепата  маркетинга  услуга  у  пословању;  Анализа
маркетиншких аспеката пословања услужних предузећа и организација; Оспособљавање студената дадају предлоге и савете у
вези  маркетиншких  аспеката  пословања  услужних  предузећа  и  организација;  Оспособљавање  студената  за  убрзано
укључивање  у  обављање  маркетиншких  пословних  процеса  у  услужним  предузећима  и  организацијама

Успешним савладавањем предмета Маркетинг услуга студенти ће бити у могућности да: Укажу на специфичности услуга и
специфичности пословања у сектору услуга; Објасне кључне концепте, технике и алате маркетинга услуга;Изведу закључе у
вези специфичности понашања потрошача у сектору услуга;  Критички анализирају различите елементе услужне понуде
предузећа;  Развијају  одговарајуће стратегије  и  интегришу инструменте услужног маркетинг  микса у  функцији креирања
вредности за потрошаче/купце; Примене стечена знања и вештине у решавању конкретних маркетиншких пословних проблема
у сектору услуга; Осмисле идеје за унапређење маркетиншких аспеката пословања предузећа и организација у сектору услуга;
Презентују идеје и аргументовано их бране пред публиком; Усвоје вештине појединачног и тимског рада при решавању
маркетиншких проблема.

Материја која се обрађује на предавањима и вежбама на предмету структурирана је на начин да студентима да заокружену
целину изучавања проблематике примене маркетинга у сектору услуга. Основне области које се изучавају дефинисане су са
циљем да полазници усвоје потребна знања за успешан рад у пракси, и буду спремни да стечена знања самостално и/или у
тиму примењују.  Те области се изучавају у  току наставе динамиком коју  одређујузначај  и величина материје покривене
одређеним делом, а основне целине су: Изучавање специфичности сектора услуга и маркетинга услуга; Анализа потрошача у
сектору услуга; Управљање односима са потрошачима у сектору услуга; Анализа и управљање елементима понуде услужне
организације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предмет Маркетинг услуга је структуриран тако да полазницима пружи одговарајућа теоријска и практична знања. Како би се то
на прави начин постигло комбинују се предавања, вежбе и пројектни принцип рада, при чему је висок ниво интерактивности.
Предавања: Упознавање са градивом, гостовања стручњака из праксе и анализа текућих дешавања у сектору услуга на
тржишту  Републике  Србије.  Вежбе  су  комплементарне  са  предавањима,  а  облици  рада  су:  Презентовање  допунских
информација и примера од стране наставника и студената; Дискусије; Појединачни и групни рад студената на решавању
примера из праксе; Квизови и други видови проверавања разумевања материје; Симулације; Израда и презентација пројекта, на
задату тему, на примеру предузећа из сектора услуга, према детаљном упутству и уз менторство професора са предмета.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Групни пројекат 25.00Да
Разумевање материје 5.00Да
Студије случаја 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Вељковић, С. Маркетинг услуга, пето издање ЦИД – Економски факултет,
Универзитет у Београду 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Машинско учењеОзнака предмета: 20.MAU

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Васић Р. Владимир, ДоцентНаставници:

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Усавршавање квантитативно-аналитичких посебних вештина и  знања за коришћење савремених софтверских алата за
комплексну обраду података;  Стицање специфичних компетенција за моделирање података алатима машинског  учења;
Развијање посебних вештина у вези свеобухватног начина размишљања при решавању пословних изазова.

Анализира стварне пословне проблеме из различитих области привреде (индустрија) и опредељује се за поступке којима их
коректно описује и опонаша; Повезује алате машинског учења у сврхе изналажења задовољавајућих решења за реалне
пословне проблеме; Анализира и креира процедуре за решавање практичних пословно-економских изазова.

Разумевање концепта машинског учења. Примена алата машинског учења. Типови алгоритама машинског учења. Метотологија
Бајесових алгоритама, методологија алгоритама груписања, методологија алгоритама стабла одлучивања. Имплементирање
алата машинског учења код спровођења пословних пројеката.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се врши објашњавање принципа и поступака алата машинског учења, као и начин употребе одговарајућег
програмског језика (R, Python). На вежбама се врши решавање сложених задатака, уз помоћ примене научене 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 програмског језика (R, Python).
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, Lantz, B. Machine Learning with R: Expert techniques for
predictive modeling, 3rd Edition Packt Publishing 2019

2, Raschka, S. Python Machine Learning, 3rd Edition  Пацкт
Публисхинг. Packt Publishing 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

МатематикаОзнака предмета: 20.MAT

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Боричић Р. Бранислав, Редовни професорНаставници:

Илић М. Мирјана, Ванредни професор

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Станојевић С. Јелена, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Овладавање основним елементима математичке  методологије  и  оспособљавање за  примену  математике  у  економији
пословном управљању и  статистици.
•Припремање за разумевање економских модела.

Након завршеног курса, студенти ће бити у стању да објасне
•основне принципе математичког закључивања;
•шта је инверзна матрица, шта је ранг матрице и да их израчунају, дискутују и реше систем линеарних
једначина;
•шта су низови, редови и диференцне једначине, и анализирају њихово понашање;
•извод функције, израчунају га и примене у налажењу екстремних вредности функције и испитивању функције;
•шта је диференцијална једначина, и реше неке типове диференцијалних једначина;
•шта је неодређени, одређени, несвојствени интеграл и двојни интеграл, реше их и дају њихову
интерпретацију;
•шта је функција више променљивих, одреде парцијалне изводе, класификују стационарне тачке без и са задатим условом;
•вероватноћу неког догађаја, примене Бајесову формулу;
•прост и сложен каматни рачун, израчунају номиналну и ефективну интересну стопу и стопу раста акумулације.

Основни појмови. Елементи линеарне алгебре. Низови и редови. Увод у теорију реалних функција једног аргумента. Елементи
диференцијалног рачуна. Неодређени, одређени и несвојствени интеграл. Функције више променљивих и двојни интеграл.
Диференцне и диференцијалне једначине. Елементи финансијске математике. Елементи теорије вероватноћа

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз мноштво апстрактних и практичних
илустративних примера, док на часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама је рад претежно интерактиван и
студенти су у могућности да сопственим ангажовањем буду ослобођени дела или целине градива предвиђеног за полагање
колоквијума. На самим колоквијумима је заступљена материја која је обрађена на предавањима и вежбама од почетка школске
године до дана одржавања колоквијума.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Боричић, Б., Ивовић, М.,
Илић, М., Математика Економски факултет, Београд 2019

2,
Ивовић, М., Боричић, Б.,
Илић, М., Аздејковић, Д.,
Станојевић, Ј.,

Збирка задатака из математике Економски факултет, Београд 2019

3, C. P. Simon, L. Blume Mathematics for Economists W. W. Norton & Comp., New
York 1994

4, K. Sydsaeter, P. Hammond Essential Mathematics for Economic Analysis Prentice
Hall Лондон 1995

5, M. Anthony, N. Biggs Mathematics for Economics and Finance Cambridge University Press 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународна економијаОзнака предмета: 20.MEO

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Поповић В. Даница, Редовни професорНаставници:

Ковачевић М. Радован, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овладавање теоријама међународне трговине.
Оспособљавање за рад везан за спољнотрговинску политику.
Разумевање теорије платног биланса, девизног тржишта и девизног курса, као и обучавање у препознавању и разумевању
механизама успостављања унутрашње и спољне равнотеже привреде, уз сагледавање улоге монетарне и фискалне политике.

Успешним савладавањем предмета, студенти ће бити у стању да:
разликују разне појавне облике у савременом глобалном економском окружењу;
анализирају различите аспекте међународне трговине, идентификују проблеме и предложе решења за  њихово отклањање;
објасне тенденције у различитим областима међународне економије и предвиде будуће трендове;
конципирају мере за решавање проблема који се јављају на робним, финансијским и девизним тржиштима;
примене стечена знања из области међународне економије на конкретне сегменте положаја земље у међународном окружењу,
и да оцене правце и последице будућих интеграционих кретања; да се спроведу истраживања на различитим сегментима
међународне економије. Ово обухвата и способност студената да се са стеченим знањима укључе у даље изучавање стручних
предмета у области међународне економије.

Теорије међународне трговине (Компаративне предности,  Стандардна теорија међународне трговине,  Односи размене,
Хекшер-Олинова  теорија,  Економија  обима  и  међународна  трговина,  Привредни  раст  и  међународна  трговина),
Спољнотрговинска политика (Царине, Нецаринске баријере, Економска интеграција, Међународна трговина и привредни развој,
Мултинационалне  корпорације  и  међународно  кретање ресурса),  Платни  биланс,  девизно  тржиште  и  девизни  курсеви
(Принципи, рачуни и трансакције платног биланса, Функције девизног тржишта и девизни курсеви, Теорије девизног курса) и
Међународни  монетарни  систем  (Механизам  ценовног  прилагођавања  при  флексибилном  и  фиксном  девизном  курсу,
Механизми  аутоматског  прилагођавања,  Унутрашња  и  спољна  равнотежа  и  фискална  и  монетарна  политика)

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава се изводи као еx цатхедра где наставник излаже теме према наведеним областима, а у складу са програмом
рада, уз практичну анализу разних аспекта међународне економије, на конкретним примерима, уз активно учешће студената.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Салваторе, Д. Међународна економија (превод) ЦИД, Економски факултет,
Београд 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународна трговинаОзнака предмета: 20.MET

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет међународна трговина се бави реалним делом међународне економије, и даље специјализује студенте у проучавању
појмова везаних за трговинске аспекте међународне економије. Циљ је да студенти овладају основним појмовима везаним за
међународну трговинску праксу и појмовима из међународне трговине политике, уз обнављање појмова теорије међународне
трговине како би се припремили за даље проучавање како трговинских аспеката, у спољнотрговинском пословању, тако и
финансијских аспеката међународне економије

Студенти који успешно положе предмет Међународна трговина треба да су у стању да схватају трговинске процесе у области
светске привреде. За очекивати је да њима буду јасни како основни теоријски појмовни концепти из области међународне
трговине тако  и  да разумеју  и  пословну праксу  која  се  у  међународном пословању одвија.  Ово подразумева и  аспекте
институционализације међународне трговине, тако да владају и принциима међународних економских организација. На тај
начин они су спремни за анализу и истраживање сложенијих проблема у оквиру области међународне економије

1. Појам међународне трговине И. ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИИНЕ: 2. Развој међународне трговине; 3.  Субјекти
(актери) међународне трговине; 4. Теорије међународне трговине; ИИ. ПРАКСА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ: 5. Међународна
тржишта; 6. Међународно пословање; 7. Међународне трговинске институције; ИИИ. ПОЛИТИКА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ:
8. Спољнотрговинска политика; 9. Регионалне економске интеграције; 10. Мултилатерално регулисање међународне трговине;
11. Србија у међународној трговини.

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.
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, Бјелић, Предраг Међународна трговина : теорија, пословање,
политика

Економски факултет,
Београд, четврто издање 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународне финансијеОзнака предмета: 20.MEF

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Ковачевић М. Радован, Редовни професорНаставници:

Козомара Г. Јелена, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Припремање студената  да  анализирају  и  оцењују  макроекономске  релације  у  домену  међународних  финансија,  као  и
микроекономске  сегменте  и  инструменте  у  пословању међународних  финансијских  институција;
•Оспособљавање студената  да  сагледају  тенденције  у  међународним финансијама  и  процене  ризике  у  међународним
трансакцијама;
•Усмеравање  студената  да  унапређују  поједине  сегменте  међународних  финансија  и  интуитивно  сагледају  глобално
финансијско  окружење.

Успешним савладавањем предмета, студент ће бити у стању да:
•уопшти основне принципе међународних финансија у теоријским анализама и у практичном пословању;
•разликује основне инструменте и протумачи кретања на девизном тржишту;
•укаже на проблеме у међународном монетарном систему и предложи конкретна решења за отклањање последица;
•објасни ефекте валутне политике које спроводе друге земље и одабере мере које стоје на располагању за заштиту домаћег
финансијског тржишта;
•сагледа и објасни опште процесе на међународном тржишту капитала;
•предвиди трендове на појединим сегментима међународног тржишта капитала;
•утврди релевантне моделе и критеријуме у процени ризика потенцијаних неравнотежа на међународном финансијском
тржишту;
•повеже  стечена  знања  из  области  међународних  финансија  са  конкретним  аспектима  финансијских  односа  земље  с
међународним  финансијским  институцијама;

У оквиру предмета обрађују се следеће тематске целине: Девизни курс и девизно тржиште; Алтернативни системи девизних
курсева; Теорија и политика платног биланса; Детерминанте нивоа девизних курсева; Теорија прилагођавања платног биланса;
Политика прилагођавања – одрживи привредни раст и развој; Еволуција међународног монетарног система; Монетарна унија;
Европски монетарни систем; Међународна кретања капитала; Валутне кризе и шпекулативни напади; Међународна ликвидност;
Проблем међународне задужености; Економске кризе 90-их, улога ММФ-а и финансијске кризе; Међународне финансијске
институције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra предавања, Анализа примера из праксе, Интерактивни рад у форми дискусије и изношења ставова и закључака
поводом појединих питања, Разрада актуелних питања које студенти припремају и излажу у виду презентација, краћих есеја и
семинарских радова.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 35.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Радован Ковачевић Међународне финансије ЦИД Економског факултета у
Београду 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународни бизнис и менаџментОзнака предмета: 20.MBM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је:
•усвајање базичних знања, концепата и вештина управљања међународним пословним операцијама;
•оспособљавање студената да препознају, дефинишу, разумеју и објасне: 1. факторе који утичу на формирање међународног
пословног окружења, 2. различите стратегије и формате интернационализације и 3. како поједине пословне функције дорпиносе
ефикасности и ефективности међународних пословних операција;
•изградња става о неопходности интернационализације пословања у условима глобализације;
•оспособљавање студената за рад у међународно оријентисаним домаћим и иностраним компанијама.

Након завршетка овога курса студенти ће бити у стању: да објасне специфичности међународног менаџмента; да дефинишу,
опишу, разумеју и објасне који фактори утичу на формирање модерног међународног пословног амбијента, као и да објасне
утицај тих фактора на стратегије интернационализације пословања; да разумеју и примене различите формате међународног
бизниса;  да разумеју и објасне како специфичности међународног пословног амбијента утичу на управљање појединим
пословним функцијама; да дефинишу и опишу која су прилагођавања неопходна код ових функција како би се одговорило на
изазове новог пословног амбијента;  развију вештине тимског рада и презентовања.

Теоријска настава:
Након концепцијског дефинисања и усмеравања међународног бизниса и менаџмента обрађују се следеће тематске области:
институционалне и социо - културне детерминанте међународног бизниса, извозни, кооперативни и инвестициони формати
међународног бизниса, производно снабдевачки аспекти међународног менаџмента, финансијски и рачуноводствени аспекти
међународног  менаџмента,  организациони  аспекти  међународног  менаџмента,  стратегијско  –  маркетиншки  аспекти
међународног  менаџмента,  персонално  -  кадровски  аспекти  међународног  менаџмента,  и  бихејвиориситички  аспекти
међународног  менаџмента.
Практична настава: служи за проверу разумевања тематских и проблемских питања постављених у оквиру теоријске наставе,
обраду пословних примера, организовање дискусионих група, презентовање групних и појединачних решења проблема и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra, интерактивна настава, анализа пословних примера, role play вежбе, пословне симулације, истраживачки задаци,
креативне радионице, презентације домаћих радова, тимске презентације.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да
Усмени испит 10.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ракита Бранко и Марковић
Душан Међународни бизнис и менаџмент ЦИД, Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународни маркетингОзнака предмета: 20.MEM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је  усвајање базичних знања,  концепција,  принципа,  стратегија и вештина које су у  функцији креирања и
остваривања међународно релевантног тржишног успеха; оспособљавање студената за рад у међународно оријентисаним
компанијама; изградња става о неопходности маркетиншке оријентације у међународном пословању.

По завршетку курса Међународни маркетинг студент ће бити у стању да:  објасни специфичности међународних димензија и
домета маркетинга,  препозна релевантне утицаје окружења на међународни маркетинг, препозна специфичности и ограничења
у  спровођењу  међународних  маркетиншких  истраживања,  примени  модел  селекције  иностраних  тржишта,  објасни
специфичности  креирања,  испоручивања  и  комуницирања  вредности  на  међународним  тржиштима,  заступа  став  о
неопходности   афирмисања  маркетиншке  оријентације  у   међународном  пословању  у  односу   на  традиционално
спољнотрговинско пословање, развије вештине тимског рада, јавног наступа и презентовања, уз коришћење различитих
софтвера или интернет платформи.

Теоријска настава
Након концепцијског дефинисања и усмеравања међународног маркетинга обрађују се области Међународног маркетиншког
истраживања и Међународног тржишног таргетирања. У наставку се анализирају конкретне међународне маркетинг активности
и инструменти преко којих се поједини привредни субјекти појављују и потврђују на циљним тржиштима. Реч је активностима
креирања вредности за инострана тржишта, испоручивања вредности  иностраним тржиштима и комуницирања са иностраним
купцима.
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, роле плаy вежби, излагања домаћих радова, истраживачких задатака
и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra, интерактивна настава, анализа пословних примера, role play вежбе, пословне симулације, истраживачки задаци,
креативне радионице, презентације домаћих радова, тимске презентације.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да
Усмени испит 10.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ракита Б. и Митић С. Међународни маркетинг: од локалне до глобалне
перспективе

Економски факултет,
Универзитет у Београду 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународно пословно финансирањеОзнака предмета: 20.MPF

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

• Циљ предмета Међународно пословно финансирање јесте да студентима пружи теоријска и практична знања из о  бласти
финансирања међународних трговинских трансакција
• Студенти треба да буду усмерени да препознају улогу и значај свих учесника у пословима међународног финанси  рања

• Студенти са стеченим знањима на овом предмету оспособљени су за рад на пословима финансирања спољнотр  г овинских
трансакција,
• Научиће како да употребе инструменте обезбеђења финансирања у међународним оквирима,
• Знање које стекну, треба да им омогући да доносе одлуке и одаберу одговарајуће облике кредитирања,
• Биће у могућности да предвиде и превазиђу ризике у међународном пословању,
• Такође ће научити и да одаберу инструменте финансирања,
• Треба да разумеју и разликују и сложене форме међународног финансирања,
•  Могу  своје  знање  применити  како  у  спољнотрговинским  фирмама,  тако  и  у  банкарским  и  другим  финансијским    и
нституцијама.

Специфичности финансирања међународног пословања; Девизни систем земље и финансирање међународног пословања;
Финансијери и корисници финансирања, Облици, ризици и инструменти финансирања међународног пословања; Класични
облици  финансирања међународног  пословања;  Националне  и  међународне  институције  финансирања међународног
пословања;  Сложени  облици  финансирања међународног  пословања;

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе уз бројне примере и поједностављене шематске приказе, као и активно учешће студената крозобраду
појединих тема кроз студије случајева, презентације, као и израду семинарских радова.

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, Јелена Козомара Финансирање међународног пословања
ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду,
Београд

2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Међународно привредно правоОзнака предмета: 20.MPP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Међународни економски односи

Перовић С. Јелена, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Предмет Међународно  привредно право студентима економије треба да пружи основна знања о најзначајним правним
институтима релевантним за област међународног пословног промета. Средиште изучавања усмерено је на својину и уговор,
као основне институте правног и економског поретка. Анализа ових института праћена је бројним другим питањима из области
права, чије разумевање чини неопходан атрибут познавања операција међународног пословног промета.

Анализом правних института најзначајнијих за област међународног пословног промета са аспекта домаћег и упоредног права,
права Европске уније и релевантних 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.

Теоријска настава: Увод у право, увод у грађанско право, стварно право (право својине, заложно право), облигационо право
(општа теорија облигација, уговор, проузроковање штете, остали извори облигација), најзначајнији уговори међународног
пословног промета, основи компанијског права, решавање спорова из међународног пословног промета (меродавно право,
јурисдикција арбитраже). Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе се базирају на
анализи случајева из праксе (цасе студy), рекапитулацији градива, групним и индивидуалим презентацијама, симулацијама
судских спорова, такмичењима у познавању материје и другим  ад хоц одређеним облицима рада.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, поред излагања материје, подразумевају континуирано активно учешће студената у виду дискусије о питањима
везаним за материју 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, рекапитулацији
градива, групним и индивидуалним презентацијама, као и другим 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, Перовић С. Јелена Међународно привредно право Економски факултет, Београд 2019

22.06.2020Датум: Страна 75



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент хотелских и туристичких предузећаОзнака предмета: 20.MPT

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ђорђевић М. Александар, Ванредни професорНаставници:

Ковачевић М. Игор, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

У  оквиру  предмета  се  осопособљавају  студенти  да  примене  механизме  управљања хотелским  предузећима  и  другим
предузећима у туризму. Циљ предмета је објашњење проблематике пословног управљања предузећима у туристичкој провреди
где пре свега спадају: хотели, туроператори, туристичке агенције и ресторани. Свеобухватан приступ пословној проблематици
квалификује предмет као носећи за разумевање процеса менаџмента у туризму.

Основни исход предмета је да студенти разумеју начин пословања основних предузећа туристичке привреде и да усвоје
основне принципе и управљачке механизме чију примену подразумева успешна пословна пракса у хотелској индустрији и
туристичкој  делатности.  Сврха предмета је  и  да студенти:  овладају  специфичним управњачким аспектима туристичких
предузећа, оспособе се за управљање оперативним активностима у хотелима. Такође да се упознају са значајем концепта
стртешког планирања, буду оспособљени да препознају пословне проблеме и изазове и да овладају употребом управљачких
механизмама чија је примена неопходна да би пословање туриситчког предузећа било успешно.

Карактеристике пословања хотелских предузећа. Управљање пословним операцијама у сектору соба. Управањање пословним
активностима у сектору хране и пића. Вођење ресторанског пословања. Пословне активности туроператора и туристичких
агенција. Планирање пословних активности у хотелијерству. Контрола пословних активности у хотелском пословању. Раст и
развој хотелских ланаца.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава: Презентација наставних јединица уз илустације примерима Практична настава: Дискусија. Групни рад.
Посета туриситчким предузећима у Београду.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

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

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Valker V., Valker V Основи менаџмента у хотелијерству ЦИД Економски факултет у
Београду. 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент квалитетаОзнака предмета: 20.MKV

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Бабић Б. Јасна, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Развијање основних знања и вештина студената у  областима теорије квалитета,  стандардизације,  задатака и алата за
управљање квалитетом и трошкова квалитета. Усмеравање и оспособљавање студената да кроз индивидуални и тимски рад
дају допринос друштвено одговорном пословању организације и остваривању циљева одрживог развоја.

По завршетку наставе и испита предмета Менаџмент квалитета, студент ће моћи да: наброји, објасни и примени принципе
управљања квалитетом у организацији; наброји, објасни и примени захтеве међународних стандарда за системе менаџмента
(квалитетом, заштитом животне средине, и безбедношћу хране), као и да те захтеве интегрише у јединствени систем (ИМС);
креира основне типове докумената за систем менаџмента квалитетом; наброји и објасни кључне теме друштвено одговорног
пословања и дефинише релевантана питања за сваку тему; објасни и примени седам алата за управљање квалитетом; наброји
и објасни групе трошкова квалитета и одреди ниво оптималних укупних трошкова квалитета; самостално или у тиму изабере,
истражи и презентује неки практични пример из области управљања квалитетом.

Теоријска настава : 1.Квалитет; 2. Производ; 3.Стандардизација; 4.Принципи и модели управљања квалитетом (ТQМ, каизен и
5С); 5.Системи управљања квалитетом (ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 22000, ИСО 26000); 6.Задаци управљања квалитетом
(планирање, контрола, обезбеђење, побољшавање квалитета); 7.Алати за управљање квалитетом (седам основних алата);
8.Трошкови квалитета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања чине претежно излагања наставника и повремено гостујућих предавача из праксе уз укључивање студентата кроз
дискусије. На вежбама су заступљене: дискусије, индивидуалне и групне презентације, квизови знања, анализе практичних
примера и тимска израда документације за систем менаџмента квалитетом. Организује се и теренска настава у виду посета
изабраних компанија и упознавања са њиховим системом квалитета.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 5.00Да
Колоквијум 25.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ушћумлић Д., Бабић Ј. Квалитет и менаџмент квалитета Економски факултет, Београд 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент људских ресурсаОзнака предмета: 20.MLR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљеви предмета су вишеструки: (1) учинити студенте свесним значаја менаџмента људских ресурса (у литератури
и  пракси);  (2)  пренети  студентима знања о  значају  МЉР-а,  структурирању сектора  за  људске  ресурсе  и  активностима
менаџмента  људских  ресурса;  (3)  пренети  студентима  довољно  практичног  знања  о  томе  како  управљати  људима  у
организацији  да  би  били  у  стању  да  успешно  обављају  ове  послове  у  пракси.

Након одслушаног и положеног испита студенти би требало да могу да репродукују и објасне основне концепте, активности и
алате менаџмента људских ресурса, да су у стању да критички процене могуће опције у различитим областима менаџмента
људских ресурса, да планирају, организују, контролишу и унапређују процес управљања људским ресурсима у организацији, да
покажу концептуално-интегративне способности кроз рад на случајевима из праксе,  способност рада у  тиму и вештине
презентације.

Предмет Менаџмент људских ресурса обухвата следеће основне области: Увод у менаџмент људских ресурса; Анализа и
дизајн посла; Планирање људских ресурса; Регрутација кандидата; Селекција кандидата; Обука запослених; Оцењивање
перформанси запослених; Развој запослених; Систем зарада; Зараде базиране на перформансама; Бенефиције; Радни односи
и колективно преговарање; Напуштање организације.

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, раде у тиму 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 се изводи кроз (1) предавања и (2) вежбе, на којима је акценат на практичном раду студената кроз: (а)
дискусију  случајева  из  праксе,  (б)  анализу  илустрација,  (в)  симулације  и  игре,  (г)  семинарске  радове  и  индивидуалне
презентације на задату тему и (д) групне презентације пројеката анализе сектора људских ресурса у изабраном предузећу или
другим организацијама од стране студентских тимова.
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, Богићевић Миликић, Б Менаџмент људских ресурса Београд: ЦИДЕФ 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент односа са купцимаОзнака предмета: 20.MOK

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Богетић П. Зоран, 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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да кандидат разуме аргументацију важности неговања односа са купцима, укључујући и савладавање
одабраних стратегија и тактика развоја односа са купцима.

Након курса студент ће моћи да класификује купце и одабере одговарајући приступ развоју односа са купцима. Кандидат ће
након курса добити и основна софтверска усмерења и знања неопходна за неговање односа са купцима. Поред наведеног
исход треба да буде и одговарајућа вештина развоја програма лојалности купаца, оцене задовољства купаца, као и развој
програма даљег унапређења сарадње са купцима.

Дугорочни маркетиншки односи; Релационизам и релационе норме; Купац као најважнији ресурс предузећа; Сатисфакција
купаца и индекс сатисфакције купаца:  Програми и стратегије креирања лојалности;  Вредновање, везивање и дугорочна
вредност купца; Класификација купаца; Стратегије дугорочних односа са купцима; Технолошке претпоставке развоја односа са
купцима; Дугорочни односи са купцима у  Б2Б <енг/> пословном амбијенту; Менаџмент кључних купаца; Дугорочни односи
добављача и трговаца на основама концепције менаџмента категорије производа; Прилагођавање организационе структуре
захтевима стратегије менаџмента кључних купаца; Унапређење односа са сегментима купаца; Употреба масовних података и
предиктивних алата маркетинг-центричне стратегије;  Развој  искустава купаца;  Контрола употребе ресурса у концепцији
менаџмента односа са купцима; Различита примена менаџмента односа са купцима: привредна подручја и држава; Изазови
менаџмента кључних купаца у условима вишеканалне трговине; <енг> е-ЦРМ <енг/>; Софтверски алати за менаџмент односа
са купцима; Систематизација алата за менаџмент односа са купцима; Анализа успешних примера из праксе менаџмента односа
са купцима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања – ех цатхедра и симулације у ЕРЦ-у; Учење путем пројектних задатака; Интерактивна анализа пословних случајева.

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,
Ловрета С., Berman B.,
Петковић Г., Вељковић С.,
Црнковић Ј. и Богетић З

Менаџмент односа са купцима ЦИД Економски Факултет и
Дата Статус, Београд 2010
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент пројекатаОзнака предмета: 20.MPR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ђуричин Н. Драган, Редовни професорНаставници:

Лончар М. Драган, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

У  окружењу  у  коме  инкременталне  промене  бивају  замењене  радикалним  и  непредвидивим  променама,
конфигурацијаменаџмент дисциплина добија  нови облик,  те је  циљ предмета да студенти стекну одговарајућа знања и
вештинепројектног  менаџмента.  Улога  Менаџмента  пројеката  је  све  значајнија  зато  што  ефикасност  стратегијске
имплементације  постаје  главни  извор  динстиктивне  компетентности.  Последица  наведеног  заокрета  је  развој
Менаџментапројеката као посебне менаџмент дисциплине. Функционални приступ се замењује пројектним приступом који се
рефлектује кроз прихватање пројектне организације и пројектне културе. Пројекти постају главни алати за решавање проблема
са којима се предузеће сусреће и основне полуге за реализацију стратегије.

Курс треба да омогући студентима да објасне парадигму Менаџмента пројеката, опишу основну терминологију пројектног
приступа, примене основне технике управљања пројектима, методе финансијске анализе и методе за анализу тржишних
информација. Предмет ће омогућити студентима да дефинишу и употребе методологију извршења пројеката базираној на
мрежним моделима и апликативним софтверима.

Теоријска настава: Предузеће и његови елементи; Редовне активности и нови подухвати; Појам и врсте пројеката; Животни
циклус пројеката; Економска парадигма; Лидерство; Пројектна организација; Анализа тржишта; Анализа конкуренције на нивоу
предузећа, гране и националне економије; Модел преломне тачке; Финансијска тржишта и финансијски посредници; Процена
вредности предузећа; Анализа финансијских извештаја; Оцена профитабилности пројеката; Извори финансирања пројеката;
Примена мрежних модела у извршењу пројеката; Управљање портфолијом пројеката; Управљање ИТ пројектима и примена
рачунара у извршењу пројеката. Практична настава: Вежбе прате динамику предавања. Основна идеја вежби се базира на
интерактивном раду, наглашавању базичних концепата са предавања, дискусији критичних питања, анализи пројеката из праксе
и примене методологије за управљање и оцену исплативости пројекта на рачунару.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се дају оквири проблема и анализирају објашњавајуће чињенице док се на вежбама настава обавља у
интерактивној форми у смислу активног учешћа студената у дискусији и припреми презентација. Конкретно, методологија рада
на вежбама укључује следеће облике рада:  презентације теорије и релевантних техника од стране инструктора,  групна
дискусија студената у вези презентираних теорија и техника, анализа конкретних пројеката и случајева из праксе, презентације
студената и израда студентских пројеката у МС Еxцел-у<енг/> или <енг>МС Пројецт-у<енг/>. Метод рада на курсу подразумева
да се најмање 40% времена посвети активном учешћу студената.

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, Д. Ђуричин и Д. Лончар Менаџмент помоћу пројеката, седмо издање Економски факултет,
Београд. 2019
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент ризика предузећаОзнака предмета: 20.MRP

Број ЕСПБ: 6

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Ђуричин Н. Драган, Редовни професорНаставници:

Вуксановић Херцег Д. Ива, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је  да приближи студентима област  управљања ризицима и  оспособи их  за  адекватно идентификовање,
рангирање, процену и доношење одлука поводом реаговања на кључне пословне ризике. Претходно захтева да студент најпре
разуме појам ризика и његов значај у доношењу пословних одлука предузећа, као и да разликује врсте ризика којима је
предузеће изложено. Крајњи циљ предмета је овладавање методама управљања различитим врстама ризика, као и различитим
приступима и моделима који су развијени у теорији и пракси управљања ризиком.

Након завршеног курса студент ће бити у стању да: разуме интегрални процес управљања пословним ризицима и исправно
користи терминологију  у  области управљања ризиком (врсте ризика,  капацитет за прихватање ризика,  апетит за ризик,
изложеност итд.); тумачи и анализира регулаторни оквир за управљање финансијским и другим ризицима; идентификује,
пореди и рангира пословне ризике у циљу дефинисања кључних пословних ризика; анализира и врши процену (мерење)
пословних ризика, доноси одлуке поводом реакције на кључне пословне ризике (митигација, експлоатација, избегавање и др);
формулише и препоручује стратегије превентивног и реактивног третирања пословних ризика од стране менаџмента предузећа
итд.

Ризик: дефиниције и категорије, процес управљања ризицима, еволуција управљања ризицима  (ISO 31000; COSO,ERM,
VBERM) , регулаторни оквир (базелски документи, документи о солвентности, кодекси корпоративног управљања), технике
идентификовања ризика, финансијски ризици, оперативни ризици, стратешки ризици, процена (мерење) ризика и њихових
међузависности – мерила и технике, статистичка мерила ризика, стохастичка анализа сценарија, детерминистичка анализа
сценарија, холистичко управљање ризицима предузећа, на ризицима засновано управљање вредношћу предузећа; Модел
VBERM : концепт и студије случајева.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања – ех катедра и симулације у ЕРЦ-у; Интерактивна анализа пословних случајева

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 10.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Ђуричин, Д., Каличанин, Ђ.,
Лончар, Д., Вуксановић
Херцег, И.

Менаџмент и стратегија (поглавље Ризик).
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2018

2, Вуксановић, И. Утицај управљања ризиком на вредност предузећа
у електро-енергетском сектору

Економски факултет
Универзитета у Београду 2015

3, Вуксановић, И

Употреба стохастичких метода мерења утицаја
ризика на вредност предузећа: Случај предузећа
„Електропривреда Србије“. Поглавље у тематском
зборнику радова Стварање вредности: Теоријско
практични аспекти, 273-290.

2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент туристичких дестинацијаОзнака предмета: 20.MTD

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић В. Бојан, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је да студенте упозна са основним теоријским и практичним вештинама у сфери планирања и развоја
туристичких дестинација. Предмет је дизајниран на начин да омогући студентима теоријски и практични увид у комплексност
овог процеса, као и у детаље процеса менаџмент тих дестинација.  Студенти ће се упознати са основним принципима и
процесима рада главних чиниоца у овом домену, као што су дестинацијске менаџмент организације, управљачима туристичког
простора и другим чиниоцима.

Успешним савладавањем предмета студенти ће бити у могућности да:(1) разумеју процес развоја туристичке дестинације и
различите аспекте развоја, као и туристичкх производа; (2) упореде и имплементирају различите начине повезивања ресурса
дестинације са важним тржиштима; (3) примене вештине и управљају процесом креирања искуства туристичких дестинација  и
унапређењем њихове вредности, као и да унапреде индикаторе перформанси будућег развоја; (4) изведу и контролишу процесе
дефинисања стратешких и оперативних планова развоја дестинације; (5) оцене постојећи и формилишу савремене системе
управљања дестинацијом.

1.Концепт и форме планирања и развоја туристичке дестинације. 2.Концепт менаџмента туристичких дестинација.  3.Планирање
дестинације. 4.Дестинацијско маркетинг планирање. 5.Развој и планирање дестинацијског производа. 6.Планирање платформи
сарадње и умрежавања на нивоу туристичке дестинације. 7.Политика развоја и управљања дестинацијом

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
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Драган Магаш, Ксенија
Водеб, Зринка Задел Менаџмент туристичке организације и дестинације

Факултет за менаџмент у
туризму и угоститељству,
Опатија, Хрватска

2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент вредностиОзнака предмета: 20.MVR

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Каличанин М. Ђорђе, Ванредни професорНаставници:

Куч Р. Вукашин, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета Менаџмент вредности је овладавање напредним и практичним знањима о системима мерења и
менаџмента  заснованог  на  вредности.  Изведени  циљ је  овладавање знањима  конструисања,  обрачуна,  упоређивања,
комбиновања  и  препоручивања  одговарајућих  мерила  створене  вредности,  мерила  перформанси  и  система  мерења
перформанси.

Након изучавања овог предмета, студенти ће бити оспособљени да користе метрику која се користи у анализи и мониторингу
процеса стварања вредности, као и у вредновању пословних стратегија; такође, студенти ће бити оспособљени да креирају и
унапређују систем мерења перформанси који почива на принципима стварања вредности.

Развој менаџмента вредности: теоријске основе, услови у окружењу, принципи стварања вредности; Методологија менаџмента
вредности; Мерење и анализа створене вредности и модели вредновања засновани на рачуноводственом добитку; Мерење и
анализа створене вредности и модели вредновања засновани на економском добитку и додатој економској вредности (EVA –
economic value added); Мерење и анализа створене вредности и модели вредновања засновани на новачаним токовима:
готовински принос на улагања (CFROI – cash flow return on investment) и додата вредност за акционаре (SVA – shareholder value
added);   Стратегије  стварања вредности на нивоу предузећа и  на нивоу бизниса:  анализа,  формулисање,  вредновање,
имплементација; Изградња система мерења перформанси у контексту менаџмента вредности: стратегијске мапе и Усклађена
листа (BSC – Balanced Scorecard); Системи компензација засновани на вредности

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања праћена студијом случаја.

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, Каличанин, Ђ. Менаџмент вредности предузећа Економски факултет, Београд 2006

2,
Ђуричин, Д., Каличанин, Ђ.,
Лончар, Д., Вуксановић
Херцег, И.

Менаџмент и стратегија, дванаесто прерађено и
допуњено издање Економски факултет, Београд 2018

3, Young D.S., O`Byrne S.F EVA® and Value-Based Management: A Practical
Guide to Implementation Mc Graw-Hill 2001

4, Kaplan R., Norton, D Strategy Maps: Converting Intangible Assets into
Tangible Outcomes Harvard Business School Press 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Менаџмент вредности потрошачаОзнака предмета: 20.MVP

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни образовни циљ предмета је проучавање вредности потрошача за предузећа и вредности које предузеће креира
потрошачима. Пословни успех у највећој мери зависи степена у ком предузећа креирају вредност потрошачима, привуку
потрошаче, развију релације са њима (лојаност) и управљају њиховом профитабилношћу. Оспособљавање студената да
анализирају  тржишни потенцијал који  предузеће може да капитализује  кроз привлачење потрошача,  развијање њихове
лојалности и управљање њима као капиталом предузећа.  Представљање важних мерила и стратегија којесу кључне за
унапређење лојаности,  профитабилности и вредности потрошача као капитала предузећа.

Стицање неопходних знања важних за анализу тржишног потенцијала и одабир атрактивних сегмената потрошача према којима
предузеће  треба  да  усмери  пословну  стратегију.  Разумевање  кључних  принципа  креирања  вредности  за  потрошаче.
Оспособљавање студената да користе индикаторе тржишне позиције предузећа у пословању и мере атрактивност различитих
сегмената потрошача. Оспособљавање студената да анализирају профитабилност потрошача, вредност животног века  (CLV) ,
вредност потрошача као капитала предузећа као и да утичу на њихово унапређење применом адекватних стратегија.

Креирање  вредности  за  потрошаче.  Индикатори  тржишна  атрактивности  различитих  сегмената  потрошача.  Мерење
сатисфакције, профитабилности и животног века потрошача  (CLV) . Стратегије унапређења  CLV-a . Вредност потрошача као
капитала предузећа. Стратегије повећања вредности потрошача као капитала предузећа. Портфолио анализа потрошача.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава: Презентација наставних јединица. Вежбе: презентирање допунских информација и практичних примера,
групни задаци и дискусије.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Ђорђевић А., Маринковић В Управљање потрошачима ЦИД, Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Методи економске анализеОзнака предмета: 20.MEA

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Манић Н. Славица, Редовни професорНаставници:

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

-Упућивање студената на повезаност филозофије науке и економске методологије
-Оспособљавање студената за критичку анализу економских контроверзи из угла владајуће (неокласичне) парадигме и низа
хетеродоксних теорија у економији.
-Упућивање студената на методолошке новине у економској науци.
-Усмеравање студената да користе различите методолошке поступке у проучавању економских феномена

По завршетку курса, студенти ће моћи да:
1.Примене различите методолошке поступке у проучавању економских појава и процеса
2.Анализирају предности и недостатке ортодоксне и хетеродоксних теорија
3.Преиспитају ваљаност ривалских истраживачких програма на основу следећих критеријума: логичке доследности, емпиријске
заснованости, предиктивне способности.
4.Одаберу одговарајућу методологију за решавање конкретног економског проблема

1.Теоријско-филозофске основе научног метода
2.Филозофија науке и избор теорија: парадигме, научно-истраживачки програми и линије истраживања
3.Историја економске методологије
4.Методолошки успон неокласичне економске теорије (анализа економских контроверзи)
5.Евалуација ортодоксне и хетеродоксних економских теорија
6.Нове тенденције у економској методологији

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије, презентације, тестови, семинарски радови

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 15.00Да
Колоквијум 10.00Да
Практична настава 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Blaug, M. Методологија економије Економски факултет, Београд 2017
2, Манић, С. Огледи о економској методологији Економски факултет, Београд 2018
3, Dou, Š. Економска методологија: истраживање, превод Политичка култура, Загреб 2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

МикроекономијаОзнака предмета: 20.MIK

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Стојановић Ј. Божо, Редовни професорНаставници:

Трифуновић Д. Дејан, Ванредни професор

Ристић С. Бојан, Доцент

Његован З. Никола, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Представљање микроекономских метода на начин који ће студенту омогућити да их самостално примени уместо да пасивно
усваја  случајеве  разматране у  току  наставе.  То  подразумева истицање основних  појмовних  темеља микроекономије  и
разматрање конкретних  примера њихове  примене.
•Суочавање студента са аналитичким приступом економији који се служи ригорозним логичким резоновањем што нужно не
подразумева  коришћење  компликованих  математичких  метода.  Математичка  предзнања,  пре  свега  у  видуоснова
диференцијалног рачуна, треба да омогуће студенту да анализира понашање рационалних економских актера и исходе њихове
координације посредством ценовног система.
•Оспособљавање студента за примену метода компаративне статике, као и увиђање његових домета, али и ограничења.

Након завршеног курса, студент ће бити у стању да:
•Препозна и објасни који су улога и значај ценовног система у тржишној привреди која почива на слободној размени;
•Примени микроекономске алате у новопостављеним реалним или хипотетичким условима;
•Реши проблеме који подразумевају синтезу знања из различитих области микроекономије;
•Преточи економско излагање у једначину (или графикон у случају једноставнијих проблема);
•Анализира утицај егзогених промена на равнотежу;
•Употреби Паретов критеријум како би оценио утицај егзогених промена на ефикасност исхода.

Градиво обухвата следеће теме: Тржиште; Буџетско ограничење; Преференције;  Корисност;  Избор;  Тражња; Откривена
преференција;  Једначина Слуцког;  Куповина и  продаја;  Потрошачев вишак;  Тржишна тражња;  Равнотежа;  Технологија;
Максимизација профита; Минимизација трошкова; Трошковне криве; Понуда предузећа; Понуда гране; Монопол; Монополско
понашање; Тржиште фактора; Олигопол и Размена.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања  имају  за  циљ  да  припреме  студента  за  самостални  рад  са  литературом  и  помогну  му  у  савладавању
микроекономских алата. Часови вежби подразумевају како индивидуални, тако и тимски рад студената у процесу примене
поменутих алата у новопостављеним реалним или хипотетичким условима. Оне се превасходно ослањају на материјал изложен
у радној свесци.
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, Varijan, H. Микроекономија: модеран приступ
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2014

2, Bergstrom, T. C., & Varian, H.
R. Workouts in Intermediate Microeconomics, 9th ed. New York: W. W. Norton &

Company, Inc. 2014
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Монетарна економијаОзнака предмета: 20.MOE

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Упознавање студената са улогом новца у економији и значајем централне банке, како би могли да критички анализирају
импликације мера монетарне политике на стабилност цена.
•Оспособљавање студената да изведу оцену монетарног стања у земљи и закључују о потребним мерама монетарне политике.

Након  завршеног курса студенти ће бити способни да:
• објасне функције новца, опишу различите типове новца и мере количине новца у привреди,
• опишу механизам креирања новца и објасне процес монетарно-кредитне мултипликације,
• објасне начине на које централне банке доносе одлуке монетарне политике,
• разликују и објасне преношење ефеката мера кроз механизам трансмисије монетарне политике,
• образложе предности и недостатке одабраних стратегија монетарне политике,
• препознају када се спроводи експанзивна, а када рестриктивна монетарна политика,
• објасне два стања монетарне нестабилности – инфлацију и дефлацију, и дискутују разлоге који су до њих довели,
•  објасне разлике у стратегији и инструментима монетарне политике, као и ефекте у датим економијама, међународним
оквирима и на Србију,
• дискутују о утицају актуелне стратегије монетарне политике на економски развој који је одржив у дугом року.

Дефиниција новца; Примарни новац, новчана маса и други монетарни агрегати; Брзина оптицаја новца; Механизам креирања и
повлачења новчане масе; Анализа понуде и тражње за новцем; Монетарни феномени инфлације; Интермедијарни циљеви
монетарне политике;  Преглед монетарних теорија;  Операције  на отвореном тржишту;  Обавезна резерва;  Координација
монетарне и фискалне политике;  Стратегије монетарне политике;   Историја,  циљеви и функције Народне банке Србије;
Монетарна политике Народне банке Србије;  Монетарна политика Европске централне банке;  Трансмисиони механизам
монетарних процеса;  Концепције монетарне политике;  Временско кашњење у деловању мера монетарне политике.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Активно учествовање студената кроз дискусије, решавање краћих теоријских и примењених задатака (проблема). Анализа
случајева из монетарне историје и праксе, презентација самосталних студентских радова, симулација одлука монетарне
политике, студијска посета Народној банци Србије, учешће у дебати која се бави актуелним економским и монетарним стањем у
земљи.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 35.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
др Александар Живковић,
др Градимир Кожетинац, др
Светлана Поповић

Монетарна економија Економски факултет у
Београду, Београд 2019

2, др Милутин Ћировић Монетарна економија Економски факултет у
Београду, Београд 1998

3, Frederic Mishkin Монетарна економија, банкарство и финансијска
тржишта Дата статус, Београд 2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Нове информационе технологијеОзнака предмета: 20.NIT

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Станкић М. Раде, Редовни професорНаставници:

Зечевић Т. Александра, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Образовни циљ предмета је упознавање студената са новим информационим технологијама у савременом пословању, као што
су: Цлоуд рачунарство, Интернет ствари (Интернет оф Тхингс), Вештачка интелигенција (АИ), Машинско учење и Когнитивно
рачунарство. Поред наведеног студенти ће бити у могућности и да се упознају са програмирањем пословних апликација на
Андроид платформи

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да се укључе у послове везане за наведене
информационе технологије, као и да раде у пословним развојним окружењима за програмирање мобилних апликација и да
користе одређене cloud платформе.

Теоријска настава
Cloud  рачунарство.  Cloud  провајдери  и  системи.  Cloud  платформе.  Базе  података  на  cloud-u.  Internet  of  things  и  cloud
рачунарство. Мобилно cloud рачунарство. Мобилне апликације за управљање Интернет стварима. Вештачка интелигенција;
Области вештачке интелигенција; Пословна примена вештачке интелигенције; Машинско учење – технике и алати; Пословна
примена машинског учења; Когнитивно рачунарство; Андроид платформа за коришћење мобилних апликација. Програмирање
Андроид апликација.
Практична настава: Вежбе
Увод у оперативни систем Андроид. Рад у едитору. Покретање и симулирање Андроид апликација на рачунарима и мобилним
уређајима. Увод у пројектовање Андроид апликација. Пакет Андроид Software Development Kit. Нити. Кориснички интерфејс
апликације. Догађаји. Употреба у умреженом окружењу (СМС поруке, wеб садржај,  друштвене мреже). Машинско учење:
примена различитих техника и алгоритама за решавање конкретних пословних проблема.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања,  студијско-истраживачки  рад,  студије  случаја,  израда  апликација,  активно  коришћење Интернета,  вежбе  у
рачунарској  учионици

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Zhou H. The Internet of things in the cloud - middleware
perspective

CRC Press, Taylor & Francis
Group 2013

2, Kavis M. J.
). Арцхитецтинг тхе Цлоуд: Design Decisions for
Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and
IaaS)

John Wiley & Sons 2014

3, Lorica, B., Nathan, P. AI Adoption in the Enterprise O’Reilly Media, Inc.,
Sebastopol, CA, USA 2019

4, Kureishy, A. Meley, C. and
Mackenzie, B.

Achieving Real Business Outcomes from Artificial
Intelligence, Enterprise Considerations for AI
Initiatives

O’Reilly Media, CA, USA 2019

5, Kassambara, A. Machine Learning Essentials: Practical Guide in R, 1
edition

CreateSpace  Independent
Publishing Platform 2018

6, Lee W.M. Beginning Android 4 Application Development Wrox 2012

22.06.2020Датум: Страна 88



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Објектно оријентисано програмирањеОзнака предмета: 20.OOP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Зечевић Т. Александра, Ванредни професорНаставници:

Станкић М. Раде, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање са елементима објектно оријентисаног програмирања и програмског језика Јава и Пyтхон. Такође,
циљ је и стицање вештина у програмирању и оспособљавање за самостално решавање програмских проблема кроз практичан
рад на рачунару.

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да решавају и програмирају различите врсте
проблема и задатака. Тачније, користећи алате објектно-оријентисаних програмских језика биће у могућности да самостално
раде у програмерским компанијама или буду ИТ подршка у пословним информационим системима.

Теоријска настава - Увод у објектно-оријентисано програмирање. Увод у Јаву – типови података, променљиве, низови. Објекти,
класе  објеката,  програмски  искази,  класе  и  подкласе.   Наслеђивање.  Програми,  подаци,  променљиве.  Петље и  логика
(поређење, логички оператори, искази, петље). Низови; Класе и методе. Јавина библиотека: пакети јава.ланг, јава.утил. Аплети.
Графика - АWТ: рад са прозорима, графичким објектима и текстом. СWИНГ. Увод у Пyтхон.Типови података. Технике за рад са
подацима уз Пyтхон-ове уграђене структуре података. Објекти и класе у Пyтхон-у. Практична настава: Вежбе
Јавине платформе. Рад у едитору НетБеанс. Инсталација. Увод у Јаву. Коришћење НетБеанс-а. Основни типови података.
Константе. Управљачке наредбе. Коришћење блокова наредби. Петља фор. Клаузула иф-елсе. Бројеви у покретном зарезу.
Логички типови података. Динамичка иницијализација. Низови (једнодимензионални и вишедимензионални). Читање улаза –
Сцаннер. Пакети. Увожење класа. Испитивање услова (иф, иф-елсе-иф, сwитцх). Наредбе циклуса (фор, wхиле, до-wхиле).
Петља фор-еацх. Наредбе скока (бреак, цонтинуе, ретурн). Класе. Израда аплета. Употреба Сwинг-а. Јавина библиотека. Увод
у Пyтхон и типови података. Примери задатака у Пyтхон-у.

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 коришћење
Интернета. Практичан рад се одвија у рачунарским салама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Schild H „Јава: комплетан приручник“, Микро књига, Београд 2018
2, Лубановиц Б „Увод у Python“ ЦЕТ, Београд 2015
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Односи са јавношћуОзнака предмета: 20.OJA

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је  да студенти упознају  односе с  јавношћу као посебну управљачку функцију  у  предузећу и да разумеју
специфичности алата комуницирања који се користе у циљу успостављања и одржавања двосмерне комуникације између
предузећа и значајних група јавности од којих зависи његово тржишно пословање, а то су: клијенти, запослени, акционари и
финансијери, регулаторна тела, групе за притисак, медији и др. Циљ је и да студенти науче да примењују поједине тактике
комуницирања које се користе у
односима с јавношћу.

Студенти знати да разликују професију односа с јавношћу од маркетинга и маркетиншког комуницирања, као и да обављају
специфичне активности које захтева професионално бављење односима с јавношћу. Разумеће специфичности комуницирања
са значајним групама јавности и знати да препознају и анализирају основне карактеристике тих група јавности с којима треба да
комуницирају. Научиће да пишу комуникациони план, да организују конференцију за новинаре, да напишу саопштење за
јавности, да напишу и одрже говор у јавности и да користе друге тактике комуницирања с различитим групама јавности.
Биће свесни значаја јавног мњења, публике, појаве нових медија, те поштовања закона и етичких кодекса у спровођењу
активности односа с јавношћу.

Теоријска настава Шта су односи с јавношћу. Еволуција односа с јавношћу. Етика и професионализам: поштовање етичких
норми и развој етичких кодекса. Професија односа с јавношћу: индивидуална знања и вештине, каријера у односима с јавношћу.
Интерно организовани односи с јавношћу и ангажовање фирми за односе с јавношћу. Истраживања у односима с јавношћу.
Планирање програма комуникација. Преношење поруке: основе комуницирања за потребе односа с јавношћу. Евалуација:
мерење ефикасности спроведених кампања односа с јавношћу. Употреба комуникационих тактика у односима с јавношћу:
писане,  говорне  и  визуелне  тактике.  Писане  тактике:  саопштења  за  јавност,  резимеи  и  најаве,  брошуре,  приручници,
компанијски часописи, годишњи извештаји. Говорне тактике: држање говора, организовање и учествовање на конференцијама
за новинаре, јавни наступ. Визуелне тактике: појављивање на телевизији, употреба филма, фотографије и других визуелних
помагала. Стратегија: јавно мњење, публика, нови медији и институционални оквир за односе с јавношћу. Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Вежбе су посвећене дикусијама о значајним темама (на пример
односи с јавношћу и манипулација, етика у односима с јавношћу), анализи студија случаја, као и практичном раду студената на
кампањама односа с јавношћу и припреми
комуникационог плана, конференција за новинаре и саопштења за јавност.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на премету се изводи у виду предавања и вежби. Циљ предавања је да студенте упозна с основним концептима, да им
пружи увид у теорије и концепте односа с јавношћу и да их подстакне на размишљање о одговарајућој теми. Предавање
подразумева презентацију наставника, као и дискусију о темама које су изложене.
На вежбама студенти раде на практичним задацима и примерима, анализирају студије случаја и уче како да примењују
одговарајуће писане, говорне и визуелне тактике односа с јавношћу.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 5.00Да
Писање комуникационог плана 15.00Да
Писање саопштења за јавност 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Vilkoks, D., Kameron. G., Olt,
F., Ejdži, V. Односи с јавношћу ЦИД Економски факултет,

Београд 2006
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Операциона истраживањаОзнака предмета: 20.OPI

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Урошевић В. Бранко, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студената за доношење пословних одлука на основу анализе података и решавања проблема оптимизације;
Припрема  студената  за  наставак  школовања  на  напредним  Мастер  програмима  из  финансија  и  економије  у  земљи  и
иностранству

По завршетку курса полазници ће бити у стању да:
Повезују методе оптимизације, нумеричке математике, статистике и економетрије у циљу налажења оптималних решења за
економске и финансијске проблеме; имплементирају своја решења у Wolfram language (Mathematica); раде у групама

Први део курса обезбеђује систематско учење програмирања у програмском језику Wolfram language (WL), једном од водећих
језика базираних на функционалном програмиирању. У другом делу курса примењујемо програмирање у WL у решавању
практичних проблема у економији и финансијама коришћењем метода операционих истраживања. Користимо Monte Karlo
симулације,  симулирамо рад на  реалним ситуацијама коришћењем компјутерског  моделирања,  и  примењујемо методе
нелинеарне оптимизације. Изучавамо примене квадратног, бинарног, целобројног и мешовитог програмирања на доношење
оптималних буџетских одлука и оптимизацију финансијских портфеља као и изабране проблеме економске динамике како у
дискретном тако и у непрекидном времену, детерминистичке као и стохастичке (у условима неизвесности). Наши модели се
онда калибришу и анализирају како би се оценила њихова реалистичност и практична релевантност.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ex-cathedra уз коришћење интерактивних презензација у WL. Вежбе: рад на рачунару у WL у малим групама

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 15.00Да
Практична настава 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Урошевић Б. и Божовић М. Операциона истраживања и квантитативне методе
инвестиција

Економски факултет
Универзитета у Београду 2013
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Организација предузећаОзнака предмета: 20.ORP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета су вишеструки: учинити студенте свесним значаја организације у савременом свету, пренети студентима
знања о организационом структурирању и процесима у организацији и пренети студентима довољно практичног знања како да
управљају организацијама.

Након успешно завршеног курса, студенти ће моћи: да разумеју принципе дизајнирања организационе структуре и процеса, да
разумеју понашање људи као појединаца, чланова група и организација, и да управљају организацијом и њеним променама.

Садржај предмета се састоји из четири дела. Први део је уводног карактера и обухвата: дефинисање организације, еволуцију
теорија организације и развој и промене организације. Други део је посвећен организационом дизајну. Анализирају се основни
појмови дизајна организације, параметри организационе структуре (подела рада, делегирање ауторитета, департментализација
и координација), контингентни фактори (средина, култура, старост и величина, стратегија и технологија), Минцбергови модели
структуре (једноставни, адхократија, дивизионални, бирократски и професионални), савремени модели интраорганизационе
структуре (матрична, фронт-бацк хибридна, амбидекстрална и процесна), дизајн глобалне организације и интерорганизациони
дизајн. У трећем делу проучава се понашање људи у организацији и управљање организационим процесима: индивидуално и
организационо учење, перцепција, мотивација, групна динамика и тимски рад, вођство, моћ, конфликти, организациона култура
и управљање организационим променама. Четврти део је посвеће управљању људским ресурсима у организацији и обухвата
неколико тема: појам и дефинисање функције МЉР-а, запошљавање, развој и награђивање запослених.

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) вежбе, на којима је акценат на практичном раду студената кроз: (а)
дискусију случајева из праксе, (б) анализу илустрација, (ц) симулације и игре, (д) семинарске радове на задату тему и (е) групне
презентације пројеката од стране студентских тимова
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,
Јанићијевић, Н., Богићевић
Миликић, Б., Петковић, М.,
Алексић Мирић, А

Организација Београд: ЦИДЕФ 2019

2, Willman, P Understanding management: social science
foundations

Oxford University Press
(изабрана поглавља). 2014

3, Buchanan, D. & Huczynski, A Organizational behaviour: an introductory text London: Prentice Hall. 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

ОсигурањеОзнака предмета: 20.OSG

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Кочовић Ж. Јелена, Редовни 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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је стицање знања и овладавање основним категоријама осигурања које ће омогућити  студентима
схватање специфичности осигурања, као једног од најважнијих метода  управљања ризицима, и имплементацију тих знања у
пракси.

Након успешног савладавања предмета студенти ће моћи да: (1) креирају различите производе осигурања и одређују њихове
цене  по  утврђеној  методологији;  (2)   успешно  обављају  сложене   послове  анализе  података  и  управљања ризицима ,
финансијско-рачуноводствене послове у  осигурању,   као и  послове надзора и  контроле над функционисањем тржишта
осигурања.

1. Историја осигурања у свету. 2. Развој осигурања код нас. 3. Појам осигурања. 4. Улога и значај осигурања. 5. Техничка
организација  осигурања.  6.  Ризик.  7.  Управљање ризиком.  8.  Премија  осигурања.  9.  Осигурани  случај.  10.  Накнада  из
осигурања. 11. Лица у праву осигурања. 12. Документа у осигурању. 13. Акционарско друштво и друштво за узајамно осигурање.
14. Подела осигурања према природи ризика и према начину настанка. 15. Осигурање имовине.16. Осигурање живота и
осигурање од последица несрећног случаја. 17. Подела осигурања према начину организовања и према броју осигураника. 18.
Појам и врсте социјалног осигурања 19. Реосигурање и саосигурање. 20.  Осигуравајуће компаније као институционални
инвеститори. 21. Пласман средстава осигуравајућих компанија. 22. Маркетинг у осигурању. 23. Детерминанте понуде и тражње
осигурања. 24. Савремене тенденције развоја 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

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

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 2010

2, Dorfman M Introduction to risk management and insurance Prentice Hall,New Jersey 2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основе бихевиоралних финансијаОзнака предмета: 20.OBF

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

• стицање знања и развијање интуиције код студената о томе како психолошки и економски фактори у садејству  утичу на
доношење одлука и обликују понашање економских актера,
• оспособљавање студената за примену стечених бихевиоралних знања у управљању финансијама предузећа.

Студенти ће бити оспособљени да:
• критички анализирају ограничења хипотеза и претпоставки традиционалних финансија и уоче неминовност увођ  ења и
разматрања бихевиоралних концепата
• објасне како два система одлучивања, хеуристички и експертски, функционишу при одлучивању
• применом теоријских концепата, првенствено теорије изгледа, протумаче одлуке тржишних учесника који нису   савршено
рационални, који погрешно користе хеуристике и испољавају пристрасности при доношењу одлука
•сагледају  утицаје  бихевиоралних  феномена  на  инвестициону  и  дивидендну  политику,  структуру  капитала  предузећа,
спровођење  активности  спајања  и  припајања  и  корпоративно  управљање
•анализирају различите бихевиоралне аспекте управљања личним финансијама и примене бихевиоралне подстицаје за
максимизирање личног животног стандарда
•примене основне принципе дизајна економског експеримента
•истакну сличности и разлике експерименталне економије, експерименталне психологије и бихевиоралних финансија.

Од традиционалних ка бихевиоралним финансијама; Преиспитивање одрживости хипотеза и претпоставки традиционалних
финансија; Два интерактивна система одлучивања: Систем 1 и Систем 2; Дескриптивна теорија одлучивања и теорија изгледа;
Допринос и значај психологије и социологије у финансијској науци и пракси; Хеуристике и пристрасности инвеститора; Концепти
самоконтроле, самообмане и самосигнализирања; Бихевиоралне корпоративне финансије; Бихевиорални аспекти личних
финансија;  Економски  експеримент  као  методолошки  апарат  бихевиоралних  финансија;  Компаративна  анализа
експерименталне  економије,  експерименталне  психологије  и  бихевиоралних  финансија.

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 40.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Усмени испит 60.00Да
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Тодоровић, М., „Увод у бихевиоралне финансије“, Рачуноводство,
вол. ЛИВ, 9/10,

Савез рачуновођа и ревизора
Србије, стр. 63-75. 2010

2, Тодоровић, М., „Психологија и финансијски менаџмент -
бихевиоралне корпоративне финансије“,

Економика предузећа, година
ЛИX, бр. 5-6, стр. 275-287. 2011

3, Драганац, Д.,
„Рационални ценовни балони током историје и
поглед традиционалних и бихевиоралних
финансија на њих“,

Економске идеје и пракса,
број 29, стр. 37-58. 2018

4, Драганац, Д.,

„Анализа неких од загонетки у финансијама:
ефекат вредности и ефекат малих предузећа“,
тематски зборник радова Економска политика и
развој,

ЦИД Економског факултета
Универзитета у Београду, стр.
317-339, ИСБН: 978-86-403-
1481-7.

2015

5, Драганац, Д., Анализа одрживости хипотезе о ефикасности
тржишта, У: Рачуноводство, вол. ЛВИИИ, 3-4/2014,

„Рачуноводство“, д.о.о.,
Београд, стр. 93-102, ИССН:
1450-6144.

2014
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
6, Kahneman, D. Мислити брзо и споро Хеликс, Смедерево. 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основи економијеОзнака предмета: 20.OEK

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професорНаставници:

Арандаренко Г. Михаил, Редовни професор

Вујачић М. Иван, Редовни професор

Митровић И. Ђорђе, Ванредни професор

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да разумеју шта економија као наука изучава и да им пружи основна знања о томе како привреда
функционише.
•Оспособљавање студената да разумеју како функционишу тржишта фактора производње и финалних добара и услуга и како
предузећа и потрошачи доносе одлуке на основу којих максимирају своје циљне функције.
•Упознавање  студената  са  основним  макроекономским  елементима  функционисања  затворене  и  отворене  привреде
(инфлација,  незапосленост,  бруто  домаћи  производ,  девизни  курс).

По завршетку курса Основи економије студент ће моћи да:
објасни како економисти користе моделе да опишу и анализирају привреду;
израчуна и објасни коефицијенте ценовне еластичности понуде и тражње, као и доходне и унакрсне еластичности тражње;
предвиди понашање произвођача и потрошача у различитим тржишним структурама и начине на који они доносе одлуке у вези
са употребом ограничених ресурса;
објасни начин на који произвођач максимира профит и начин на који потрошач максимира корисност;
израчуна промену друштвеног благостања после увођења минималних и максималних цена, пореза, субвенција, царина и
увозних квота од стране државе на тржишне исходе;
оцени улогу државе у случају постојања тржишних неуспеха (екстерних ефеката и тржишне моћи);
анализира основне макроекономске агрегате (БДП, инфлација, незапосленост);
разликује номиналне и реалне варијабле у економији;
израчуна реални и номинални БДП, стопу инфлације и стопу незапослености;
објасни одређивање девизног курса.

Настанак економије као науке, настанак тржишне привреде; основни економски принципи, основе економског размишљања и
анализе, примери економског моделирања; предности трговине и размене (компаративне предности). Тржишта добара и услуга:
анализа понуде и тражње, еластичност понуде и тражње и њене импликације, понуда тражња и економска политика (ефекти
контроле цена), ефикасност тржишта и благостање (утицај пореске и спољнотрговинске политике). Понашање произвођача
(предузећа), производна функција и опадајући приноси; трошкови и максимирање циљне функције у условима савршене и
несавршене конкуренције (монопол, олигопол, монополистичка конкуренција); основи економије јавног сектора (екстерналије и
јавна добра);  тржишта фактора производње и цене фактора;  основи теорије избора потрошача.  Увод у макроекономију
савремене тржишне привреде:  дефиниција  бруто  домаћег  производа и  фактори његовог  раста,  штедња и  инвестиције,
финансијски и монетарни систем, улога централне банке, понуда новца и инфлација, проблем незапослености, реални и
номинални девизни курс, теорија одређивања девизног курса, равнотежа у отвореној привреди.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Нагласак на часовима је на квантитативној илустрацији и активностима самих студената. На часовима се проверава степен
савлађивања материје, студенти се упознају са примерима и задацима који олакшавају савлађивање материје, организују се
дискусије по појединим питањима, при чему студенти могу да дају уводна излагања (у виду есеја, краћих семинарских радова и
сл.). Од студената се стално тражи да на часовима објашњавају економске феномене о којима је реч у појединим лекцијама и
на тај начин покажу своје знање, разумевање и примену наставне материје.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 6.00Да
Колоквијум 24.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 70.00Да
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Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Н. Грегори Манкју и Марк П.
Тејлор Принципи економије Економски факултет, Београд 2016
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основи макроекономијеОзнака предмета: 20.OMA

Број ЕСПБ: 8

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Јакшић П. Миомир, Редовни професорНаставници:

Фабрис Б. Никола, Редовни професор

Прашчевић Ж. Александра, Редовни професор

Јандрић С. Маја, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената за примену основних знања из макроекономије: основних макроекономских категорија, концепата
макроекономских теорија, базичних елемената макроекономске анализе, принципа макроекономске политике у решавању
конкретних економских проблема са којима се суочавају економски субјекти и креатори економске политике (у предузећима,
државним органима, консултантским кућама и институтима);
•Оспособљавање студената да анализирају, повезују и процењују препоруке различитих макроекономских школа у домену
економске  политике  (монетарне  и  фискалне)  за  решавање  макроекономских  проблема  (инфлације,  незапослености  и
економског  раста);
•Подстицање критичког мишљења код студената, као и оспособљавање за даље проширивање знања у дисциплинама које се
ослањају на макроекономију.

По завршетку курса Основи макроекономије студент ће моћи да:
•илуструје и испита доприносе најзначајнијих макроекономских школа;
•изврши анализу, поређење и повезивање најзначајнијих макроекономских школа;
•испита понашање кључних макроекономских величина у зависности од предузетих мера економске политике;
•анализира и упореди најважније макроекономске моделе;
•анализира проблеме из домена економске теорије и економске политике и да
•примени теоријске концепте различитих макроекономских теорија на решавање конкретних макроекономских питања и
проблема (инфлацију,  незапосленост,  економски раст).

Макроекономија; Кејнзијанска економска теорија и економска политика; Монетаризам; Савремене макроекономске теорије;
Нови кејнзијанци; Класичарска доминација у савременој макроекономији; Равнотежни доходак и. Друштвено рачуноводство; ИС
– ЛМ модел; Филипс – Окунов модел; АС – АД модел; Монетарна политика, централна банка и макропруденциона политика;
Фискална политика у макроекономским моделима; Економски раст и економија у дугом року;Институције и макроекономски
развој; Отворена макроекономија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Користе се разноврсни облици рада у којима активно учествују студенти. Поред предавања од стране наставника,студенти
припремају излагања у форми презентација. Поред тога, организују се и дебате студената о одређеним темама, излажу се
есејски радови, раде се студије случаја које повезују теорију са праксом, а посебна пажња се посвећује примерима изложеним у
збирци (приручнику) за предмет. Организују се и репетиције градива. Студенти уз књигу добијају и ЦД, на коме се налазе
презентације, додатни материјали и задаци за вежбу.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Есеј 3.00Да
Интерактивност 3.00Да
Колоквијум 18.00Да
Репетиције на вежбама 3.00Да
Студије случаја 3.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јакшић, М., Фабрис, Н.,
Прашчевић, А. Основи макроекономије (13. издање) Економски факултет,

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

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија
Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

2, Јакшић, М. Фабрис, Н.,
Прашчевић, А. Основи макроекономије - примери Економски факултет,

Београд. 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основи операционих истраживањаОзнака предмета: 20.OOI

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Бацковић М. Марко, Редовни професорНаставници:

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета јесте
•Развој студентских компетенција усмерених ка креирању различитих модела операционих истраживања и квантитативне
анализе неопходних за доношење оптималних пословних одлука.
•Оспособљавање  студената  за  компетентно  доношење  одлука  заснованих  на  примени  основних  метода  операционих
истраживања  и  квантитативне  анализе
•Оспособљавање студената за аналитичко размишљање и критичку примену квантитативних модела у пословном одлучивању

По завршетку курса студенти ће бити у стању да:
•лоцирају и дефинишу проблеме у пословном одлучивању
•развију основне моделе оптимизације којим би се ти проблеми решили
•анализирају решења напреднијих модела квантитативне анализе
•тестирају моделе оптимизације и њихова решења
•дају закључке и судове у погледу могућих унапређења пословања предузећа на бази спроведених анализа
•укажу на могуће проблеме у примени квантитативних модела у пословном одлучивању
•имплементирају основне моделе квантитативне анализе у процесу доношења пословних одлука у МС Еxцел  и другим
софтверима;

Предмет  је  подељен  на  девет  целина:  Економско-математичке  функције;  Редови  чекања;  Модели  залиха;  Линеарно
програмирање; Транспортни проблем и модел асигнације; Теорија игара; Мрежно планирање и управљање; Мрежни модели;
Марковљеви модели.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава је проблемског типа, најчешће везана за пословне одлуке предузећа. У току наставе се користе софтверски алати<енг
Мицрософт Еxцел, РОМ QМ фор Wиндоwс</енг> и други софтвери.

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, Бацковић, М., Вулета, Ј.,
Поповић, З., Економско математички методи и модели Економски факултет, Београд 2018

2, Бацковић М., Поповић З.,
Стаменковић М.,

Економско математички методи и модели – збирка
решених проблема Економски факултет, Београд 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основи организацијеОзнака предмета: 20.OOR

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета су вишеструки: учинити студенте свесним значаја организације у савременом свету, пренети студентима
знања о организационом структурирању и процесима у организацији и пренети студентима довољно практичног знања како да
управљају организацијама.

Након успешно завршеног курса, студенти ће моћи: да разумеју принципе дизајнирања организационе структуре и процеса, да
разумеју понашање људи као појединаца, чланова група и организација, и да управљају организацијом и њеним променама.

Садржај предмета чине следеће теме: увод у организацију, основни појмови дизајна организације, параметри организационе
структуре (подела рада, делегирање ауторитета, департментализација и координација),  контингентни фактори (средина,
култура,  старост  и  величина,  стратегија  и  технологија),  Минцбергови  модели  структуре  (једноставни,  адхократија,
дивизионални, бирократски и професионални), мотивација, групна динамика и тимски рад, вођство, знање и организационо
учење, управљање организационим променама и појам и дефинисање функције менаџмента људских ресурса.

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) вежбе, на којима је акценат на практичном раду студената кроз: (а)
дискусију случајева из праксе, (б) анализу илустрација, (ц) симулације и игре, (д) семинарске радове на задату тему и (е) групне
презентације пројеката од стране студентских тимова.
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,
Јанићијевић, Н., Богићевић
Миликић, Б., Петковић, М.,
Алексић Мирић, А

Организација(изабрана поглавља) Београд: ЦИДЕФ 2019

2, Willman, P Understanding management: social science
foundations Oxford University Press 2014

3, Buchanan, D. & Huczynski, A Organizational behaviour: an introductory text Prentice Hall 2017
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основи пословних финансијаОзнака предмета: 20.OPF

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета су:
•стицање знања и развијање вештина код студената које су потребне приликом доношења одлука о финансирању, инвестирању
и дивидендама,
•припремање студената да постављају циљеве и решавају проблеме у управљању финансијама предузећа,
•оспособљавање студената  да  разумеју  интеракцију  предузећа  са  финансијским  тржиштима  и  целокупним пословним
окружењем.

Студенти ће моћи да:
• објасне и улогу и сврху финансијског менаџмента,
• оцене и дискутују утицај економског окружења на финансијски менаџмент,
• анализирају новчане токове и захтеве за обртним капиталом и управљају обртним капиталом,
• примене технике инвестиционог одлучивања и разумеју утицај ризика приликом оцене инвестиције,
• одреде и критички оцене економске користи различитих извора финансирања (банкарски кредити, обвезнице, обичне акције,
преференцијалне акције, интерни капитал и др.),
• објасне процес формирања интерног капитала и утицај различитих дивидендних политика и откупа акција,
• вреднују ХОВ – обвезнице, обичне и преференцијалне акције,
• израчунају цену капитала појединачних извора финансирања и просечну пондерисану цену капитала предузећа,
• објасне концепт структуре капитала и утврде које теоријске и практичне детерминанте утичу на избор извора финансирања,
• анализирају различите финансијске проблеме уз употребу теоријских концепата и практичних алата.

Предузеће:  облици,  циљ и  корпоративно  управљање;  Окружење предузећа;  Финансијски  извештаји  и  њихова  анализа;
Временска вредност новца; Управљање обртним капиталом; Управљање залихама; Управљање потраживањима од купаца;
Управљање готовином; Управљање краткорочним изворима финансирања; Екстерни капитал: дугорочни дугови и акцијски
капитал;  Интерни капитал:  дивидендна политика и откупи акција;  Ризик,  принос и вредност хартија од вредности;  Цена
капитала; Структура капитала: теорија и пракса; Оцена инвестиционих пројеката; Изазови оцене инвестиционих пројеката;
Лизинг.

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; анализе
примера из пословне праксе - студије случајева; дискусија одабраних тема

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, Тодоровић, М.,
Иванишевић, М. Пословне финансије ЦИД, Економски факултет,

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

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Основи статистичке анализеОзнака предмета: 20.OSA

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Драгутиновић-Митровић С. Радмила, Редовни професорНаставници:

Рајић М. Весна, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

-Стицање теоријских знања о основним методима статистичког  закључивања,  претпоставкама и ограничењима њихове
примене.
-Оспособљавање студената за коришћење одговарајућих статистичких метода у анализи емпиријских података,као саставни
део готове сваке економске анализе.

Студент је оспособљен да: користи методе прикупљања података и прикаже податке табеларно и графички, одабере и израчуна
дескриптивне мере, спроведе све фазе статистичког истраживања економских појава, разликује моделе расподеле вероватноћа
дискретне и непрекидне случајне променљиве, формира интервале поверења за непознате параметре основног скупа у
зависности од испуњености претпоставки, одабере и користи параметарске или непараметарске методе тестирања хипотеза,
анализира међузависност економских појава на основу метода корелационе и регресионе анализе, објасни разлике између
апсолутних и релативних показатеља динамике временских серијапротумачи добијене резултате и изведе одговарајуће
статистичке  и  економске  закључке,  решава  реалне  проблеме  из  различитих  области  економије  и  бизниса  применом
одговарајућих  метода  статистичког  закључивања.

Основни статистички  показатељи у  оквиру  дескриптивне статистичке  анализе;  Појмови  теорије  вероватноћа;  Случајна
променљива и расподеле вероватноћа; Узорак и статистике узорка; Методи статистичког оцењивања непознатих параметара
основног скупа;  Параметарски тестови статистичких хипотеза засновани на једном и на два узорка;  Анализа варијансе;
Непараметарски тестови; Хи квадрат тест; Проста и вишеструка линеарна корелација и регресија; Индексни бројеви; Елементи
анализе временских серија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмено излагање, илустрације карактеристичним примерима и примерима из праксе, објашњење теоријских деловаматерије,
израда задатака појединачно и у мањим групама, дискусија, семинарски радови.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Prem S. Mann Увод у статистику, превод шестог издања, John
Wiley & Sons, Inc.,

ЦИД Економски факултет,
Београд. 2009

2, Драгутиновић Митровић, Р.
и  Бошковић О.

Основи статистичке анализе: Елементи анализе
временских серија

ЦИД Економски факултет,
Београд. 2019

3, Драгутиновић Митровић, Р. ,
Рајић, В. и  Бошковић О. Збирка задатака из Основа статистичке анализе ЦИД Економски факултет,

Београд. 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пензијско и здравствено осигурањеОзнака предмета: 20.PZO

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Економска политика и развој

Ракоњац-Антић Н. Татјана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је  да студентима пружи основна знања из области пензијског  и  здравственог  осигурања са теоријског  и
практичног аспекта. На основу компаративне анализе система обавезног и добровољног пензијског и здравственог осигурања,
студенти ће бити упознати са могућностима примене тих искустава у Републици Србији.

Након успешног  савладавања предмета студенти ће бити оспособљени да:  (1)  разумеју  и  анализирају  функционисање
пензијског и здравственог осигурања, као и факторе који утичу на њихов развој; (2) примењују сложене операције у области
пензијског и здравственог осигурања везане за актуарску оцену, као и управљању средствима фондова; (3) овладају основним
принципима и концептима надзора над функционисањем пензијског и здравственог осигурања; (4) процењују утицај пензијског и
здравственог осигурања на развој националне економије.

1. Основне карактеристике система пензијског осигурања. 2. Планови пензијског осигурања. 3. Актуарска оцена пензијског
осигурања. 4. Управљање средствима пензијског осигурања. 5. Надзор и контрола пензијског осигурања. 6. Реформе система
пензијског осигурања у развијеним државама света, државама Латинске Америке и државама у транзицији. 7. Карактеристике
система пензијског осигурања у Републици Србији. 8. Основне карактеристике и врсте здравственог осигурања. 9. Модели и
нивои  финансирања  здравственог  осигурања.  10.  Формирање  тарифа  у  здравственом  осигурању.  11.  Значај  Светске
здравствене организације за развој система здравственог осигурања у свету. 12. Здравствено осигурање по државама. 13.
Систем здравственог осигурања у Републици Србији

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

Активност у току предавања 5.00Да
Истраживачки студијски рад 5.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ракоњац-Антић Т Пензијско и здравствено осигурање
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2018

2, Еверетт <А/енг> Pension Planing (Pension, Profit Sharing and other
Deffered Compensation Plans) Irwin/MC Graw-Hill 2002

3, Gapenski L Fundamentals of healthcare finance Health Administration Press,
Chicago 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Понашање потрошачаОзнака предмета: 20.POP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Успех маркетинг активности у највећој мери зависи степена познавања потрошача. У оквиру предмета потрошач сепроучава као
индивидуа  и  члан  заједнице  који  тежи  да  куповином  и  коришћењем  производа/услуге  задовољи  својепотребе/жеље.
Изучавањем  предмета  студенти  се  осопобљавају  да  размеју  понашање  потрошача  као  и  факторе  који  то  понашање
условљавају.  Циљ је да студенти упознају и разумеју потребе и мотиве потрошача, понашање потрошача у различитим
ситуацијама у куповини, процес доношења одлука о куповини, факторе који утичу и уобличавају понашања, начине спознаје и
потреба и жеља и начине мерења сатисфакције након обављене куповине и коришћења производа/услуге.

Стицање неопходних знања за истраживање, предвиђање понашања потрошача под утицајем различитих фактора, разумевање
утицаја донешених одлука у организацијама на понашање и сатисфакцију потрошача што је од посебног значаја за управљање
маркетингом и продајним активностима. Развијање менаџерских вештина код студената да самостално доносе маркетинг
одлуке, креирају вредност потрошачима и утичу на побољшање општих пословних перформанси организација.

Стицање неопходних знања за истраживање, предвиђање понашања потрошача под утицајем различитих фактора, разумевање
утицаја донешених одлука у организацијама на понашање и сатисфакцију потрошача што је од посебног значаја за управљање
маркетингом и продајним активностима. Развијање менаџерских вештина код студената да самостално доносе маркетинг
одлуке, креирају вредност потрошачима и утичу на побољшање општих пословних перформанси организација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава: Презентација наставних јединица. Вежбе: презентирање допунских информација и практичних примера из
пословне праксе о понашању потрошача, дискусије

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 10.00Да
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Марићић Б., Понашање потрошача ЦИД Економски факултет у
Београду 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пореско планирање и оптимизацијаОзнака предмета: 20.PPO

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Ранђеловић Д. Саша, Ванредни професорНаставници:

Арсић Н. Милојко, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је пружање савремених теоријских знања и развијање практичне вештине,  у  вези са проценом пореских
импликација пословних одлука, као и са разумевањем и разликовањем различитих стратегија планирања и реализације
пословних трансакција,  у циљу оптимизације пореског оптерећења.

Након савладавања овог курса,  студенти ће бити у стању да идентификују и процењују пореске импликације пословних
трансакција,  као и да разумеју процес оптимизације пореско-финансијске позиције предузећа.

Градиво у оквиру овог предмета се састоји из два дела. У првом делу се обрађују основна концептуална питања у вези са
опорезивањем:  увод  у  опорезивање,  принципи  опорезивања  и  порески  систем,  концептуална  питања  у  вези  са  за
опорезивањем дохотка/добити, потрошње и имовине, институционални оквир за опорезивање дохотка/добити, потрошње и
имовине  у  Србији  и  Европској  унији.  У  другом  делу  се  обрађују  основна  питања  у  вези  са  пореским  планирањем  и
оптимизацијом  на  нивоу  предузећа:  основе  пореског  планирања,  непорески  трошкови  пореског  планирања,  пореске
импликације алтернативних стратегија финансирања предузећа, алтернативних форми организовања пословних активности и
пословних реорганизација (спајања и припајања), стратегије максимизације пореских уштеда, међународно пореско планирање,
двоструко опорезивање, порески третман трансферних цена, порески рајеви, пореска евазија и оптимизација. Наведене теме ће
се обрађивати како теоријски, тако и из перспективе њихове примене у институционалном систему Србије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе (израда задатака, решавање студија случаја на примерима из праксе)

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Арсић, М. и С. Ранђеловић Економија опорезивања – теорија и политика ЦИД - Економски факултет
Универзитета у Београду 2017

2, Поповић, Д Пореско право Правни факултет
Универзитета у Београду 2018

3, Finnerty, C., Merks, P.,
Petriccione, M. and R. Russo Fundamentals of international tax planning IBFD 2007

4,
Jones, S., Rhoades-
Catanach, S. and S.
Callagghan

Principles of taxation for business and investment
planning.

22nd edition, McGraw-Hill
Higher Education. 2019

5, Rozen, H. i T. Gejer Јавне финансије ЦИД - Економски факултет
Универзитета у Београду 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пореско рачуноводствоОзнака предмета: 20.POR

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студента да утврде и анализирају пореске последице широког спектра пословних трансакција у појединачним
компанијама  и  групама  компанија,  као  и  да  о  њима  извештавају  за  потребе  опорезивања  и  за  потребе  састављања
финансијских  извештаја  опште  намене
•Развијање код студената етичких ставова и друштвено одговорног понашања релевантног за пореску праксу

Студенти ће бити у стању да:
•објасне разлике између рачуноводствених и пореских принципа утврђивања добити
•примене пореска правила за израчунавање опорезиве добити и текуће пореске обавезе
•оцене моделе финансијског извештавања о порезу на добит и примене модел одложених пореза
•анализирају користи и ризике појединих стратегија пореског планирања укључујући етичко резоновање
•анализирају сложена питања опорезивања добити за групе компанија
•објасне, утврде и евидентирају обавезе по основу ПДВ-а и других пореза

Пореско версус финансијско рачуноводство – принципи и праксе;  Састављање пореског  биланса;  Пореске импликације
пословних, финансијских и инвестиционих активности; Модели финансијског извештавања о порезу на добит; Примена модела
одложених пореза; Обелодањивања о порезу на добит и финансијска анализа; Пореско планирање; Рачуноводство неизвесних
пореских позиција; Порез на добит у групама компанија; Корпоративно реструктурирање и опорезивање; Рачуноводствени
обухват пореза на додату вредност и других пореских облика; Етика и друштвена одговорност у пореској пракси.

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

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

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, Вучковић Милутиновић С.
Рачуноводство неизвесних пореских позиција у
функцији повећања транспарентности
финансијских извештаја

Зборник радова СРРС 2014

3, Вучковић Милутиновић С Законита пореска евазија путем одлагања
плаћања пореза на добит Рачуноводство 2012

4, Вучковић Милутиновић С. Унапређење пословног одлучивања ефективним
планирањем пореза на добит Зборник радова СРРС 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пословна аналитикаОзнака предмета: 20.PAN

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професорНаставници:

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Стаменковић С. Младен, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање са практичним алатима за припрему, анализу и визуелизацију података као подлоге за доношење
пословних одлука; развијање критичког размишљања унутар проблема пословне економије. Предмет треба да спреми студента
за разне врте квантитативних анализа који се могу сусрести у пословном одлучивању и након завршетка студија. За циљ ће
имати употребу стечених квантитативних вештина кроз проблеме постављене у пословном контексту.

По завршетку курса студент ће бити у стању да: формулише и реши проблеме пословног одлучивања на бази података; у  MS
Excel -у развија моделе пословног одлучивања на основу којих даје препоруке за оптимално пословање; идентификује где
различите расподеле вероватноћа могу бити употребљене у моделима пословног одлучивања; анализира скупове података и
користи основне и напредне статистичке алате за анализу и графичку интерпретацију проблема пословне економије; примењује
методе прескриптивне аналитике за решавање проблема.

Предмет Пословна аналитика покрива све три целине ове области: дескриптивну, прескриптивну и предиктивну аналитику.
Дескриптивне статистике. Визуелизација података и статистичких мера. Моделирање у Екселу. Рударење података (data
mining).  Модели линеарног и целобројног програмирања. Модели линеарног и целобројног програмирања. Монте Карло
симулација.  Теорија одлучивања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

комплетна настава базирана на концептима решавања проблема и техникама проблемске 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 колоквијума и испита попут припремних тестова, решавања студија случаја и други облици директне активације
студената током наставе.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 10.00Да
Практична настава 10.00Да
Студије случаја 10.00Да

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

22.06.2020Датум: Страна 108



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пословна информатикаОзнака предмета: 20.PIN

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Станкић М. Раде, Редовни професорНаставници:

Зечевић Т. Александра, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима пословне информатике;
•Оспособљавање студената да користе софтверске алате (MS Excel), програмске језике (SQL, JavaScript), управљачке системе
база података (MySQL) и Интернет технологије (MS Expression Web 4) за решавање конкретних пословних проблема.

Након завршеног курса, студенти ће бити у стању да:
•Користе савремене информационе технологије и софтверске алате у пословању;
•Идентификују кључне покретаче утицаја технологије на пословни екосистем;
•Креирају и имплементирају пословне апликације;
•Ефикасно користе управљачке системе база података за управљање пословним подацима;
•Креирају упите и извештаје користећи структурирани језик упита и програм за табеларна израчунавања.
•Користе уграђене финансијске, математичке, статистичке и друге функције за обављање одређених прорачуна;
•Израде пословне Web презентације

Пословна информатика  -  основни појмови;  Теорија  информација;  Представљање информација;  Архитектура  рачунара;
Алгоритми; Програми, програмирање и програмски језици; Апликативни софтвер; Системски софтвер; Управљачки системи
база података; Информациона технологија и информациони системи; Пословни информациони системи; Рачуновоствени
нформационих системи; Управљачки информациони системи; Информациони системи за подршку одлучивању; Експертни
системи; EDI; Економски потенцијали Интернета; WWW; Електронско пословање; Рачунарске мреже; ЕРП софтвер. IoT, Cloud
Computing, Big Data. Програм Excel. Коришћење основних алата за прављење веб презентација (MS Expression Web 4). Рад у
едитору. Управљачки систем података (MySQL). Упити. SQL: Основне наредбе; Операције и уграђене функције (финансијске,
статистичке,..); Увод у скриптни језик JavaScript: Функције; Променљиве; Наредбе са условом. Петље.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмено излагање; Дискусије; Самосталан рад студената за рачунаром у савладавању софтверских алата: Програма MS Excel
за табеларна ирачунавања; Програмских језика SQL i JavaScript; Управљачког система база података MySql; Програма MS
Expression Web 4 за израду <енгWеб</енг> презентације.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична презентација 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р Пословна информатика Економски факултет, ЦИД,
Београд 2018

2, Gonzalez T., Diaz H. J.,
Tucker A. Computer Science and Software Engineering CRC Press 2014

3, Turban E., Volonino L Information Technology for Management Wилеy 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пословне финансијеОзнака предмета: 20.POF

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Јаблан Стефановић В. Радмила, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета су:
•усвајање знања и развијање вештина код студената, које треба да поседује финансијски менаџер приликом доношења одлука
о инвестирању, финансирању и дивидендама,
•припремање студената да постављају циљеве и решавају проблеме у управљању финансијама предузећа,
•оспособљавање студената  да  разумеју  интеракцију  предузећа  са  финансијским  тржиштима  и  целокупним пословним
окружењем.

Студенти ће моћи да:
• објасне и улогу и сврху финансијског менаџмента,
• оцене и дискутују утицај економског окружења на финансијски менаџмент,
• анализирају новчане токове и захтеве за обртним капиталом и управљају обртним капиталом,
• примене технике инвестиционог одлучивања и разумеју утицај ризика приликом оцене инвестиције,
• одреде и критички оцене економске користи различитих извора финансирања (банкарски кредити, обвезнице, обичне акције,
преференцијалне акције, интерни капитал и др.),
• објасне процес формирања интерног капитала и утицај различитих дивидендних политика и откупа акција,
• вреднују ХОВ – обвезнице, обичне и преференцијалне акције,
• израчунају цену капитала појединачних извора финансирања и просечну пондерисану цену капитала предузећа,
• објасне концепт структуре капитала и утврде које теоријске и практичне детерминанте утичу на избор извора финансирања,
• анализирају различите финансијске проблеме уз употребу теоријских концепата и практичних алата.

Предузеће: облици, циљ и корпоративно управљање; Окружење предузећа; Временска вредност новца; Управљање обртним
капиталом; Управљање залихама; Управљање потраживањима од купаца; Управљање готовином; Управљање краткорочним
изворима финансирања; Екстерни капитал: дугорочни дугови и акцијски капитал; Интерни капитал: дивидендна политика и
откупи акција; Ризик, принос и вредност хартија од вредности; Цена капитала; Структура капитала: теорија и пракса; Оцена
инвестиционих пројеката; Изазови оцене инвестиционих пројеката; Лизинг; Опције; Фјучерси

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; анализе
примера из пословне праксе - студије случајева; дискусија одабраних тема

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, Тодоровић, М.,
Иванишевић, М., Пословне финансије ЦИД, Економски факултет,

Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пословни маркетингОзнака предмета: 20.PMA

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из из области пословног маркетинга
•Разумевање и примена основних алата, техника и концепата пословног маркетинга
•Развијање аналитичког и практичног начина размишљања

Успешним савладавањем предмета пословни маркетинг студенти ће бити у могућности да:
•дефинишу основне појмове и опишу кључне концепте, технике и алате пословног маркетинга
•анализирају понашање пословних купаца
•разликују и користе маркетинг стратегије у пословном маркетингу
•осмисле начине креирања вредности пословних купаца и повежу са инструментима маркетинг микса
•унапреде маркетиншку логику размишљања
•примене стечена знања и вештине у решавању конкретних маркетиншких пословних проблема
•унапреде вештине појединачног и тимског рада при решавању маркетиншких проблема
•демонстрирају маркетиншку етику и постулате друштвено одговорног пословног понашања

Основне целине које  се  обрађују  су:  природа и  област  пословног  маркетинга,  понашање пословних купаца у  куповини,
маркетинг стратегија: сегментација, таргетирање и позиционирање, стратегија производа у пословном маркетингу, стратегија
цена производних добара, стратегија дистрибуције у пословном маркетингу, стратегија пословног комуницирања, управљање
пословним маркетингом..

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања:  интерактивна  настава,  дискусије.  Вежбе:презентирање  допунских  информација  и  примера  од  стране
асистента/наставника; дискусије, 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
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Глигоријевић, М. Пословни маркетинг ЦИД – Економски факултет,
Универзитет у Београду 2019

2, Hut, M.D., Speh, T.W Business Marketing Management B2B Australia South–Western,
Cengage Learning 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Пословно правоОзнака предмета: 20.PPR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Перовић С. Јелена, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Упознавање студената са  основним појмовима у  праву  и  правним институтима стварног,  облигационог,  компанијског  и
трговинског  права.
Оспособљавање студената да примењују правну регулативу у корпоративном (пословном) окружењу.
Развијање правничког начина размишљања.

Студенти ће бити у стању да:
објасне природу и сврху права;
дефинишу субјекте и објекте у праву, схвате појам тумачења правних норми и попуњавања правних празнина;
пронађу релевантне правне изворе;
објасне основне стварноправне институте – право својине, државину и стварноправне средства обезбеђења;
разликују врсте облигација и да схвате њихов правни значај;
разумеју основне институте компанијског права, са посебним акцентом на право акционарских друштава;
састављају привредне уговоре.

Основна знања о праву и држави, Субјекти и објекти права, Правна норма, Тумачење права, Попуњавање правних празнина,
Правни извори, Право својине, Државина, Стварноправна средства обезбеђења (хипотека, регистрована залога и ручна залога),
Извори облигација, Поделе облигација, Настанак и дејство облигација, Промене субјеката, Престанак облигација, Ортачко
друштво, Командитно друштво, Друштво са ограниченом одговорношћу, Акционарско друштво, Специјализована привредна
друштва (банке, берзе, инвестициона друштва), Статусне промене, Повезивање привредних друштава, Престанак привредних
друштава  (стечај  и  ликвидација),  Уговор  о  продаји,  Уговор  о  трговинском  заступању,  Уговор  о  комисиону,  Уговор  о
ускладиштењу,  Уговор  о  лизингу,  Уговор  о  кредиту.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, ПоwерПоинт презентације, Илустративни примери из праксе, Дискусије, Студије случајева, Решавање проблема,
Радионице за писање уговора, Симулације вођења парнице.

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, Љ. Дабић, Л. Спировић
Јовановић Пословно право

Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет у Београду

2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Предузетништво и управљање малим предузећемОзнака предмета: 20.PUM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Пауновић Ж. Благоје, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Предузетништво и управљање малим предузећем је упознавање студената са хронолошким развојем концепта
предузетништва  и  схватањима  предузетника,  као  и  пружање  целовитог  прегледа  питања  релевантних  за  оснивање  и
пословање малог  предузећа. То подразумева припремање студената за спровођење предузетничког процеса, који почиње
идентификовањем идеја за нове пословне подухвате и њиховом евалуацијом, а завршава се оснивањем новог предузећа, али и
оспособљавање студената за процес управљања пословањем тако основаног предузећа у различитим фазама животног
циклуса.

По завршеном курсу из предмета Предузетништво и управљања малим предузећем, студенти ће моћи да: дефинишу питања
релевантна за оснивање и пословање малог предузећа; објасне фазе предузетничког процеса почев од креирања пословне
идеје  и  оснивања  новог  предузећа,  преко  управљања  његовим  текућим  пословањем,  растом  и  развојем,  па  све  до
трансформације малог предузећа у велико предузеће и напуштања предузећа од стране његовог власника.  Поред тога,
синтезом стеченог знања о појму, структури и начину израде пословног плана, студенти ће бити у стању да самостално креирају
пословну идеју, анализирају оперативне и тржишне могућности повезане са њеном имплементацијом и коначно евалуирају
оправданост покретања пословног подухвата.

Премет Предузетништво и управљање малим предузећем састоји се из следећих наставних јединица: Предузетништво,
Предузетнички процес, Предузетник, Стратегије уласка, Мало предузеће, Породично предузеће, Особености маркетинга малог
предузећа, Управљање финансијама, Пословни план, Управљање растом и развојем, Стратегијско управљање, Специфични
проблеми посебних подручја управљања малим предузећем, Стратегије изласка

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе извођења наставе
Предавања еx цатхедра, дискусија на часу, презентација практичних примера повезаних са наставном јединицом, експеримент,
анализа студија случаја.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Практична настава 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Пауновић, Б. Предузетништво и управљање малим предузећем
Београд: Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2018

2, 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 - I степен студија

Наставни предмет

Примењена макроекономијаОзнака предмета: 20.PME

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јакшић П. Миомир, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви изучавања предмета Примењена макроекономија су: развијање специфичних знања из примењене макроекономије,
испитивање  апликативних  могућности  софтверских  пакета  Matlab/Octave  и  Dynare,  примена  MS  Excel-a  у  решавању
макроекономских проблема, формулисање и испитивање импликација одлука из домена економске политике, оспособљавање
студената за квантитативну анализу макроекономских проблема, припремање за решавање конкретних економских проблема у
раду након запослења.

По  завршетку  курса  Примењена  макроекономија  студент  ће  моћи  да:  анализира,  трансформише  и  интерпретира
макроекономске податке, комбинује технике примењене макроекономије, оцени модерне макроекономске моделе, процени
понашање кључних макроекономских агрегата након дејства шокова применом симулационих техника, оформи балансирано
мишљење о различитим питањима макроекономске политике, повеже теоријске моделе са конкретним подацима, анализира са
квалитативног и квантитативног аспекта економски проблем са којим се суочава привреда.

I ПРИМЕНА СОФТВЕРА У МАКРОЕКОНОМИЈИ (MS Excel, Matlab/Octave, Dynare), II БАЗЕ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОДАТАКА
(RZS,  NBS,  EUROSTAT,  AMECO,  MMF),  III  ПРИМЕЊЕНА  МАКРОЕКОНОМИЈА  И  МАКРОЕКОНОМСКА  ПОЛИТИКА  ИЗ
КВАНТИТАТИВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ (Модел инфлационог таргетирања; Смернице о каматним стопама ЦБ, транспарентност и
комуникација ЦБ; Неконвенционална монетарна политика; Криза јавног дуга и репутациони трошкови банкрота; Експанзивне
фискалне контракције; Макроекономски фактори тенденција на тржишту HOV; Рационални ценовни балони и макроекономија),
IV СИМУЛАЦИЈЕ У МАКРОЕКОНОМСКИМ МОДЕЛИМА ПРИМЕНОМ СОФТВЕРСКИХ ПАКЕТА (Симулације у Carlin-Soskice
моделу (IS-PC-MR); Симулације Тејлоровог правила; Симулације фискалне одрживости; Симулације у моделима инвестиција;
Симулације у RBC моделу; Симулације у DSGE моделу; Симулације интеракција монетарне и фискалне политике).
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:

Кроз интерактиван однос студенти се укључују у наставни процес чиме развијају критичко мишљење и креативност и доприносе
решавању конкретних проблема. На једноставним примерима биће показане апликативне могућности софтвера Matlab/Octave i
Dynare, као и могућност употребе MS Excel-а у домену примењене макроекономије. Студенти би требало да разумеју начин на
који ови софтверски пакети раде, јер без њих решавање чак и једноставнијих модела представља проблем. IT без познавања
начина како функционише и основних постулата економске теорије нема своје исходиште. Стога је неопходан паралелан
процес учења и макроекономске теорије и софтверских пакета који олакшавају њену примену.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Есеј/Презентација 5.00Да
Интерактивност 5.00Да
Колоквијум 20.00Да
Симулације у софтверским пакетима 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, H. Barreto Teaching Macroeconomics with Microsoft Excel,
превод Cambridge University Press 2016

2, B.J. Heijdra Foundations of Modern Macroeconomics Oxford University Press 2017

3, B.J. Heijdra Foundations of Modern Macroeconomics Exercise
and Solutions Manual (3rd Edition) Oxford University Press. 2017

4, A. Bongers, T. Gomez, J.L.T.
Chacon

Introduction to Computational Macroeconomics ,
(одабрана поглавља) Vernon Press 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Примењена напредна аналитикаОзнака предмета: 20.PNA

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Усавршавање квантитативно-аналитичких посебних вештина и  знања за  коришћење савремених програмских језика за
комплексну обраду података; Стицање специфичних компетенција за моделирање података применом савремене аналитике;
Развијање посебних вештина у вези свеобухватног начина размишљања при решавању пословних изазова.

Анализира стварне пословне проблеме из различитих области индустрија и опредељује се за поступке којима их коректно
описује и опонаша; Повезује алате напредне аналитике у сврхе изналажења задовољавајућих решења реалних пословних
пројеката; Анализира и креира процедуре за решавање практичних пословно-економских изазова.

Разумевање напредне аналитике. Увод у облике и типове складиштења података у разним индустријама. Препроцесуирање
пословних података у смислу адекватне припремљености за примену напредне аналитике. Подела и врста алата напредне
аналитике. Појам и функција статистичких алата. Врсте и методологије алата машинског учења. Процедуре алата вештачке
инталигенције. Имплементација напредне аналитике у процесу решавања пословних пројеката.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се врши објашњавање начина употребе напредне аналитике података употребом програмских језика: Р и
Пyтхон. На вежбама се врши решавање пословних пројеката применом научене апаратуре, како би студенти разумели дато
градиво, које би касније у пракси могли да примене. Посебна пажња се посвећује решавању пословних пројеката, где се
моделирање врши у рачунском центру помоћу одговарајућег програмског језика: Р и Python.
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, Lande, J. P. R for Everyone: Advanced Analytics and Graphics
(2nd Edition) Addison-Wesley Professional 2017

2, Boobier, T. Advanced Analytics and AI: Impact, Implementation,
and the Future of Work. Wiley 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Рационални изборОзнака предмета: 20.RAI

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Његован З. Никола, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ курса је упознавање студента са неким од темељних спознаја теорије рационалног избора која се ослања на формалне
теорије микроекономије, теорије одлучивања, теорије игара, као и идеје развијене у филозофији, психологији и социологији.
Жели се показати студенту да се у свету ригорозног и формалног језика математике којим се микроекономска теорија служи
крију и значајна филозофска питања важна за разумевање друштвених наука уопште. Питања која се протежу од дефиниције
вероватноће до значења среће, од идеје рационалности до сржи правде, припадају домену филозофије, али у друштвеним
наукама појављују се у „практичним“ облицима. На већину ових питања нема објективних ни научних одговора, због чега се
практични проблеми у друштвеним наукама не могу решити само научним истраживањима, тј. поверити у руке стручњака.
Парадигма  рационалног  избора  би  требало  да  представља  снажно  помагало  студенту  у  размишљању  о  поменутим
проблемима.

Након завршеног курса, студент ће бити у стању да разликује и објасни основне поставке теорије рационалног избора у
условима извесности и неизвесности, рационалности у играма и проблема координације понашања рационалних појединаца
чији интереси могу бити сукобљени. Он ће моћи да опише друштвене проблеме на формалан начин користећи усвојене
микроекономске алате, али и да направи синтезу научених концепата и примени их на решавање поменутих проблема.Коначно,
биће у стању да изврши евалуацију темељних појмова микроекономске анализе попут принципа оптимизације, економске
рационалности, Паретове ефикасности, као и прве и друге фундаменталне теореме благостања.

Фокус је на знањима која су преживела неке од основних критика упућених економији: (1) да је математички оријентисана, али
да не даје тачна нумеричка предвиђања као у егзактним наукама (2) да је упитна оправданост неких стандардних претпоставки
економских модела (3) да се оријентацијом на позитивно затвара за бављење важним питањима попут среће, праведности,
добробити и сл.Градиво обухвата следеће теме: Рационални избор у условима извесности (веза између остваривости и
пожељности, оптимизација с ограничењима), рационални избор у условима неизвесности (очекивана корисност и теорија
изгледа), бихевиорална економија, теорија игара, примене игара, рационалност у играма, асиметричне информације (лош
одабир и морални хазард), информациона технологија, слободна тржишта, рационалност и емоције (еволутивни поглед на
емоције), корисност и добробит.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На  предавањима  се  излаже  материја  на  начин  који  студенту  треба  да  помогне  у  самосталном  раду  са  литературом.
Посредством софтвера Пликерс, проверава се на сваком предавању у којој  мери студент прати час и разуме оно што је
изложено, што представља 10% оцене.На часовима вежби студент се подстиче да самостално размишља о постављеним
проблемима у покушају да примени научено у новопостављеном контексту. Поред тога, на вежбама се разматрају научни
чланци или поглавља књига који представљају комплемент неким од области наведених у садржају. Њихов задатак је да
обезбеде флексибилност курса јер се за разлику од главне литературе могу мењати и прилагођавати сензибилитету групе са
којом се ради.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Писмени испит 60.00Да
Колоквијум 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Варијан, Х.<енг> Микроекономија: модеран приступ
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2014

2, Гилбоа, И. Рационални избор Загреб: Мате. 2013

3, Бергстром, Т. Ц., & Вариан,
Х. Р. Workouts in Intermediate Microeconomics W. W. Нортон & Цомпанy,

Инц.</3енг> 2014
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Рачуноводствени информациони системиОзнака предмета: 20.RIS

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јаблан Стефановић В. Радмила, Редовни професорНаставници:

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета
•Оспособљавање студената да активно учествују у изради и примени рачуноводственог информационог система, са фокусом на
савремен, компјутерски заснован информациони систем
•Ради добијања квалитетних рачуноводствених информација и спречавања злоупотребе ресурса предузећа, курс омогућава
развијање способности, знања и вештина за одабир и примену одговарајућих техника њихове контроле и заштите

Исход предмета
По завршетку курса студенти ће бити способни да:
•Објасне појам, улогу и значај који има рачуноводствени информациони систем предузећа,
•Укажу на то како организације примењују системе планирања ресурса предузећа (ЕРП системе),
•Припреме дијаграме тока података и пословних процеса,
•Дизајнирају структуриране табеле за складиштење података у релационим базама података,
•Разликују технике преваре и злоупотребе рачуноводствених информација,
•Објасне улогу и значај ревизије компјутерски заснованих информационих система,
•Класификују  пословне  активности  и  повезане  активности  обраде  података  у  различите  циклусе  рачуноводственог
информационог  система,
•Процене адекватност различитих типова интерних контрола примењивих ради спречавања злоупотребе информација и
заштите осталих ресурса предузећа.

Садржај предмета
Концептуалне основе рачуноводствених информационих система. Преглед циклуса обраде трансакција и ЕРП система. Технике
документовања система. Релационе базе података.   Преваре, компјутерске преваре и технике злоупотребе. Контрола и
рачуноводствени информациони систем. Ревизија компјутерски заснованих информационих система. Цилус прихода. Циклус
расхода.  Производни циклус.  Циклус  управљања људским ресурсима и  платама.  Главна  књига  и  систем финансијског
извештавања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе извођења наставе Предавања ex catedra; анализа случајева из праксе предузећа; решавање проблема и задатака са
интерпретацијом решења; провера теоријских и методолошких знања кроз колоквијум.

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 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

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 –
превод.

2018

2, Јаблан Стефановић Р. Интерни обрачун Економски факултет, Београд 2019

22.06.2020Датум: Страна 117



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Рачуноводство јавног сектораОзнака предмета: 20.RJS

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јовић М. Даница, ДоцентНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

- Оспособљавање студената да, у различитим облицима евиденција, припреме специфичне финансијско-рачуновод  ствене
информације и презентују их у финансисјким извештајима одговарајућег извештајног модела.
-  Оспособљавање студената да оцене економске и  социјалне последице активности ентитета јавног  сектора и  у   логу,
могућности и ограничења рачуноводства заснованог на готовинској и обрачунској основи у заштити јав  ног интереса, оцени
ефективности,  ефикасности,  економичноси  и  одрживости  активности  делова  и  целине  јавно   г  сектра,  уз  истовремено
задовољавање информационих  потреба  низа  хијерархијских  нивоа  управе,  пореских    обвезника  и  јавности  у  целини.
- Усмеравање студената ка развијању свести о неопходности прихватања постулата професионалне рачуноводст  вене етике у
јавном сектору.

Након савладане материје очекује се да је студент оспособљен да:
- анализира карактеристике ентитета јавног сектора и његову улогу у модерним демократским друштвима,
- критички процени разлике између ентитета јавног и приватног сектора и њима узроковане разлике у концепти  ма, циљевима и
задацима финансијског извештавања и ревизије финансијских извештаја,
- разликује различите основе рачуноводства које могу бити коришћене за финансијско извештавање ентитета ја  вног сектора,
-  процени  утицај  примењених  рачуноводствених  основа  на  рачуноводствени  систем,  извештајни  модел,  финансијс   ко
управљање,  вредновање перформанси  ентитета  јавног  сектора  и  ревизију  њихових  финансијских  извештај   а  и
- процени утицај и значај законске и професионалне регулативе на квалитет финансијско рачуноводствених инфо  рмација.

Историјски развој рачуноводства јавног сектора; Савремене реформе јавног сектора и њихов утицај на рачуноводство јавног
сектора; Опште теоријске поставке на којима се заснива рачуноводствени систем ентитета јавног сектора (извештајне основе,
извештајни ентитет, основе рачуноводства, рачуноводствене категорије, концепти вредновања имовине, обавеза и сопственог
капитала условљени избором основе рачуноводства, једнообразно књиговодство); Законска и професионална регулатива
финансијског извештавања и ревизије ентитета јавног сектора у Републици Србији; Примена захтева рачуноводствене теорије и
законске и професионалне регулативе (Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор - МРСЈС) у поступку
евидентирања пословних догађаја карактеристичних за активности ентитета јавног сектора и презентовања њиховог утицаја на
имовински и приносни положај извештајног ентитета; Специфичности вредновања перформанси ентитета јаваног сектора;
Карактеристике ревизије финансијских извештаја ентитета јавног сектора; Професионална етика рачуновођа у јавном сектору и
процес финансијског извештавања и ревизије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

усмено излагање, илустрације карактеристичним примерима, дискусија, решавање методолошких задатака и студија случајева,
усмено излагање одређених садржаја од стране студената, семинарски радови, тестови

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
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Рачуноводство трговинских предузећаОзнака предмета: 20.RTP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Вучковић Милутиновић Д. Савка, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Рачуноводство трговинских предузећа је:
• да се студенти упознају са специфичностима рачуноводства у трговинским предузећима, као и са
• састављањем калкулација и проблемима обрачуна и анализе трошкова у трговинским предузећима, како би се ос  пособили
да у пракси креирају и користе одговарајуће рачуноводствене информације за потребе управљања трг  овинским предузећима.

По завршетку курса студент би требало:
• да зна да књиговодствено обухвати пословне трансакције у трговинским предузећима,
• да познаје документацију, која прати пословне промене у трговинским предузећима,
• да разуме и анализира финансијске извештаје трговинских предузећа,
• да може да састави одговарајуће калкулације у трговинским предузећима,
• да изврши обрачун и анализу трошкова у трговинским предузећима
• да изврши обрачун пореза на додату вредност у трговинским предузећима,
• да састави различите интерне извештаје за потребе управљања трговинским предузећем,
• да користи управљачко рачуноводствене технике у трговинским предузећима.

Садржај предмета чине следеће тематске целине: Специфичности рачуноводства трговинских предузећа; Појам, циљеви и
врсте калкулација у трговини; Обрачун и књижење повећања и снижења цена робе у трговини; Вишкови, мањкови и други
губици на залихама роба у трговини; Специфичности структуре и  обрачуна трошкова пословања утрговинским предузећима;
Обрачун пореза на додату вредност у  трговинским предузећима;  Утврђивање трошкова продатих роба као компоненте
периодичног пословног резултата у трговинским предузећима; Калкулације у спољнотрговинским предузећима; Обрачун
спољнотрговинских послова; Мерење финансијских перформанси у трговинским предузећима; Мерење профитабилности
асортимана; Значај и специфичности интегрисаног извештавања у трговинским предузећима; Специфичности ревизије у
малопродаји; и Ефекти примене релевантних међународних и ревизорских стандарда на квалитет финансијског извештавања у
трговинским предузећима.

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 идискусија.
Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са предавања, решавање задатака идискисија.

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 Рачуноводство трговинских предузећа Економски факултет, Београд 2018

2, Радојко Лукић Рачуноводство трговинских предузећа кроз
примере Економски факултет, Београд 2018

3, Радојко Лукић Практикум из трговинског рачуноводства Економски факултет, Београд 2018

4, Donald E. Kieso, Jerry J.
Weygandt, Terry D.Warfield Intermediate Accounting 17tt Edition Wiley 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Рачуноводство трошковаОзнака предмета: 20.RTR

Број ЕСПБ: 9

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Јаблан Стефановић В. Радмила, Редовни професорНаставници:

Кнежевић Д. Владан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената за алокацију трошкова на изазиваче, као и повезивање трошкова и прихода по носиоцима.
•Припремање студената за коришћење података о трошковима у сврхе информисања за потребе: билансирања, пословног
одлучивања, периодичног планирања, контроле трошкова и резултата.

По завршетку курса студенти ће бити у могућности да:
•Објасне улогу и значај рачуноводства трошкова у пружању информационе подршке менаџменту предузећа;
•Примене традиционалне технике обрачуна трошкова;
•Примене савремене технике обрачуна трошкова;
•Критички просуђују оправданост примене техника рачуноводства трошкова у различитим пословним околностима;
•Припреме одговарајуће извештаје засноване на информационом аутпуту обрачуна трошкова;
•Анализирају одговарајуће извештаје засноване на информационом аутпуту обрачуна трошкова;
•Користе информације о трошковима за потребе доношења пословно-финансијских одлука.

Рачуноводство трошкова и предмет његовог изучавања. Пословање производног предузећа. Основе обрачуна трошкова и
учинака производног предузећа. Задаци обрачуна трошкова. Систем обрачуна по стварним трошковима. Калкулација цене
коштања по јединици учинка. Систем обрачуна по стандардним трошковима. Систем обрачуна по стандардним варијабилним
трошковима.  Краткорочни обрачун  резултата.  Припрема и  контрола извршења плана пословног  резултата.  Савремено
окружење и изазови рачуноводству трошкова. Обрачун трошкова заснован на активностима. Основе обрачуна трошкова током
животног циклуса.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријско излагање; анализа случајева из праксе предузећа; решавање проблема и задатака са интерпретацијом решења;
периодична провера теоријских и методолошких знања студената итд.

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 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Стевановић Н. Системи обрачуна трошкова Економски факултет, Београд 2018
2, Јаблан Стефановић Р. Интерни обрачун Економски факултет, Београд 2019

3, Lanen W., Anderson S.,
Maher M. Fundamentals of Cost Accounting, 5th Edition McGraw-Hill Education 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Рачуноводство у банкарству и осигурањуОзнака предмета: 20.RBO

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Рачуноводство у банкарству и осигурању је:
•да се студенти упознају са обрачуном и књижењем специфичних банкарских трансакција и посебно са интерпретацијом
финансијских извештаја банке, како би се оспособили да користе одговарајуће рачуноводствене информације на прави начин у
управљању банком; и
•да студенти усвоје основна знања из рачуноводства осигуравајућих компанија и пензијског осигурања.

Студент би требало:
•да зна књиговодствено да обухвати поједине банкарске трансакције, да разуме финансијске извештаје банака,
•да зна правила за признавање и мерење појединих позиција у њима,
•да буде у стању да учествује у припремању и презентирању финансијских извештаја,
•да зна да изврши њихову финансијску анализу и да разуме специфичности ревизије у банкама.
•требало би да овлада и основама рачуноводства осигуравајућих компанија, као  и пензијског осигурања.

Структуру предмета чине следеће тематске целине:Специфичности банкарског рачуноводства и финансијских извештаја
банака;  Рачуноводствени третман унутрашњег и  међународног  платног  промета;  Рачуноводствени третман депозитних
послова;Рачуноводствени третман кредитних послова; Рачуноводствени третман послова емисије и повлачења новца из
оптицаја; Рачуноводство основних финансијских инструмената; Рачуноводство финансијских деривата; Рачуноводство лизинга;
Калкулације у банкарству; Анализа бонитета банке; Екстерна и интерна ревизија у банкама;Карактеристике рачуноводства и
финансијских извештаја осигуравајућих друштава и анализу њихових перформанси; Значај и специфичности интегрисаног
извештавања у осигурвајућим компанијама; Надзор над осигурањем;   Рачуноводство пензијских планова; Рачуноводство
осталих накнада по пензионисању;  Рачуноводство друштава за управљање; Ефекти примене  релевантне  међународне
регулативе у банкама и осигурању.

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

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 Банкарско рачуноводство Економски факултет, Београд 2018
2, Радојко Лукић Рачуноводство осигуравајућих компанија Економски факултет, Београд 2016
3, Радојко Лукић Рачуноводство пензијског осигурања Економски факултет, Београд 2018

4, Радојко Лукић Банкарско рачуноводство – Збирка примера,
тестова и испитних задатака Економски факултет, Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Развој софтвераОзнака предмета: 20.RSV

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Станкић М. Раде, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима развоја пословних информационих
система и пословног софтвера. Студенти ће се упознати са свим аспектима развоја софтвера, укључујући анализу захтева,
дизајн, имплементацију, валидацију, употребу, документацију и одржавање.

Студенти стичу теоретска и практична знања из области системске анализе и развоја  информационих система и апликативног
софтвера. Познавање конкретних софтверских алата омогућиће студентима ефикасну израду пословних апликација.

Теоријска настава; Анализа и моделирање пословних информационих система; Моделирање процеса; Моделирање података;
Дијаграма токова података; Дијаграми веза између ентитета; Структурна методологија; Системска анализа и моделирање;
Објектно оријентисана анализа и дизајн; Дизајн излазних информација; Дизајн улазних информација; Дизајн база података;
Дизајн мрежних апликација; Дизајн софтвера; Дефиниција програма; Модуларни дизајн; Контролне структуре; Декомпозиција и
прерада; Спајање; Везивање; Распон контроле; Разматрања о прихватању програмског језика; Програмске спецификације;
Провера дизајна; Преглед дизајна. Израда и тестирање апликације; Имплементација апликације.Практична настава – Вежбе:
Дефинисање пројекта: израда дијаграма токова података и дијаграма контекста. Декомпозиција дијаграма контекста. Дијаграми
нивоа. Речник података.Описи података и дефинисање. Опис складишта података. Ентитети, дефинисање типова поља по
ентитетима. Описи поља. Дијаграм објекти и везе. Израда дијаграма. Дефинисање процеса у дијаграму. Проширени модел
објекти-везе. Дијаграми, процеси, ентитети, атрибути се пројектују у програму MS Visio. Превођење модела објекти-везе у
релациони модел. Опис релација.  Израда апликације, креирање базе података,  XAMPP платформа, DBMS MySql ili MariaDB,
web server Apache. Коришћење PHP-a у изради web апликације. Повезивање са базом података. Покретање апликације.

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 коришћење
Интернета. Пракатичан рад се одвија у рачунарским салама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р Пројектовање информационих система ЦИД, Економски факултет,
Београд 2013

2, Langer,Arthur 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 - I степен студија

Наставни предмет

Реструктурирање предузећаОзнака предмета: 20.REP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

Тодоровић М. Мирослав, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је:
• разумевање сложеног феномена пословног реструктурирања предузећа,
• уочавање различитих корпоративних циљева, различитих тржишних и гранских утицаја, различитих модела корпо  ративног
управљања, различитух корпоративних перформанси,
• оспособљавање студената да разумеју интензитет потребе за реструктурирањем, избор техника реструктуриран  ја, методе
њиховог спровођења и крајње ефекате реструктурирања.

Студенти ће бити оспособљени да:
• објасне улогу менаџмента и механизама корпоративног управљања у процесима реструктурирања који за циљ имају креирање
вредности,
• дискутују о утицају економских, пореских и правних чинилаца на избор одређене форме пословног реструктури  рања,
• примене различите методе процене вредности предузећа,
• објасне како се примењују одређене технике реструктурирања,
• препознају ефекте и изворе вредности у М&А трансакцијама,
• одреде и критички оцене ефекте и изворе вредности у трансакцијама дезинвестирања,
• анализирају различите финансијске проблеме уз употребу теоријских концепата и практичних алата.

Појам и циљ корпорације: ставови акционара и интересних група; Механизми контроле и модели корпоративног управљања;
Корпоративне  перформансе,  вредност  и  менаџмент  заснован  на  вредности;  Облици  корпоративног  реструктурирања;
Иницирање корпоративног  реструктурирања;  Мерџери  и  аквизиције:  историјат  и  стратешки  аспекти  М&А;  Мотиви  М&А
транакција; Вредновање М&А транакција; Начини плаћања и финансирања М&А транакција; Тактике преузимања и тактике
одбране од преузимања; Постаквизициона интеграција; Ефекти М&А на перформансе; Управљање М&А процесом; Облици
дезинвестирања: продаја, одвајање, цепање итд.; Мотиви и ефекти дезинвестирања;Управљање процесом дезинвестирања.

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; дискусијаодабраних тема.

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, Тодоровић М., Пословно и финансијско реструктурирање
предузећа

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2015
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

РевизијаОзнака предмета: 20.REV

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Оспособљавање студената да ефективно допринесу обављању ревизије засноване на ризицима у складу са међународним
професионалним стандардима
•Развијање дипломаца способних да етички резонују у ревизорској пракси

Студенти ће бити у стању да:
•Објасне природу, сврху и процес ревизије, њен историјски развој и садашње регулаторно окружење
•Дискутују о професионалним одговорностима ревизора
•Примене концептуални оквир за етичко понашање у извођењу ангажмана ревизије и донесу одговарајуће етичке судове
•Примене кључне концепте ревизије, укључујући концепт професионалног скептицизма
•Оцене поузданост и релевантност прибављених ревизијских доказа
•Идентификују и оцене ризике материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима и размотре одговор на
ризике
•Анализирају систем  интерне контроле, укључујући дизајнирање тестова контрола
•Разликују суштинске поступке прикладне за поједине тврдње о салдима рачуна, трансакцијама и обелодањивањима
•Утврде кораке у завршној фази ревизије и дискутују форму, садржај и важност ревизорског извештаја
•Објасне улогу, извођење и професионални оквир интерне ревизије

Увод у ревизију; Професионална етика; Кључни концепти, процес и регулаторни оквир ревизије; Ревизијски докази, поступци и
документација; Прихватање клијента и ангажмана и разумевање клијента и његовог окружења; Оцењивање ризика и реаговање
на ризике; Интерна контрола и тестови контрола; Суштински поступци; Завршавање ревизије и ревизорски извештај; Интерна
ревизија

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

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 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
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Руски језик 1Ознака предмета: 20.RUJ

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Адамовић З. Мирјана, Наставник страних језикаНаставници:

Бајовић  . Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Обнављање и систематизација стеченог знања; посебно оних делова језичког материјала (граматике, лексике и синтаксе) који
су релевантни за језик струке;
•Развијање вештине писмене и усмене комуникације;
•Увођење у стручну терминологију економске струке.

Успешно усвојени садржај предмета омогућује студентима да:
•прошире свој вокабулар;
•унапреде оне граматичке структуре које су неопходне за даљу прогресију њихових језичких компетенција;
•обаве рутинску комуникацију (писану и усмену) на руском језику.

Лекције садрже дијалоге и вежбања која активирају граматичке структуре, актуелне за странце, попут нумеричког изражавања,
глагола кретања, система партиципа, деклинације именица и придева итд. Материјал садржи следећу тематику: службено
путовање,  царинарница,  хотелски  смештај,  разговор  преко  телефона,  културне  манифестације  и  др.  Текстови  садрже
лингвистички  и  културолошки  аспект  (нпр.  уобичајене  форме обраћања и  поздрава,  представљање страном партнеру,
извињење због кашњења на састанак, државе и народи, свакодневни живот, ситуације и појмови везани за време и простор
итд.).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава је интерактивна.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Maroevič M., Baйovič E.  Russkiй яzыk 1 Russkiй яzыk dlя эkonomistov 2 ЦИД, Београд 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Руски језик за економисте 2Ознака предмета: 20.RJE

Број ЕСПБ: 3

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Адамовић З. Мирјана, Наставник страних језикаНаставници:

Ђуровић Н. Татјана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

3 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Активно овладавање основном економском лексиком;
•Усвајање најфреквентнијих граматичких конструкција, релевантних за дискурс економске струке;
•Изграђивање способности комуникације и изражавања на једноставније економске теме.

Успешно усвојени садржај предмета омогућује студентима да:
•усвоје најфреквентније лексеме и синтагме, карактеристичне за овај језички ниво;
•изграде навике за припремање краћих излагања на задате теме, а касније за спонтани говор у сличним ситуацијама;
•овладају формама презентовања стручне инфромације на руском језику, самостално уобличе информације у одговарајућу
формалну структуру како у писаном, тако и у усменом облику.

Руски језик за економисте изучава се на Економском факултету у Београду у оквиру научне области наставе страних језика за
специфичне циљеве, тј. као језик у функцији струке. На овом нивоу студенти се упознају са лексиком везаном за тржиште,
новац, понуду, потражњу, осигурање, рекламације, плаћање, новац итд. Код студената се развија способност овладавања
формално-семантичком структуром текста као носиоца информације, увежбава се способност поимања на руском језику
дидактичких порука, увежбава се оспособљеност за постављање питања и давање одговора на њих у оквиру обрађиване
лексичке и граматичке тематике, за учешће у дијалогу и полилогу, писано и усмено изражавање, тесно повезано како са
обрађиваним материјалом, тако и са практичним потребама предстојеће пословне комуникације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима и вежбама се користе облици рада и системи вежбања који развијају и унапређују рецептивно-продуктивне
аспекте језика, тј. компетентност разумевања, читања, говора и писања.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Maroevič M., Baйovič E Russkiй яzыk 1 Russkiй яzыk dlя эkonomistov 2 ЦИД, Београд 2018
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Руски језик за економисте 3Ознака предмета: 20.R3E

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Бајовић  . Јелена, Ванредни професорНаставници:

Ђуровић Н. Татјана, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Студенти треба активно да овладају најфреквентнијом економском лексиком, као и да изграде  способност комуницирања и
изражавања  на  једноставније  економске  теме;  да  формирају  аутоматске  способности  и  навике,  уз  активно  владање
граматичким појавама, што подразумева граматички правилну и комуникативно адекватну употребу тих појава у условима
природне комуникације.

Прешавши предвиђено градиво, студенти треба:
–  да изграде способност писменог и усменог изражавања на обрађиване теме економског дискурса;
–да формирају способности самосталног грађења текста на руском језику на основу знања, умења и навика, стечених читањем,
усвајањем и тумачењем текстова руског стручног језика;
–да се оспособе за самостално уобличавање информације у одговарајућу формалну структуру, како у усменом, тако и у
писаном облику.

Обрада граматике, с акцентом на кључним ситуативно-граматичким садржајима, карактеристичним за пословни ниво језика
(систем партиципа, актив и пасив, агентивни инструментал и др.). Активно усвајање лексике, усмених говорних елемената,
фразеологизама. Усвајање основа економске терминологије. Преводна семантизација краћих текстова ускостручног карактера,
којом се презентује основна економска и појмовна терминолошка вредност дате теме економске садржине. Оспособљавање за
сажето усмено и писмено излагање обрађиваног текста на основу усвојеног лексичко-граматичког материјала. Оспособљеност
за коришћење граматике у функцији струке: способност трансформисања руских речи у категорије времена, транспоновање
зависне релативне реченице у партиципску синтагму, систем партиципа, нумеричко изражавање, преводна семанизација
агентивног инструментала   итд.
Практична настава (вежбе)
Паралелно развијање и унапређивање свих језичких дисциплина рецептивног и продуктивног начина изражавања (разумевања,
говора, читања, писања). Унапређивање комуникативне компетенције путем симулација у форми кратких дијалога, у оквиру
којих се презентује функционисање обрађене лексичке и граматичке грађе у природној језичкој комуникацији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава је интерактивна и конципирана  је на принципу развијања и унапређивања рецептивних и аутоматизацији продуктивних
способности.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Милена Маројевић Руски језик за економисте, књига 2 2008
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Руски језик за економисте 4Ознака предмета: 20.R4E

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Бајовић  . Јелена, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Основни циљ предмета је достизање нивоа  комуникативне компетенције путем: развијања практичних навика и способности
препознавања језичких структура и њихове употребе у говору; усавршавања навика вођења дискусије на понуђене теме уз
активну  употребу  граматичког  материјала;  утврђивања навика  усменог  говора у  писаној  форми;  ширења круга  лексике
пословног језика; развијања навике за самосталан рад с лексичким материјалом; као и унапређивање способности састављања
основних модела писама, на основу усвојених  типских конструкција и клишеа руске пословне кореспонденције.

Оспособљеност студената за продуктивну писану и усмену употребу руског језика, што подразумева способност коришћења
стручне литературе, као и способност коректне размене мишљења и информација; овладавање правилима вођења пословне
кореспонденције и изграђивање навика и аутоматизама изражавања у оквирима ове врсте комуникативне делатности.

Теоријска настава
Настава се изводи по уџбеницима који су конципирани, тј. тематски, садржајно и ситуативно усклађени  са захтевима будуће
струке студената, и који уз понуђену граматичку грађу имају адекватан избор рецептивног и продуктивног лексичког фонда.
Практична настава (вежбе)
Вежбе језичке компетенције су усмерене ка апликацији у процесу комуникације. Поред стандардних лексичких и граматичких
вежби, највише се користе симулиране комуникацијске ситуације, са унапред дефинисаним комуникацијским задацима, који се
формулишу сходно раније савладаном и усвојеном тексту.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава је интерактивна и конципирана  је на принципу развијања и унапређивања рецептивних и аутоматизацији продуктивних
способности.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Милена Маројевић Руски језик за економисте, књига 3 2010
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Савремени привредни системиОзнака предмета: 20.SPS

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Јоксимовић Ж. Љубинка, Редовни професорНаставници:

Вујачић М. Иван, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је пружање теоријских и применљивих знања о функционисању различитих економских система, о њиховом
теоријском утемељењу, институцијама и координационим механизмима који их чине, проблемима са којим се суочавају у пракси
и перформансама система у целини.На овим основама могуће је доћи до критеријума за евалуацију привредних система и
оценити успешност различитих путања транзиције и различитих варијанти капитализма. Истовремено, биће презентирана и
историјска искуства социјалистичких земља и предности и недостаци централно-планских система као и искуства земаља Азије
и латинске Америке. Кинеском привредном  систему се посебно посвећује пажња.

По успешном савлађивању овог предмета, студенти ће знати да анализирају утицај избора одређених економских и политичких
институција на остваривање различитих економских и политичких циљева.

Увод у компаративну анализу привредних система. Функционисање тржишног, централно планског и тржишно-социјалистичког
система. Варијанте развијеног тржишног капитализма у облику англосакаонског модела и европског модела капитализма.
Транзиција социјалистичких земаља. Улога државе и привредни системи Источне Азије, Кине и Латинске Америке.
Сви ови привредни системи се анализирају кроз филозофске темеље и теоријске поставке, а затим се анализирају кроз призму
праксе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања-  излагање  материје  и  студија  случаја.  Вежбе  -  решавање  проблема,  уз  учешће  студената  кроз  излагање
индивидуалних  или  групних  презентација  или  семинарских  радова

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, Пол Грегори и Роберт
Стјуарт Глобална економија и њени економски системи ЦИД, Економски факултет,

Београд 2014

2, Јоксимовић, Љ. и Бајец, Ј Савремени привредни системи Економски факултет, Београд 2011
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Семинарски рад 1Ознака предмета: 20.SE1

Број ЕСПБ: 1

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Студент има право да ради семинарски рад 1 на наставном предмету уколико је тај предмет предвиђен студијским
програмом на коме се налази студент и уколико га је положио.

Циљ писања и одбране семинарског рада 1 је да се студент упозна са одређеном облашћу научне дисциплине кроз детаљнију
разраду једне теме из те области, као и да се оспособи за самостално писање истраживачких радова. Израдом и одбраном
семинарског рада студент стиче неопходна искуства у погледу самосталног научног и струног рада, овладава формом и стилом
научног писања.

Студент је оспособљен да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања из литературе релевантна за одређену тему.

Семинарски рад 1 има теоријски проблем као основну тему. Студент прикупља, врши обраду и систематизацију података. У
структурираној писаној форми излаже сазнања до којих је дошао на основу истраживања. Семинарски рад 1 представља
самосталан истраживаки рад студента у коме студент под вођством наставника – ментора обрађује изабрану тему. Обухвата:
насловну страну, садржај, увод, главни део рада, закључак и литературу. У уводу се презентира предмет истраживања и указује
на значај теме. Главни део рада садржи приказ теоријских (основне дефиниције) резултата који се односе на задату тему на
основу  извршеног  прегледа  литературе.  Тај  део  текста  треба  да  буде  сачињен  од  више  логичних  целина,  означених
одговарајућим насловима и поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао приликом израде
семинарског рада 1. Литература садржи све публиковане извори (књиге, чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји итд.),
које је студент користио при обради теме. Стил писања семинрског рада 1 мора да буде у складу са уобичајеним стандардима
академског писања. Након израде семинарског рада студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим
правилником Факултета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студент се договара са наставником о избору теме за семинарски рад 1, а затим наставник одобрава тему, упућује студента у
начин писања рада и саветује потребну литературу. Након завршетка рада и отклањања евентуалних недостатака које је
наставник – ментор уочио, приступа се одбрани семинарског рада 1. Позитивна оцена се утвређује уколико је студент на
одбрани показао да је самостално обрадио и савладао тему рада.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Израда детаљног пројекта истраживања 50.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Семинарски рад 50.00Да

Литература

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

Наставни предмет

Семинарски рад 2Ознака предмета: 20.SE2

Број ЕСПБ: 2

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Студент има право да ради семинарски рад 2 на наставном предмету уколико је тај предмет предвиђен студијским
програмом на коме се налази студент и уколико га је положио.

Циљ писања и одбране семинарског рада 2 је да се студент примени стечена знања обрадом литературе и повеже теоријска
знања са конкретним проблемом у пракси, ако и начином његовог решења. Израдом и одбраном семинарског рада студент
стиче неопходна искуства у погледу самосталног научног и струног рада, овладава формом и стилом научног писања.

Студент је оспособљен да анализира примере из праксе, обради специфичне задатке или реши проблем у пракси на неки други
начин који подразумева емпиријско истраживање. Студент самостално прикупља, обрађује, структурира и презентира сазнања
на основу примарног истраживања.

Семинарски рад 2 има за циљ да студент примени знање стечено обрадом литературе и покаже како се неки конкретан
проблем у пракси може решити Студент врши емпиријско истраживање, прикупља, врши обраду и систематизацију података. У
структурираној писаној форми излаже сазнања до којих је дошао на основу истраживања. Семинарски рад 2 представља
самосталан истраживаки рад студента у коме студент под вођством наставника – ментора обрађује изабрану тему. Обухвата:
насловну страну, садржај, увод, главни део рада, закључак и литературу. У уводу се презентира предмет истраживања и указује
на значај теме. Главни део рада садржи приказ методологије прикупљања података и начин утврђивања резултата који се
односе на задату тему. Тај део текста треба да буде сачињен од више логичних целина, означених одговарајућим насловима и
поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао приликом израде семинарског рада 2. Литература
садржи све публиковане изворе (књиге, чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји итд.), које је студент користио при
обради теме. Стил писања семинрског рада 2 мора да буде у складу са уобичајеним стандардима академског писања. Након
израде семинарског рада 2 студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим правилником Факултета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студент се договара са наставником о избору теме за семинарски рад 2, а затим наставник одобрава тему, упућује студента у
начин писања рада и саветује потребну литературу. Након завршетка рада и отклањања евентуалних недостатака које је
наставник – ментор уочио, приступа се одбрани семинарског рада 2. Позитивна оцена се утврђујеуколико је студент на одбрани
показао да је самостално обрадио и савладао тему рада.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Израда детаљног пројекта истраживања 50.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Семинарски рад 50.00Да

Литература

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

Наставни предмет

СоциологијаОзнака предмета: 20.SOC

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Мојић  . Душан, Ванредни професорНаставници:

Петровић  . Далибор, Ванредни професор

Арандаренко Г. Михаил, Редовни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•Упознавање студената  са  основним сазнањима о  савременом друштвеном и  културном окружењу у  којем  се  одвијају
друштвено-економске  активности.
•Оспособљавање студената за примену кључних социолошких појмова и теорија које објашњавају друштвена понашања
индивидуалних и групних актера на националном, регионалном и глобалном нивоу.

Након савладавања предмета студенти ће бити у стању да:
•Анализирају главне трендове друштвених и културних промена на националном, регионалном и глобалном нивоу.
•Упоређују различите личне околности и сагледавају друштвене феномене у ширем друштвено-културном контексту.
•Процењују неформално и формално друштвено и културно институционално окружење у којем се дешава друштвена и
економска акција.
•Примене најосновније методе и технике прикупљања података за вршење истраживања у друштвеним наукама.

Социолошки појмови и теорије; Социолошки методи; Културне структуре; Медији и комуникације; Девијантност, криминал и
друштвена контрола; Социјализација и животне путање; Пол и род; Сексуалност и сексуална
оријентација; Друштвене класе и стратификација; Раса и етницитет; Брак и породица; Рад, организације и
економија; Религија; Политика, јавна сфера и држава; Друштвена промена и друштвени покрети.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra предавања, интерактивни облици наставе (дискусије, студије случаја, дебате).

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,
Aleksander, Dž. Č., Tompson,
K., Desfor Edls, L. & Kapu-
Desilas, M.

Савремени увод у социологију: култура и друштво
у транзицији

Београд: Економски
факултет. 2020

2, Giddens, A. et al. Essentials of Sociology. Sixth edition. New York, NY: W.W. Norton &
Company. 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Социологија слободног временаОзнака предмета: 20.SSV

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Мојић  . Душан, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима и теоријским приступима из области социологије слободног
времена и социологије доколице. Студентима ће бити представљен и објашњен појам стила живота као кључног облика у којем
се тематика свакодневног живота, слободног времена и доколице проучава у социологији. Циљ предмета је и указивање на
друштвене и културне чиниоце који у великој одређују обрасце провођења слободног времена у савременим друштвима.
Промене у начинима радног ангажовања и њихов утицај на стилове живота и начине провођења слободног времена такође ће
бити анализирани. Најзад, на предмету ће бити представљен утицај државе и корпорација као кључних институционалних и
организационих  актера  који  у  великој  мери  одређују  могућности  и  ограничења  за  коришћење  слободног  времена  у
(пост)модерним  друштвима.

По савладавању предмета студенти ће бити оспособљени да препознају најважније друштвене и културне чиниоце који у
великој мери одређују обрасце провођења слободног времена у савременим друштвима. Студенти ће бити у стању да поменуте
чиниоце сагледају и у контексту туристичке тражње и туристичке понуде, преференција различитих сегмената туриста и
основних елемената различитих туристичких производа. Током савладавања предмета студенти ће бити подстицани да
развијају свест о важности емоционалне интелигенције и емоционалног рада у туризму и хотелијерству.

Дефинисање појмова свакодневни живот, слободно време и доколица; Успон потрошачког друштва; Рад, слободно време и
доколица; Позиционирање доколице; Теза о друштву доколице и њене последице; Препреке слободном времену; Визионари и
прагматичари у проучавању доколице; Уравнотежени приступ у проучавању доколице; Држава и доколица; Корпорације и
доколица.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања са интерактивним облицима наставе (студентске презентације, дискусије, студије случаја, дебате).

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 20.00Да
Активност у току предавања 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Rodžek, K Рад доколице: култура слободног времена Београд: Економски
факултет. 2014

2,
Aleksander, Dž. Č., Tompson,
K., Desfor Edls, L. & Kapu-
Desilas, M.

Савремени увод у социологију: култура и друштво
у транзицији стр. 397-424. Београд: Економски факултет 2020

3, Спасић, И. Социологије свакодневног живота - стр. 169-177,
344-349 Београд: Завод за уџбенике 2004

4, Ricer, Dž. Савремена социолошка теорија и њени класични
корени - стр. 361-381. Београд: Службени гласник 2009
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Специјална рачуноводстваОзнака предмета: 20.SPR

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Специјална рачуноводства је:
•да  се  студенти  упознају  са  специфичностима  рачуноводства  и  финансијског  извештавања  у  трговини,  банкарству  и
пољопривреди,  и
•са креирањем и коришћењем рачуноводствених информација за потребе управљања предузећем или банком

Студент би требало:
•да овлада знањима потребним за књиговодствено обухватање специфичних пословних промена у трговинским предузећима,
банкама и пољопривредним предузећима,
•да може да састави калкулацију цене робе у трговини, банкарског производа и аналитичке калкулације у пољопривредном
предузећу,
•да изврши обрачун и анализу трошкова у трговинским предузећима, банакама и пољопривреди,
•да изврши обрачун пореза у мултинационалним трговинским компанијама,
•да разуме финансијске извештаје трговинских предузећа, банака и пољопривредних предузећа,
•да буде у стању да учествује у припремању и презентирању ових извештаја и њиховој анализи.

Структуру предмета чине следеће тематске  целине: Специфичности карактера, обрачуна и анализе трошкова у  трговинским
предузећима; Појам, циљеви и врсте калкулација цене роба у трговини; Обрачун и књижење снижења и повећања продајних
цена роба; Вишкови, мањкови и други губици на залихама роба у трговини; Обрачун трошкова продатих роба како компоненте
периодичног пословног резултатау трговинским предузећима; Обрачун пореза на додату вредност у трговинским предузећима;
Специфичности интегрисаног финансијског извештавања у трговинским предузећима; Мерење финансијских перформанси у
трговинским предузећима; Мерење продитабилности асортимана; Специфичности банкарског рачуноводства и финансијских
извештаја банака; Рачуноводствени третман платног промета, депозитних и кредитних послова; Анализа бонитета банке;
Обрачун  и  анализу  трошкова  у  пољопривреди;  Калкулације  у  пољопривреди;  Рачуноводствени  и  билансни  третман
специфичних  позиција  у  пољопривреди.

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 Рачуноводство трговинских предузећа Економски факултет, Београд 2018
2, Радојко Лукић Банкарско рачуноводство Економски факултет, Београд 2018

3, Радојко Лукић Управљање трошковима у пољопривредним
предузећу Економски факултет, Београд 2018

4, Donald E. Kieso, Jerry J.
Weygandt, Terry D.Warfield Intermediate Accounting 17tt Edition Wiley 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Специјални билансиОзнака предмета: 20.SPB

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

•пружање студентима релевантних теоријских знања о потреби, претпоставкама, правном оквиру и економској суштини догађаја
који су повод за састављање специјалних финансијских извештаја;
•оспособљавање студената да припреме и интерпретирају финансијске извештаје у посебним околностима (који немају
карактер редовности).

По завршетку наставе из предмета Специјални биланси, студент ће моћи да:
•састави финансијске извештаје у случају оснивања и промене правне форме предузећа;
•припреми извештаје за припрему статусних промена предузећа;
•оцени да ли треба спровести банкротство или реорганизацију предузећа, на основу анализе финансијских извештаја;
•састави почетни и закључни биланс стечаја;
•евидентира трансакције предузећа у ликвидацији и састави почетни и закључни биланс ликвидације.

Појам, врсте специјалних биланса; Рачуноводствена начела меродавна за финансијско извештавање у посебним околностима;
Финансијско извештавање прилком оснивања предузећа; Рачуноводствени третман промене правне форме; Финансијско
извештавање код статусних промена – Спајања, Припајања, Поделе, Издвајања; Финансијско извештавање у реорганизацији
предузећа; Финансијско извештавање о стечају предузећа; Финансијско извештавање о ликвидацији предузећа);

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: коришћење Power-Point презентација, дискусије, анализе студија случајева
Вежбе: анализе студија случајева, коришћење доступних рачуноводствених софтвера за израду појединих специјалних биланса

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Шкарић-Јовановић, К.,
Спасић, Д Специјални биланси ЦИД Економског факултета у

Београду 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Спољнотрговинско пословањеОзнака предмета: 20.SPP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета Спољнотрговинско пословање јесте да студентима пружи теоријска и практична знања из области међународног
пословања, и то његовог основног облика – спољнотрговинских робних трансакција, односно извозно увозних трансакција.
Акценат при изучавању технологије спољнотрговинског посла је на спољнотрговинским операцијама које прате посао редовног
извоза и увоза робе, као и на фундаменталним знањима за разумевање међународних трговинских трансакција.

Студенти са стеченим знањима на овом предмету оспособљени су за рад на припреми, уговарању и реализацији основних
облика међународног пословања, извозно – увозних робних трансакција и послова присутних у међународној пракси. Ова знања
су применљива и у банкарству, туризму, царинској служби, осигуравајућим и шпедитерскимфирмама.

Теоријска настава: Међународно пословање и спољнотрговинске робне трансакције; Специфичности спољнотрговинског посла;
Организација спољнотрговинских послова; Методе уговарања спољнотрговинских послова; Учесници успољнотрговинским
пословима;  Спољнотрговинска политика и  спољнотрговинска мрежа;  Царински систем и  спољнотрговинско пословање;
Међународне  трговинске  институције;  Ризици  у  међународном пословању;  Финансирање  спољнотрговинских  послова;
Преговарање у међународном пословању; Редован извоз робе (припрема, понуда, калкулација цена, врсте цена); Редован увоз
робе (упит за понуду, избор конкурентне понуде; Електронска технологијаи међународно пословање; Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе уз бројне примере и поједностављене шематске приказе, као и активно учешће студената крозобраду
појединих тема кроз студије случајева током часова вежби, презентације.

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 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јелена Козомара Основе међународног пословања ЦИД Економског факултета,
Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Стратегијски менаџментОзнака предмета: 20.STM

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

Мијушковић М. Вељко, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

упознавање студената са процесом формулисања, вредновања и имплементације стратегије;
стицање релевантног знања и вештина неопходних за примену модерних менаџерских концепата и техника које служе за
формулисање, вредновање и имплементацију стратегије.

Након завршеног курса из Стратегијског менаџмента, студенти ће бити у стању да:
користе алате за анализу општег, конкурентског и интерног окружења предузећа;
идентификују и анализирају стратегијску позицију предузећа;
дефинишу циљеве и бројне планске одлуке које служе за реализацију циљева;
објасне концепт стварања и мерења вредности;
примене техничке вештине које омогућавају управљање процесом стварања и реализовања вредности помоћу стратегије и
осталих планских одлука;
дискутују и критички оцене могуће стратегијске опције на нивоу предузећа (генералне стратегије);
утврде основне изворе за стицање конкурентске предности;
дискутују и критички оцене могуће стратегијске опције на нивоу бизниса (генеричке стратегије);
процене вредносни потенцијал различитих стратегија.

Развој менаџмента, Процес менаџмента, Логика стратегијског менаџмента, Анализа окружења, Формулисање стратегије,
Вредновање стратегије, Имплементација стратегије, Употреба стратегијских ресурса и компетенција.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања (еx цатхедра), дискусије, студије случаја, припрема презентација и есеја.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 6.00Да
Есеј 4.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Ђуричин, Д., Каличанин, Ђ.,
Лончар, Д., Вуксановић
Херцег, И.

Менаџмент и стратегија Економски факултет, Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Стручна пракса

Стручна праксаОзнака предмета: 20.STP

Број ЕСПБ: 3

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економске науке

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:

Пракса  има  за  циљ реализовање  конкретних  пословних  активности  које  се  налазе  у  опису  исхода  програма,  односно
модула/подмодула. Додатно, студенту се пружа  могућност примене теоријски стечених знања и у конкретним условима
пословања, уз коришћење теоријских  концепата у решавању сложених пословних проблема.

Након завршене праксе, студент ће бити оспособљен да:
•савесно и независно примењује теоријски усвојене концепте,
•конструктивно, кроз тимски рад, доприноси функционисању јединице у којој обавља праксу,
•разуме начин функционисања конкретних субјеката у привреди и друштву, начин њихове повезаности и међузависности унутар
привредног система,
•самостално примењује конретне методе и технике рада у оквиру послова који су дефинисани исходима студирања,
•практично решава пословне проблеме и
•поуздано обавља посао у складу са етичким стандардима и  конструктивно прихвата критику у циљу унапређења сопственог
рада

Студент се упућује на праксу у току завршне године студија. Послови које обавља у току праксе везани су за исходе уписаног
програма, као и за профил стручњака за који се школује. Садржај праксе дефинисан је у складу са стандардима квалитета и
одобрен од стране наставника-координатора праксе. Пракса се обавља на радном месту субјекта-партнера у укупном трајању
од 90 сати.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Упут  за  праксу  издаје  Центар  за  сарадњу са  привредом унутар  Економског  факултета.  Пракса  се  обавља у  складу  са
стандардима квалитета обуке коју пружа правно лице у коме студент обавља праксу. Студент може обављати праксу у било
којој јединици која запошљава профил стручњака за који се студент школује. Додатно, профил посла које студент обавља може
бити уже дефинисан модулом/подмодулом, те се и пракса обавља у складу са исходима студирања и у оквиру занимања која
покрива изабрани модул/подмодул. Опис посла који студент обавља у време праксе, као и опис укупног залагања и постигнутих
резултата, саставни су делови потврде коју издаје правно лице у коме је студент обавио праксу. Праксом руководе наставници
који након обављене праксе потврђују степен испуњености циљева и исхода предмета.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 50.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Потврда о обављеној пракси 50.00Да
Литература

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

Наставни предмет

Технолошки развој и политикаОзнака предмета: 20.TRP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

(1) Разумевање најважнијих одредница савременог технолошког развоја у условима Четврте индустријске револуције, (2)
Оспособљавање студената за креирање и имплементацију стартегије технолошког развоја, (3) Развијање вештина студената за
оцену ефеката технолошког развоја земље.

Савладавањем предмета студент ће бити оспособљен да: (1) креира стратегију технолошког развоја, као важне претпоставке
убрзања укупног привредног развоја земље, (2) оцени ефикасност спровођења  стратегије технолошког развоја; (3) одлучује и
спроводи  мере  за  подстицање  иновација  и  трансфера  технологија  на  нивоу  земље,  али  и  у  великим  предузећима  и
истраживачким  центрима.

1.  Појам  и  значај  знања,  иновација,  технолошког  развоја  и  трансфера  технологија  2.  Фактори  технолошког  развоја  3.
Показатељи, методи мерења и предвиђања технолошког развоја 4.  Научно-истраживачки систем, стратегија и политика
технолошког  развоја  5.  Иновације  и  стратегије  развоја  предузећа 6.  Појам и  врсте  трансфера технологија  7.  Политике
технолошког развоја појединих земаља. 8. Анализа и перспективе технолошког развоја Србије. 9. Технолошке платформе –
историјска генеза 10. Индустријска и нова економија – поређење карактеристика 11. Фазе технолошких промена и услови за
њихово настајање 12. Улога капитала у финансирању научно-технолошког развоја 13. Настанак и прекид криве учења 14. Улога
савремене државе у креирању економије знања 15. Кључни индикатори иновативности и конкурентности

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе, обрада студија случајева, колоквијум, презентација индивидуалних и тимских радова студената, посете
појединим институцијама. Као посебан вид практичне обуке студената предвиђена је посета Научно-технолошком парку
„Београд“ на Звездари и упознавање са његовом организацијом, функционисањем и резултатима, као и музеју „Никола Тесла“ у
Београду.
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, R.D.Atkinson, S.J.Ezell Економика иновација Мате, Загреб 2014

2, Heri Bezić Технолошка политика и конкурентност Свеучилиште у Ријеци,
Економски факултет, Ријека 2008

3, - Стратегија научног и технолошког развоја
Републике Србије

истраживање за иновације.
Министарство за науку и
технолошки развој Републике
Србије.

2020

4, Видоје Васиљевић Научно-технички прогрес – основне концепције и
методи мерења Економски факултет, Београд 1996
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија и анализа економске политикеОзнака предмета: 20.TAP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви изучавања предмета Теорија и анализа економске политике су:  упознавање студената са основним појмовима,
типовима, инструментима и теоријама економске политике, њихово оспособљавање за процесе креирања и вођења економске
политике када се буду нашли у улози носилаца политике, разматрање питања која залазе у саму срж економске политике,
попут: које циљеве савремена друштва себи постављају, каквим мерама се ти циљеви могу остварити, какви ће бити ефекти
предузетих мера и који субјекти треба да предузимају те мере, оспособљавање студената да разумеју процесе економске
политике и да решавају економске проблеме са којима би се потенцијално могли суочити, припремање за рад на истраживачким
пројектима, као и за наставак школовања на дипломским академским студијама.

По завршетку курса Теорија и анализа економске политике студент ће моћи да: анализира монетарну, фискалну и политику на
тржишту рада, утврди ефекте мера економске политике, упореди добити од потенцијалних решења проблема, комбинује
традиционалне и модерне приступе решавању проблема из домена економске политике, критикује конкретне мере економске
политике из угла теорије економске политике, вреднује ефекте стабилизационих програма, аргументује значај кредибилитета за
макроекономску стабилност.

Теоријска настава
Појам и  теоријске  концепције  економске  политике  (Појам економске  политике,  Развој  теоријских  концепција  економске
политике), Монетарна, фискална политика и економска политика на тржишту рада (Карактеристике савремене монетарне
политике,  Фискална политика,  Економска политика и  тржиште рада),  Стабилизациона економска политика (Ортодоксни
стабилизациони  програми,  Хетеродоксни  стабилизациони  програми,  Монетарна  реформа  и  кредибилитет,  Глобална
финансијска  криза  –  узроци,  последице,  мере  за  излазак  из  кризе  и  перспективе  светске  привреде).

Практична настава
Све наставне јединице су покривене часовима вежби.  На часовима вежби студенти раде студије случајева,  учествују  у
дебатама,  презентују  есејске радове,  врше симулација различитих сценарија економске политике.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се спроводи по принципу класичних предавања, која се комбинују са презентацијама урађеним у Поwер Поинт-у. Након
теоријске обраде лекције, следи практично решавање проблема изложених у великом броју студија случајева. Од студената се
очекује редовно праћење наставе, а подстиче се интерактивност,  учешће у дискусијама и дебатама, израда сопствених
презентација, као и решавање домаћих задатака који се односе на обрађене тематске области. Тиме се студенти подстичу на
креативност и стичу се услови да се чује њихово виђење решења макроекономских проблема.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Есеј 5.00Да
Колоквијум 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Димитријевић, Б., Фабрис,
Н., Владушић, Љ., Радовић,
М., Јандрић, М.

Економска политика – регионални аспекти
Универзитет у Београду -
Економски факултет,
Београд.

2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија игараОзнака предмета: 20.TEI

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Поповић Ж. Зоран, Ванредни професорНаставници:

Аздејковић Б. Драган, Доцент

Стаменковић С. Младен, Доцент

Стојановић Ј. Божо, Редовни професор

Трифуновић Д. Дејан, Ванредни професор

Ристић С. Бојан, Доцент

Његован З. Никола, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да представи главне идеје теорије игара и покаже како нам оне могу помоћи да разумемо економске и
друштвене феномене у ситуацијама где се доносиоци одлука налазе у интеракцији.

Студенти ће након савладавања материје  из  овог  курса бити способни да моделирају  различите ситуације  у  којима се
доносиоци одлука налазе у интеракцији. Поред моделирања биће способни  да дају предикције понашања доносиоца одлука,
као и да предвиђају исходе интеракација.

1.Статичке игре са савршеном информацијом
2.Динамичке игре са савршеном информацијом
3.Статичке игре са несавршеном информацијом
4.Динамичке игре са несавршеном информацијом
5.Кооперативне игре

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Свака тема се презентује уз помоћ једноставног мотивационог примера, затим се развија пажљиво и прецизно како би се
приказала општа формулација,  и коначно искористила за разумевање пре свега економских ,  политичких и друштвених
феномена.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, М. Бацковић, З. Поповић Математичко моделирање и оптимизација
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2012

2, Б. Стојановић Теорија игара : елементи и примена Службени гласник, Београд 2005
3, Tadelis, S Game Theory: An Introduction Princeton University Press 2012

4, R. J. Aumann, S. Hart Handbook of Game Theory with Economic
Applications Volume 1 North-Holland 2006
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија одлучивањаОзнака предмета: 20.TOD

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Поповић Ж. Зоран, 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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  да  студенте  упозна  са  резултатима  нормативне  и  бихејвиоралне  теорије  одлучивања.  Научиће  да
идентификују и у анализу укључе све елементе релевантне за ваљано одлучивање. Упознаће се са методима избора у
условима извесности (избор између сложених алтернатива), ризика и неизвесности, секвенцијалног одлучивања, одлучивања у
групи. Резултати бихејвиоралне теорије ће студентима указати на систематске грешке које чинимо у одлучивању и њихове
узроке, што ће им помоћи да избегну когнитивне замке.

Студенти ће бити способни да: правилно формулишу и формално прикажу различите пословне проблеме, примене нормативне
моделе  и  њихове  резултате  користе  као  подршку  одлучивању,  одреде  економску  оправданост  прикупљања  допунске
информације  и  у  складу  са  њеном поузданошћу  коригују  ризик,  свесни  узрока  психолошких  грешака  при  интуитивном
одлучивању ублаже или у  потпуности избегну њихове негативне ефекте,  науче како да предвиде исход у  конфликтним
ситуацијама и на основу тога одреде своје  оптималне стратегије.

Нормативна теорија одлучивања: Процес доношења одлуке, Доносилац одлука и његове преференције, Модел доношења
одлуке,  Методи избора у условима неизвесности,  Одлучивање у условима ризика,  Допунска информација и њена цена,
Секвенцијално  одлучивање,  Избор  између  сложених  алтернатива  -  вишеатрибутивно  одлучивање,  Игре  у  нормалној  и
екстензивној форми, Групно одлучивање. Бихејвиорална теорија одлучивања, Неограничена и ограничена рационалност
(Теорије Сајмона, Канемана и Тверског), Уочавање и формулисање проблема, Дефинисање циљева (хијерархија и међусобни
односи),  Генерисање алтернатива,  Формулисање исхода и оцењивање њихових непознатих вредности,  Информације  о
окружењу (Одређивање вероватноћа догађаја и однос према допунским информацијма), Група као доносилац одлуке (Особине
ефективне групе, методи одлучивања у групи и узроци лоших групних одлука), Избор решења и анализа резултата.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе, презентације студентских радова, два колоквијума.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинар 5.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Павличић, Д. Теорија одлучивања Економски факултет, Београд 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија производњеОзнака предмета: 20.TEP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Систематично упознавање са концептом тржишта као процеса у којем се наглашавају неизвесност, несавршене информације,
неравнотежа, предузетништво и иновативност, као и са савременом микроекономијом иновација која је један од важних
доприноса микроекономији ендогеног раста.

Студент ће бити у  стању да се критички осврне на стандардну (доминирајућу)  парадигму економске науке,  да упореди
различита методолошка полазишта (критички се осврне на њихова ограничења)  и  њихове последице.
Студент ће бити у стању да примени стандардне микроекономске моделе у анализи иновативног понашања фирме (посебно
теорију олигопола, али и моделе утврђивања цене лиценце); да упоређује различите типове институција узимајући у обзир
њихов утицај на иновативност предузећа (динамику иновативности) и на ефекте преливања, као и да процени и предложи која
би врста институционалних аранжмана била оптимална за подстицање иновација у различитим контекстима.
Коначно,  студент ће бити оспособљен да евалуира суптилни механизам креативне деструкције  (позитивне и негативне
екстерналије иновативног процеса)  узимајући у  обзир различите институционалне околности у  којима се тај  механизам
реализује.

Теоријска настава

Предмет се састоји из три повезана дела. У првом делу се представљају основни елементи аустријске теорије (развој школе;
разумевање предмета и метода економске науке; теорија производње и капитала; теорија привредног циклуса).

У другом делу се излаже Шумпетерова теорија привредног развоја (кружни ток, предузетништво, кредит,капитал, камата,
предузетнички профит, привредни циклус).

У  трећем делу  се  излажу  основни  елементи  микроекономије  иновација:  олигополистичка  конкуренција  и  рутинизација
иновирања; иновирање као трка у наоружању; технолошки конзорцијум; позитивни екстерни ефекти иновација и њихове
последице; оптимално временско планирање иновација; утврђивање цене лиценце; макроекономсмки аспект иновативног
процеса (фактори који га спутавају и фактори који га подстичу).
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:

У оквиру предавања излажу се основни елементи теме (уз остављање довољно времена за питања и коментаре студената), а
на вежбама активно учествују студенти (самостално излагање одређених тема у договору са наставником и критичка дискусија
у којој наставник има искључиво улогу модератора).
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, Стојановић, Б. Основе аустријске теорије Економски факултет, Београд 2008

2, Bomol, V ., Иновативна машинерија слободног тржишта;
анализа чудесног раста у капитализму ЦИД, Подгорица 2006

3, Šumpeter, J. A., Теорија привредног развоја Службени гласник, Београд 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија раста и развојаОзнака предмета: 20.TRR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је оспособљавање студената за знања о теоријским моделима и емпиријским чињеницама о расту и развоју како
би се разумео процес одрживог раста и развоја.Циљ предмета је оспособљавање студената за знања о теоријским моделима и
емпиријским чињеницама о расту и развоју како би се разумео процес одрживог раста и развоја.

Студенти су оспособљени да знају да одговоре на кључна питања раста и развоја,на основу теоријских модела и анализе
примера из праксе; да анализирају и интерпретирају податке о расту и развоју из јавно доступних база података; да разумеју
улогу стратегија развоја; да дискутују о питањима која су од значаја за раст и развој (као што је нпр. утицај макроекономске
политике на раст и развој; усклађеност развојне стратегије са макроекономским циљевима) и сл.

1.Раст и развој: појмовно разграничење, сличности и разлике; 2. Основна алгебра теорије раста; 3. Кључне тенденције и питања
економског раста; 4. Елементи теорије раста у радовима класичних економиста; 5.Модел производње; 6. Увод у егзогену теорију
раста: Соловљев модел; 7. Два концепта конвергенције: ? и ? конвергенција; 8. Увод у ендогену теорију раста: економија идеја;
9. Теорије развоја – од класичне школе до одрживог развоја; 10. Циљеви, фактори и показатељи развоја; 11. Савремене
стратегије развоја; 12. улога савремене државе у развоју; 13. Улога капитала у процесу развоја; 14. Одрживи развој као
владајући развојни концепт.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се састоји од предавања и вежби. Предавања покривају теорију и методологију еконосмког раста и развоја. Вежбе чини
интерактивни рад са студентима, кроз решавање теоријских модела и студија случаја раста и развоја, припрему есеја и
презентација. Један део часова вежби одржава се у рачунском центру са циљем да се студенти упознају са коришћењем јавно
доступних база података и основама емпиријске анализе раста и развоја. Упознавање са радом ресорних државних институција
из области привредног раста и развоја (по могућности организовање посете).
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,
Драгутиновић, Д.,
Филиповић, М., Цветановић
,С.

Теорија привредног раста и развоја, друго издање ЦИД, Економски факултет,
Београд 2012

2, Филиповић, М. Теорија и планирање привредног развоја –
Практикум

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија узорака и планирање експерименатаОзнака предмета: 20.TUP

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Петровић М. Љиљана, Редовни професорНаставници:

Васић Р. Владимир, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

У оквиру предмета се изучава класична теорија узорака (за коначну популацију) и методе планирања експеримената . У теорији
узорака показују се различити начини избора узорака,  оцењивања на основу изабраних узорака и методе анализирања
добијених података. Излажу  се и основни модели планирања експеримената  који се примењују смањила експериментална
грешка. У теорији узорака оцењују се разне карактеристике популације на основу посматрања једног дела те популације без
промена популације,  а код планирања експеримената  се делује на један део популације како би се оценио ефекат тог
деловања  на целу популацију.

Студент стиче знања о различитим начинима избора узорака,  о оцењивању на основу изабраних узорака,  о применама
различитих модела планирања експеримената како би се оценио ефекат деловања различитих фактора на посматрану
популацију и о методама анализирања добијених података.Теорија узорака и планирање експеримената имају широку примену
у различитим научним дисциплинама.

Предмет се састоји од  две  целине. У првој целини се изучава теорија узорака преко стандардних планова узорака: прост
случајан узорак,  узорак с неједнаким вероватноћама, стратификован случајан узорак, систематски узорак,  узорак скупина,
вишеетапни узорак, двофазни узорак, као и примена помоћних података код количничког и регресионог оцењивања.У другом
делу се изучава анализа варијанси и  планирање експеримената  кроз основне моделе: потпуно случајан план,  модели
случајних блокова,  модели латинских квадрата,  факторијални експерименти  и модели факторијалних планова.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз  илустративн примере, док на
часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама ће рад претежно бити интерактиван и студенти ће бити у могућности
да буду ослобођени полагања дела или целине градива предвиђеног за полагање колоквијума. На самом колоквијуму ће бити
заступљена  материја  која  је  обрађена  на  предавањима  и  вежбама  од  почетка  школске  године  до  дана  одржавања
колоквијума.или  целине  градива  предвиђеног  за  полагање  колоквијума.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Петровић, Љ Теорија узорака и планирање експеримената Економски факултет, Београд 2018

2, Петровић, Љ Збирка решених задатака из теорије узорака и
планирања експеримената Економски факултет, Београд 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теорија вероватноћаОзнака предмета: 20.TVE

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

Петровић М. Љиљана, Редовни професорНаставници:

Станојевић С. Јелена, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Обавезан на подмодулу Статистика модула Статистика, информатика и квантитативне финансије, и изборни на подмодулима
Квантитативне финансије и Информатика модула Статистика, информатика и квантитативне финансије.

Студент стиче апстрактна и применљива знања из Теорије вероватноћа као предуслов за даље праћење наставе из Статистике
и Стохастичког моделирања.

Алгебра случајних догађаја.  Појам вероватноће. Условна вероватноћа и независни догађаји.  Баyес-ова формула. Појам
случајне  променљиве.  Случајна  променљива  дискретног  и  непрекидног  типа.  Функција  расподеле  и  функција  густине.
Математичко очекивање, дисперзија, моменти. Неки типови расподела (униформна, Поиссон-ова, експоненцијална, Гаусс-ова
расподела).  Функције  генератрисе вероватноћа и функције  генератрисе момената.  Карактеристична фунција.  Граничне
теореме.  Закони великих бројева.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз мноштво апстрактних ипрактичних
илустративних примера, док на часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама је рад претежно интерактиван и
студенти су у могућности да сопственим ангажовањем буду ослобођени дела или целине градива предвиђеног за полагање
колоквијума. На самим колоквијумима је заступљена материја која је обрађена на предавањима и вежбама од почетка школске
године до дана одржавања колоквијума.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Колоквијум 40.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
1, Љ. Петровић Теорија вероватноћа Економски факултет, Београд 2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Теоријска статистикаОзнака предмета: 20.TST

Број ЕСПБ: 10

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 4 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Овладавање основним елементима математичке  статистике: уводе се 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 верификоавање непараметарских хипотеза који се
најчешће користе у пракси.

Студент стиче знања из разних делова статистике која омогућавају примену најразноврснијих сложених статистичких модела за
регистроване и израчунате податке код решавања практичних проблема у разним областима (економетрији, финансијама,
макро и микроекономији). Студент ће бити оспособљен и за примену стандардних статистичких софтвера а статистичку обраду
података.

Модели  једнодимензионалних  дискретних  расподела  .  Модели  једнодимензионалних  непрекидних  расподела.
Дводимензионалне и  вишедимензионалне расподеле.  Граничне теореме.  Узорачке   расподеле (хи-квадрат  расподела,
Студентова т-расподела,  Ф-  расподела).  Уређене статистике.  Теорија  одлучивања.  Бројевно и  интервално оцењивање
непознатих параметара.  Тестирање статистичких хипотеза.  Непараметарски методи.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз  илустративне примере,док на
часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама ће рад претежно бити интерактиван и студенти ће бити у могућности
да буду ослобођени полагања дела или целине градива предвиђеног за полагање колоквијума. На самом колоквијуму ће бити
заступљена материја која је обрађена на предавањима и вежбама од почетка школске године до дана одржавања колоквијума.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Петровић, Љ. Теоријска статистика-Теорија статистичког
закључивања Економски факултет, Београд 2018

2, Милошевић В. Збирка задатака из теоријске статистике Научна књига, Београд 1995
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Трговински маркетинг и менаџмент продајеОзнака предмета: 20.TMP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета  је  да  омогући  полазницима разумевање специфичности  трговинског  маркетинга,  усвајање теоријских  и
оперативних, практичних знања о трговинском пословању, специфичним инструментима трговинског маркетингаи активностима
маркетинга у трговинском предузећу.

Студент кроз овај предмет стиче теоријска, стручна и практична знања у вези са формулисањем маркетинг стратегије и
креирањем пакета понуде трговинског предузећа. Оспособљава се за избор канала продаје, комуникацијуи усвајање знања и
вештина у вези са процесом продаје, набавке и логистике. Студент стиче вештине истраживања тржишта у трговини, анализе
података и превођења тржишних информација у план пословања.

Предмет  обухвата  следеће  целине:  а)  концепт  појмом,  настанак,  развој  и  активности  трговинског  маркетинга,  његове
специфичности и стратегије маркетинга савремених трговинских предузећа; б) трговински маркетинг микс и маркетиншке
активности и послови у трговинским предузећима; ц) инструменти пакета понуде са посебним акцентом на политици робног
асортимана,  политици трговинске марке,  политици продајних услуга,  политици набавке,  политици цена,  д)  инструменти
маркетинг логистике и комерцијалне дистрибуције са акцентом на политику залиха и политику локације,  е)  инструменти
комуницирања кроз медије, кроз продавнице и онлајн; ф) истраживање маркетинга и и маркетиншки информациони системи са
акцентом на превођење информација са тржишта у управљачке маркетиншке одлуке; г) управљање трговинским маркетингом и
х) продаја и менаџмент продаје са акцентом на менаџмент продаје и личну продају у малопродаји.

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 – питања и одговори, описи ситуација и дискусија на задату тему. Групне презентације – засноване на
заједничком раду студената на тржишном истраживању. Цасе студy – анализа случајева из домаће и стране праксе. Симулација
- играње различитих улога.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у дискусијама 5.00Да
Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Ловрета, С., Петковић Г.,
Богетић З, Стојковић Д. Трговински маркетинг и продаја ЦИД, Економски факултет,

Београд 2018

22.06.2020Датум: Страна 148



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Трговински менаџментОзнака предмета: 20.TRM

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Петковић К. Горан, Редовни професорНаставници:

Стојковић Ж. Драган, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ  предмета  је  стицање  знања  и  вештина,  као  и  усвајање  метода  рада  (алата)  потребниx  менаџерима  глобалних,
регионалних и локалних предузећа у набавци, продаји, трговини (на мало и на велико) и у логистици.Поред стратегијске
компоненте,  циљ предмета је пружање оперативних знања управљања функцијама трговинских предузећа. Циљ је и да
оспособи студенте да примене савремене концепте и алате трговинског менаџмента.

Студент ће након овог предмета бити у стању да примењује знања трговинског менаџмента која укључују набавно и продајно
пословање, логистику трговинског предузећа, релевантна организациона решења, с посебним нагласком на балансираном
маркетиншко-финансијском управљању. Може да користи савремене менаџерске и софтверске алате, да учествује у раду
пословних  функција  набавке  и  продаје.  Стиче  и  активно  примењује  вештине  тимског  рада,  презентације,  ефективне
комуникације.  Поштује  трговинску  и  ширу  пословну  етику,  професионалне  вредности  и  норме  понашања.

Обухваћене  су  следеће  области  трговинског  менаџмента:  стратегијски  приступ  управљању  трговинским  предузећем,
финансијска  стратегија  у  систему  трговинског  менаџмента,  управљачки  модели  профитабилности,  продуктивности  и
конкурентности,  стратегијско планирање и имплементација стратегијских планова, модели за стратегијско и оперативно
одлучивање у набавно-продајном пословању и трговини, организациона имплементација стратегије, етичка и правна питања у
трговинском менаџменту и будућност трговинског менаџмента.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настави кроз: предавања (ппт презентације), предавања у рачунском центру кроз моделе симулације; предавање
вођено кратком колективном презентацијом примера из домаће и стране праксе као повод за тумачење појмова и разумевање
концепата. Вежбе су практичног карактера (анализа случаја, симулација, дискусија), уз гостовање проверених професионалаца,
лидера домаће и европске трговинске праксе.
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, Ловрета, С. и Петковић, Г. Трговински менаџмент Економски факултет, Београд 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Тржишно комуницирањеОзнака предмета: 20.TKO

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Пословна економија и менаџмент

Огњанов П. Гаљина, Редовни професорНаставници:

Филиповић М. Јелена, Ванредни професор

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је да студенти стекну основна теоријска знања у области маркетиншких комуникација,  као и да науче да
планирају и спроводе активности маркетиншког комуницирања ради унапређења размене на тржишту и остварења пословних
циљева предузећа. Циљ је да студенти стекну специфична знања о појединачним алатима маркетиншког комуницирања,
укључујући личну продају, оглашавање, унапређење продаје, публицитет и остале облике маркетиншког комуницирања, да се
упознају с основним карактеристикама масовних медија и могућностима преношења промотивне поруке кроз медије, да науче
да разликују поједине стратегије комуницирања и њихову примену у
одговарајућим ситуацијама, као и да се у пословној пракси понашају на етичан начин.

Студенти ће знати да планирају промотивне кампање и да донесу одлуку о избору алата маркетиншких комуникација. У оквиру
појединих алата они ће знати како да планирају личну продају, оглашавање, унапређење продаје, публицитет и остале облике
маркетиншког комуницирања, како да их спроводе у пракси, као и како да мере ефектедонетих одлука. Коначно, студенти ће
разумети употребу масовних медија у циљу преношења промотивне поруке, анализирати њихове предности и недостатке, и
научити да користе специфичне мере и показатеље за потребе планирања медија. Овладаће и вештином
презентације, неопходном у примени наведених алата маркетиншких комуникација.

Основе тржишног  комуницирања:  маркетинг  концепција  и  комуницирање предузећа.  Учесници у  процесу  маркетиншког
комуницирања (оглашивачи, агенције, медији, регулаторна тела и агенције). Теоријске основе комуницирања: дефинисање и
елементи процеса комуницирања. Лична продаја као алатка тржишног комуницирања. Планирање, организовање и управљање
личном продајом. Оглашавање као облик тржишног комуницирања. Ефекти, истраживања, планирање и етика у оглашавању.
Унапређење продаје као облик тржишног комуницирања. Публицитет као облик тржишног комуницирања. Остали облици
комуницирања:  сајмови  и  изложбе,  спонзорство,  директни  одговор.  Средства  за  преношење огласних  порука  и  медија
планирање.  Штампани медији.  Електронски  медији.  Нетрадиционални медији.
Практична настава: Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад.
Практична настава је намењена стицању вештине презентације као и решавању студија случаја и раду на мини пројектима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на премету се изводи у виду предавања и вежби. Циљ предавања је да студенте упозна с основним концептима, да
добију  увид  у  образовну  материју  и  да  их  подстакне  на  размишљање  о  одговарајућој  теми.  Предавање  подразумева
презентацију наставника, као и дискусију о темама за размишљање. На вежбама студенти самостално излажу материју из
области маркетиншких комуникација. Циљ је да они овладају вештином
презентовања, као и да представе и аргументују решења проблема до којих су дошли у тимском раду
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 15.00Да
Практична настава 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Огњанов Г. Маркетиншке комуникације, друго измењено и
допуњено издање

ЦИД Економски факултет,
Београд 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Управљачко рачуноводствоОзнака предмета: 20.UPR

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Рачуноводство и пословне финансије

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студената да критички примењују управљачко-рачуноводствене концепте, технике и методе у производним
предузећима, трговинским, услужним, финансијским и непрофитним организацијама.
Развијање дипломаца способних да етички резонују у рачуноводственој пракси

Студенти ће бити у стању да:
Објасне значај и улогу управљачког рачуноводства у новом пословном окружењу
Опишу сврху постојања управљачког рачуноводства у различитим типовима организација
Учествују у раду мултидисциплинарних и мултифункционалних тимова
Дискутују о професионалним одговорностима управљачких рачуновођа
Припремају, презентују и анализирају различите типове извештаја по пословним сегментима
Примењују најважније управљачко-рачуноводствене концепте, технике и методе
Идентификују релевантне финансијске и нефинансијске информације
Дискутују о етичком и дисфункционалном понашању менаџмента
Идентификују систем награђивања у складу са перформансама

Управљачко рачуноводство у новом пословном окружењу; Трошкови: појам, концепти и класификације; Домети и ограничења
маргиналног и апсорпционих система обрачуна трошкова; Мерење и управљање трошковима: нови приступи; Ланац вредности
и животни циклус као оквир за управљање трошковима; Проблем комбиновања техника за управљање трошковима; Обрачун
циљних  трошкова  и  вредносни  инжењеринг;  ЈИТ  систем;  Леан  рачуноводство;  Каизен  обрачун  трошкова;  Управљање
трошковима квалитета; Обрачун и управљање трошковима по активностима (АБЦМ); Управљање трошковима животног циклуса
производа;  Мерење  и  управљање  трошковима  маркетинга;  Систем  интегриасних  мера  перформанси;  ЦВП  анализа;
Рачуноводствено одлучивања; Одлучивање о ценама; Традицонално буџетирање и контрола; Мастер буџет; Флексибилно
буџетирање; Ролинг буџетирање; Буџетирање засновано на активностима (АББ);  Извештавање о сегментима и анализа
профитабилности;  Профитни  и  инвестициони  центри;  Трансферне  цене;  Систем награђивања и  мерење перформанси
менаџмента.

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., Милићевић В.,
Стевановић Н. Управљачко рачуноводство

Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд.

2020

2, Малинић Д., Милићевић В.,
Глишић, М. Управљачко рачуноводство – Збирка задатака

Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд.

2020

3, Garrison, R., Noreen, E.,
Brewer, P. Managerial Accounting McGraw-Hill/Irwin, New York 2017
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Управљање организационим променамаОзнака предмета: 20.UOP

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљеви предмета Управљање организационим променама су вишеструки: учинити студенте свесним значаја организационих
промена у савременим предузећима, упознати студенте са различитим перспективама организационих промена , пренети
студентима практично знање о томе како управљати процесом организационих промена како би били у стању да успешно воде
тај процес у пракси

Након одслушаног курса студенти би требало да познају основне теорије, перспективе и моделе управљања организационим
променама. Такође, након завршеног курса, студенти ће бити у стању да воде процес организационих промена у реалној
ситуацији што подразумева да буду у стању да иницирају, планирају и организују процес промена, ефективно спроводе промене
и контролишу ефекте промена.

Теоријска настава.  Садржај предмета се састоји из два дела. Први део предмета обухвата анализу узрока, садржаја и процеса
организационих промена из угла 4 перспективе и 9 теорија организационих промена: организациони развој, стратешке промене,
пропадање, заокрет и смањивање организације, институционалне промене, животни циклус организације,  организациона
адаптација, управљање укупним квалитетом, реинжињеринг пословних процеса, организационо учење. Други део садржаја
предмета обухвата активности  управљања организационим променама: иницирање промена, дијагноза стања организације,
креирање визије и планирање нове организације, планирање и организовање промена, мотивисање за промене, спровођење
промена, управљање структуром моћи, персонална транзиција, стабилизација промена, праћење и контрола промена.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава се састоји од анализа случајева из пркаси, симулација и других врста вежби током којих студенти уче да
препознају и решавају проблеме у процесу организационих промена и како да унапреде ефиасност тог процеса.

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) групне презентације
пројеката анализе процеса организационих промена у изабраном предузећу.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току предавања 20.00Да
Групни пројекат 20.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Јанићијевић Н. Управљање организационим променама Београд: ЦИД Економски
факултет 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Управљање приходима у туризму и хотелијерствуОзнака предмета: 20.UPT

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Зечевић В. Бојан, 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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Главни  циљеви  курса  су  да  студенте  упозна  са  основним појмовима о  управљању приходима и  ценама и  применом у
различитим делатностима, са посебним освртом на хотелијерство и туризам, да се објасни однос између цене, потражње и
понуде, да се илуструју различити механизми одређивања цена, објасни сегментација потрошача и диференцијација цена, да
се уведу основни појмови о динамичким ценама, као и да упозна студенте са основама одлучивања о промоцијама, планираном
обарању и прилагођавању цена. Студенти ће научити да нализирају ефикасност стратегија одређивања цена и прихода за
одабране хотелске операције, развијају стратегије за максимизирање прихода и израчунају кључне оперативне статистике
хотелског пословања.

По успешно положеном предмету, студенти ће моћи да: (1) разумеју појам и улогу управљања приходима; (2) разумеју и тумаче
основне принципе на којима почива управљање приходима; (3) анализирају различите стратегије цена и утицаје више фактора,
нпр. атрибута купца, сезоналности, животног циклуса производа, карактеристика производа и пакета услуга; (4) објасне праксе
контроле залиха  и  повезане одлуке,  нпр.  прекомерни букинг,  дисплацемент анализа (групе у  односу на индивидуалне
посетиоце) и трошкови и стратегије дистрибуције; (5) интерпретирају поређења на нивоу тржишта са конкурентним предузећима
и објектима; (6) примене различите математичке приступе за процену успешности пословања у хотелијерству и туризму.

Увод у управљање приходима и формирање цена.  Ценовна стратегија.  Предлог вредности.  Израчунавање вредности у
динамичном окружењу. Диференцијалне цене. Оквир за предвиђање тражње. Оквир за предвиђање прихода. Управљање
капацитетима. Управљање дистрибуцијом. Мерење и контрола. Стратегије оцена за додатне приходе.

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
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Жупановић Иво Yиелд менаџмент у туристичкој индустрији Факултет за бизнис и туризам,
Будва 2013

2, Kimberly A. Tranter, Trevor
Stuart-Hill, Juston Parker

An Introduction to Revenue Management for the
Hospitality Industry

Pearson New International
Edition. Pearson 2013
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Урбана економикаОзнака предмета: 20.URE

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Молнар С. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студената за препознавање кључних аспеката урбаног развоја, функционисања градске привреде, улоге
тржишта у  развоју  градова,  концепата зеленог,  паметног  и  креативног  града и  основних обележја  савремених процеса
урбанизације,  те  у  том контексту  њихово припремање за  послове у  домену  урбанистичког  планирања,  развоја  градске
инфраструктуре, управљања некретнинама, вођења локалних финансија, заштите животне средине, превенције криминала у
градовима и сл.

Након савладавања овог предмета студенти ће моћи да објасне улогу тржишта у развоју градова, да наведу кључне проблеме
градске земљишне политике, да идентификују главне принципе управљања резиденцијалним и пословним простором, да
представе квалитет становања и мере стамбене политике, да разликују економске и еколошке последице инвестиција, да
процењују учинке градских буџета и алтернатнивних начина финансирања пројеката од локалног значаја.

Увод у урбану економику; Развојна улога градова и структура градске привреде; Законитости тржишта у развоју градова;
Урбанизам и урбанистичко планирање; Земљишна рента и начини коришћења земљишта; Развој комуналне инфраструктуре;
Саобраћајна инфраструктура и градски превоз; Економика некретнина и управљање резиденцијалним и пословним простором;
Квалитет становања и стамбена политика; Образовање и атрактивност градског подручја; Социологија града и криминал;
Градска управа и локалне финансије; Развој метропола и политика заштите животне средине; Концепти зеленог, паметног и
креативног града ; Глобализација и урбанизација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавање помоћу презентација; интерактивна настава; анализа студија случаја; симулација различитих модела урбанистичког
планирања; презентације студентских радова (пројеката, елабората) и др.

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, Artur O’ Salivan Урбана економика ЦИД, Економски факултет,
Београд. 2018
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Увод у анализу трошкова и користиОзнака предмета: 20.ATK

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

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

4 0 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

-Упознавање студената са анализом трошкова и користи која омогућује процену финансијске исплативости и економске
оправданости јавних пројеката и политика које спроводи држава како би се ресурси алоцирали на начин на који се највише
повећава благостање целог друштва.
-Оспособљавање студената да примене 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.

По завршеном курсу студент ће бити у могућности да:
(1) примени принципе анализе користи и трошкова на формулацију и евалуацију пројеката као основе за доношење одлука у
домену јавних политика,
(2) израчуна основне финансијске и економске индикаторе ефикасности и ефективности на основу којих се могу доносити
ваљане  одлуке  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.

Теоријска настава
Теоријске основе анализе трошкова и користи; Концепти вишка произвођача, вишка потрошача и спремности да се плати;
Вредновање нето користи (на основу дејства пројекта на тржиштима аутпута и инпута); Дисконтовање будућих ефеката пројекта
и третман инфлације (финансијска нето садашња вредност и интерна стопа приноса); Друштвена дисконтна стопа (економска
нето садашња вредност и интерна стопа приноса);  Неизвесност -  очекиване вредности и анализа осетљивости; Ризик и
очекивани исходи (опције);  Проширења АТК у условима несавршених тржишта (цене у сенци), задатих циљева (анализа
ефективности) и оцене дејства на расподелу.
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, 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

Есеј 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 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 - I степен студија

Наставни предмет

Увод у институционалну економијуОзнака предмета: 20.UIE

Број ЕСПБ: 7

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска теорија и анализа

Зарић Ђ. Синиша, Редовни професорНаставници:

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета јесте упознавање студената са значајем институција за економски развој. Предмет за циљ има и упућивање
студената на резултате развоја институционалне економије: фазе развоја и освновне резултате. Студенти се усмеравају на
изучавање домета најзначајнијих представника институционалне економије,  у  циљу овладавања техникама и методама
институционалне анализе.

Након одслушаног предмета, студенти ће бити у могућности да:
(1) анализирају утицај формалних и неформалних институција на економски развој;
(2) упореде ефикасност процеса развоја друштава у односу на њихову институционалну структуру;
(3) повежу разликовање концепта власништва од концепта својинских права;
(4) просуђују о значају правила са становишта утицаја на перформансе и трансакционе трошкове;
(5) валоризују утицај социјалног капитала на економске резултате.

1. Фазе развоја институционалне економије: стара и нова институционална економија; (2) Формалне и неформалне институције
и путеви зависности; (3) Теорија својинских права, теорија уговора и трансакциони трошкови; (4) Динамика институција: значај
институционалних промена; (5) Тржишта, фирме и кооперација између тржишта и фирми; (6) Државна интервенција у циљу
заштите јавног интереса; (7) Мерење успештности институционалног окружења.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни методи извођења наставе укључују: фронтални метод (предавања), тимски рад у припреми презентација, студију
случаја, панел дискусију.

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, Groenewegen, J. Institutional economics: an introduction Palgrave MacMillan 2010

2, Пелевић, Б Економисти нобеловци : 1990-2003 Економски факултет у
Београду. 2004

3, Зарић, С. Социјални капитал и економски развој Економски факултет у
Београду. 2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Увод у развојну економијуОзнака предмета: 20.RAE

Број ЕСПБ: 9

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Редовни професорНаставници:

Рикаловић М. Гојко, Редовни професор

Молнар С. Дејан, Ванредни професор

Глигорић Матић Ж. Мирјана, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

4 3 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Оспособљавање студената за изучавање свеукупне економске стварности Србије,  односно њених кључних сегмената -
привредног развоја, привредног система и економске политике. Припремање студената за послове у домену инвестиционог
одлучивања на макро плану,  спровођења развојне  и  социјалне политике,  политике заштите животне средине,  у  сфери
образовања,  креативних индустрија,  активности у  процесу  приступања ЕУ и  др.

Савладавањем садржаја предмета студенти ће моћи да:
објасне појаве и процесе на нивоу националне привреде,
представе основне зависности и испитају конкурентност привреде,
тумаче резултате квалитативне анализе и примене неких квантитативних метода,
повезују проблеме и могућа решења на различитим привредним нивоима, од националног до локалног, те у активностима
великих привредних субјеката,
идентификују и процењују ефекте развојних пројеката од националног значаја,
сагледају суштину и значај концепта одрживог развоја,
процене одрживост економског развоја на регионалном и националном нивоу,
покажу остварене резултате у процесу европских интеграција и испитају оправданост процеса придруживања земље Европској
унији.

Предмет изучавања развојне економије; Теоријске основе анализе и истраживања, основни аналитички инструментариј –
макроекономски агрегати и статистичко-методолошка објашњења; Развојне могућности привреде Србије - акумулација и
инвестиције; Технолошки прогрес, раст и развој националне привреде, изградња информационог друштва; Глобална структура
привреде и развој најважнијих привредних сектора; Државни сектор привреде, јавне услуге и развој друштвене инфраструктуре;
Регионални развој,  диспаритети у Србији и могућности њиховог превазилажења; Становништво као чинилац привредног
развоја; Природни услови и извори; Капитал као чинилац привредног развоја; Развојни токови у историјској ретроспективи и
могуће солуције пред привредом Србије; Тржиште и приватна својина као главни ослонци привреде Србије и завршетак
транзиције; Економска политика као израз макроекономског управљања привредом и могуће опције у сложеној стварности
Србије;  Привредни  развој  Србије  и  благостање  становништва;  Привреда  Србије  у  међународном  окружењу  и  њена
конкурентност; Европска перспектива Србије; Најважнији отворени проблеми привреде Србије и могућности њиховог решавања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Излагање уз употребу презентација, интерактивна настава, анализа примера из праксе, решавање задатака, освежавање
градива и провера знања, дискусије, симулације и игре, индивидуалне/групне презентације.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 5.00Да
Колоквијум 15.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1,
Деветаковић С., Јовановић
Гавриловић Б., Рикаловић
Г.

Национална економија
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду.

2019
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Веб дизајнОзнака предмета: 20.VED

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Статистика и математика

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 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима веб дизајна и програмирања
апликација за веб и Интернет.

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да дизајнирају и програмирају веб пословне
апликације. Тачније, биће у могућности да дизајнирају веб сајтове и веб пословне апликације применујући алате ХТМЛ-а, ЦСС-а
и ЈаваСцрипт-а.

Теоријска настава
Интернет и WWW. Области  веб дизајна. Веб и графички дизајн. Дизајн интерфејса. Оптимизација за веб претраживаче.  Алати
за  израду  веб  страница.  Графички  оријентисани  едитори.  Технологије  за  израду  веб  страница.  Креирање  веб  сајта.
Дефинисање циљева и задатака сајта. Планирање сајта. Структура сајта. Мапа сајта. Навигација. Боја позадине и фонтова.
Форматирање текста. Фонтови. Слике. Анимације. Звук. Компатибилност сајта у разним окружењима. Склапање садржаја у
целину. Прикупљање материјала за сајт. Израда сајта. Промоција сајта. Праћење и одржавање сајта.
Практична настава: Вежбе
Коришћење основних алата за прављење веб презентације. Аутоматско генерисање у ХТМЛ код. Коришћење алата у едитору
за израду веб презентација.  Рад у  едитору.  Дугмад,  фонтови,  текст,  слике,  видео записи,  едитори,  фрејмови,  линкови.
Постављање презентације на Интернет. Коришћење налога на серверу. ССХ Сецуре Схелл Цлиент програм. Основни појмови у
ХТМЛ-у. Тагови и основне наредбе у ХТМЛ-у. Рад са објектима у ХТМЛ-у.  ЦСС. ЈаваСцрипт.

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 коришћење
Интернета. Пракатичан рад се одвија у рачунарским салама.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Robbins N.Jehhifer Научите веб дизајн: водич кроз ХТМЛ,ЦСС,
ЈаваСцрипт и веб графику Микро књига, Београд 2014

2, Lemay Laura, Colburn Rafe,
Kyrnin Jennifer HTML5, CSS3 i JavaScript за развој веб страна Компјутер библиотека,

Београд 2016
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Наставни предмет

Заштита конкуренцијеОзнака предмета: 20.ZAK

Број ЕСПБ: 5

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

УНО предмета Економска политика и развој

Трифуновић Д. Дејан, Ванредни професорНаставници:

Ристић С. Бојан, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

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

2 2 0 0 0

Предмети предуслови Нема

Услови:

Циљ предмета је упознавање студената са теоријским, емпиријским, правним и практичним аспектима проблематике заштите
конкуренције – као дела Индустријске организације. Студенти ће се упознати са: системом заштите конкуренције у Србији,
Европској унији (ЕУ) и Сједињеним Државама, забрањеним пословним праксама и могућим последицама за учеснике на
тржишту, те теоријским моделима и другим инструментима које користе стручна тела надлежна за заштиту конкуренције
(комисије) приликом утврђивања повреда конкуренције.

Након савладаног курса студенти ће моћи да разликују и објасне основне термине из домена заштите конкуренције. Такође,
студенти ће бити и стању да процене које праксе компанија се могу сматрати  забрањеним и да аргументују због чега су
забрањене,  одреде  релевантно  тржиште  и  утврде  ефекте  повреда  конкуренције  на  њему,  измере  ниво  концентрације
релевантног тржишта, идентификују рестриктивне споразуме као и злоупотребе доминантног положаја на тржиштима. Коначно
студенти  ће  бити  оспособљени  да  тумаче  и  примењују  кључне  законске  и  подзаконске  прописе  из  области  заштите
конкуренције.

1. Српски прописи и институције у вези са заштитом конкуренције; 2. Директиве ЕУ о заштити конкуренције;  3. Тржишна моћ и
њена злоупотреба; 4. Дефиниција релевантног тржишта (релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште); 5.
Мерење концентрације релевантног тржишта; 6. Злоупотреба доминантног положаја (наметање прекомерних цена, предаторско
формирање цена, ценовна дискриминација, препреке за улазак на тржиште и везана трговина); 7. Рестриктивни споразуми; 8.
Контрола концетрација; 9. Конкуренција на двостраним тржиштима.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Сврха предавања је да припреме студента за решавање неких од кључних проблема које намеће спровођење политике заштите
конкуренције.  На  часовима  вежби  студенти  имају  прилику  да  кроз  дискусију  са  наставницима  и  сарадницима  провере
разумевање предметне материје и да се опробају у анализи како хипотетичких, тако и реалних примера из праксе. Део часова
вежби ће бити реализован уз учешће представника Комисије за заштиту конкуренције и стручњака из праксе у овој области.
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, Oz Šaj Индустријска организација Економски факултет, Београд 2001

2, Bishop, Simon & Mike Walker The Economics of EC Competition Law: Concepts,
Application and Measurement

3rd Revised edition, Sweet &
Maxwell 2010

3, Motta,Massimo Competition Policy: Theory and Practice Cambridge University Press,
New York 2004
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Завршни рад

Завршни рад (израда и одбрана)Ознака предмета: 20.DIPL

Број ЕСПБ: 0

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 2

Предмети предуслови Нема

Услови:   Студент има право да ради завршни рад на предмету уколико је тај предмет претходно положио и ако је тај предмет
заступљен у програму. Студенти узима тему за завршни рад када има највише један неположен испит из студијског програма.

Циљ писања и одбране завршног рада је да се студент упозна са одређеном облашћу научне или стручне дисциплине, кроз
детаљнију разраду једне теме из те области, као и да се оспособи за праћење литературе и самосталан истраживачки рад.
Израдом и одбраном завршног рада студент стиче неопходна искуства у решавању сложених проблема и задатака и сагледава
могућност примене стечених теоријских и практичних знања, као и научних метода и инструмената у обради конкретних питања.

Писањем и одбраном завршног рада студент доказује да је овладао знањима и стекао компетенције потребне за самосталан
рад у решавању теоријских или практичних проблема, уз употребу одговарајућих научних метода и инструмената. Студент је
оспособљен да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања из литературе релевантна за одређену тему, односно да
примени знања стечена обрадом литературе и покаже како се неки конкретан проблем може решити.

Завршни рад представља самосталан стручни рад студента, презентиран у писаној форми, у коме студент под вођством
наставника – ментора обрађује изабрану тему.  Обухвата:  насловну страну,  садржај,  увод,  главни део рада,  закључак и
литературу. У уводу се презентира предмет истраживања и указује на значај теме завршног рада. Главни део рада садржи
приказ теоријских (основне дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу, оригинални) резултата који се односе
на задату тему. Тај  део текста треба да буде сачињен од више логичних целина, означених одговарајућим насловима и
поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао приликом израде завршног рада. Литература
садржи све публиковане извори (књиге, чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји итд.), које је студент користио при
обради теме. Стил писања завршног рада мора да буде у складу са уобичајеним стандардима академског писања. Након
израде завршног рада студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим правилником Факултета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студент се договара са наставником о избору теме за завршни рад, а затим наставник одобрава тему, упућује студента у начин
писања рада и саветује потребну литературу. Након завршетка рада и отклањања евентуалних недостатака које је наставник –
ментор уочио, приступа се одбрани завршног рада. Одбрана се обавља се пред трочланом комисијом, која треба да се увери да
је студент самостално обрадио и савладао тему рада. Услов: Студент има право да ради завршни рад на предмету уколико је
тај предмет претходно положио и ако је тај предмет заступљен у програму. Студенти узима тему за завршни рад када има
највише један неположен испит из студијског програма.

Оцене знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда завршног рада 50.00Да
Завршни испит ПоенаОбавезна

Одбрана завршног рада 50.00Да
Литература
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - I степен студија

Предмет завршног рада

Завршни рад (предмет)Ознака предмета: 20.DIPP

Број ЕСПБ: 4

400 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС)Програм(и) у којем се изводи
TE0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС)

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 4 0

Предмети предуслови Нема

Услови:   Студент има право да ради завршни рад на предмету уколико је тај предмет претходно положио и ако је тај предмет
заступљен у програму. Студенти узима тему за завршни рад када има највише један неположен испит из студијског програма.

Циљ писања и одбране завршног рада је да се студент упозна са одређеном облашћу научне или стручне дисциплине, кроз
детаљнију разраду једне теме из те области, као и да се оспособи за праћење литературе и самосталан истраживачки рад.
Израдом и одбраном завршног рада студент стиче неопходна искуства у решавању сложених проблема и задатака и сагледава
могућност примене стечених теоријских и практичних знања, као и научних метода и инструмената у обради конкретних питања.

Писањем и одбраном завршног рада студент доказује да је овладао знањима и стекао компетенције потребне за самосталан
рад у решавању теоријских или практичних проблема, уз употребу одговарајућих научних метода и инструмената. Студент је
оспособљен да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања из литературе релевантна за одређену тему, односно да
примени знања стечена обрадом литературе и покаже како се неки конкретан проблем може решити.

Завршни рад представља самосталан стручни рад студента, презентиран у писаној форми, у коме студент под вођством
наставника – ментора обрађује изабрану тему.  Обухвата:  насловну страну,  садржај,  увод,  главни део рада,  закључак и
литературу. У уводу се презентира предмет истраживања и указује на значај теме завршног рада. Главни део рада садржи
приказ теоријских (основне дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу, оригинални) резултата који се односе
на задату тему. Тај  део текста треба да буде сачињен од више логичних целина, означених одговарајућим насловима и
поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао приликом израде завршног рада. Литература
садржи све публиковане извори (књиге, чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји итд.), које је студент користио при
обради теме. Стил писања завршног рада мора да буде у складу са уобичајеним стандардима академског писања. Након
израде завршног рада студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим правилником Факултета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Студент се договара са наставником о избору теме за завршни рад, а затим наставник одобрава тему, упућује студента у начин
писања рада и саветује потребну литературу. Након завршетка рада и отклањања евентуалних недостатака које је наставник –
ментор уочио, приступа се одбрани завршног рада. Одбрана се обавља се пред трочланом комисијом, која треба да се увери да
је студент самостално обрадио и савладао тему рада.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 50.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Одбрана завршног рада 50.00Да

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година
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