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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 

ОСНОВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ – ИНФОРМАЦИОНИ ПАКЕТ 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
  

 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. 

 
 
II         ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након завршеног курса, студент је оспособљен да:  

o користи методе прикупљања података и прикаже податке табеларно и графички; 
o одабере и израчуна дескриптивне мере у зависности од врсте података и облика 

расподеле; 
o спроведе све фазе статистичког истраживања економских појава; 
o разликује моделе расподеле вероватноћа дискретне и непрекидне случајне 

променљиве; 
o формира интервале поверења за непознате параметре основног скупа у зависности 

од испуњености претпоставки; 
o одабере и користи параметарске или непараметарске методе тестирања хипотеза; 
o анализира међузависност економских појава на основу метода корелационе и 

регресионе анализе; 
o објасни разлике између апсолутних и релативних показатеља динамике временских 

серија; 
o протумачи добијене резултате и изведе одговарајуће статистичке и економске 

закључке; 
o решава реалне проблеме из различитих области економије и бизниса применом 

одговарајућих метода статистичког закључивања. 
 
 
III САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 
 
 Предмет статистике и статистичког истраживања 
 Дескриптивна статистичка анализа 
 Основни појмови теорије вероватноће 
 Случајна променљива и расподеле вероватноћа 
 Узорак и статистика узорка 
 Статистичко оцењивање 
 Тестирање статистичких хипотеза 
 2 (хи-квадрат) тест 

Анализа варијансе 
 Линеарна регресија и корелација, непараметарски показатељ корелације 
 Индексни бројеви 
 Увод у анализу временских серија 
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IV ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 
 

Недеља Теме рада на часовима предавања по недељама 

I Појам и предмет статистике 
Основни скуп и узорак 
Врсте података (мерне скале) и извори података  
Статистичке серије 
Сређивање и обрада података 

II Мере централне тенденције 
Мере дисперзије и облика расподеле 

III 
 

Основни појмови теорије вероватноће 
Случајна променљива и расподела вероватноћа 
Теоријски модели дискретних расподела вероватноћа (биномна, 
хипергеометријска, Поасонова, дискретна униформна) 

IV 
 

Непрекидна случајна променљива и расподела вероватноћа  
Нормална расподела вероватноћа 

V Узорак, статистике узорка и узорачка расподела вероватноћа 
Статистичко оцењивање 

VI Статистичко оцењивање 
VII Тестирање статистичких хипотеза 
VIII Тестирање статистичких хипотеза 

2 (хи-квадрат) тест 
IX Анализа варијансе са једним фактором варијабилитета  

Увод у просту линеарну корелацију и регресију 
X 
 

Пирсонов коефицијент корелације, Спирменов коефицијент 
корелације ранга 
Прост линеарни регресиони модел: претпоставке, метод обичних 
најмањих квадрата, оцењивање и тестирање хипотеза 

XI Прост линеарни регресиони модел: оцењивање и предвиђање 
Вишеструки линеарни регресиони модел, оцењивање и превиђање 

XII Увод у анализу временских серија 
Индексни бројеви 

XIII Линеарни и експоненцијални тренд 
Сезонски индекси 

XIV Десезонирање временске серије 
Основни методи прогнозе временских серија 

XV Ревизија градива, израда испитних задатака 
 
 

Недеља Теме рада на часовима вежби по недељама 
I, II Појам и предмет статистике 

Основни скуп и узорак 
Врсте података (мерне скале) и извори података  
Статистичке серије 
Сређивање и обрада података 

III 
 

Мере централне тенденције 
Мере дисперзије и облика расподеле 

IV Основни појмови теорије вероватноће 
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 Случајна променљива, расподела вероватноћа 
Модели дискретних расподела вероватноћа 

V Непрекидна случајна променљива и расподеле вероватноћа  
Нормална расподела вероватноћа 

VI Узорак, статистике узорка и узорачка расподела вероватноћа 
VII Статистичко оцењивање 
VIII Тестирање статистичких хипотеза 

IX Тестирање статистичких хипотеза 

2 (хи-квадрат) тест 
X 
 

Анализа варијансе са једним фактором варијабилитета  
Проста корелација: Пирсонов и Спирменов коефицијент корелације 

XI Прост линеарни регресиони модел: претпоставке, метод обичних 
најмањих квадрата, оцењивање, тестирање хипотеза 

XII Прост линеарни регресиони модел: оцењивање и предвиђање 
Вишеструки линеарни регресиони модел, оцењивање и превиђање 

XIII Индексни бројеви  
Линеарни и експоненцијални тренд 

XIV Сезонски индекси  
Десезонирање, прогноза временских серија 

XV Увежбавање испитних задатака 
 
   
V НАЧИН И ОБЛИЦИ РАДА НА ПРЕДМЕТУ 
 

 Настава се изводи кроз предавања и вежбе, према наведеној структури предмета. 
Предавања се састоје од око 80% теорије (методи, дефиниције, концепти) и око 20% 
илустративних примера.  
 
Вежбе обухватају утврђивање градива кроз следеће облике рада: објашњења 
теоријских делова материје, израду задатака појединачно и у мањим групама, 
илустрације кроз примере из праксе. Задаци на вежбама су слични задацима у 
Збирци задатака и задацима на писменом испиту. Активно учешће у раду на вежбама 
кроз израду задатака и дускусију подразумева да је студент већ усвојио основна 
теоријска знања у вези са темом која се обрађује, односно да је претходно слушао 
предавања и припремио се за часове вежби, прочитавши релевантну материју из 
уџбеника. 
 
Од студената се очекује да током семестра редовно похађају предавања и вежбе, 
активно учествују у дискусијама и изради задатака на вежбама.  
 
Рад на вежбама обухвата следеће облике рада: 

1. Објашњавање нејасних теоријских делова материје кроз дискусију са студентима и 
2. Израду и увежбавање задатака, како у мањим групама, тако и појединачно. 

 
 
VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА 
 
 Студенти се оцењују на основу:  

1.  предиспитних активности и 
2.  резултата на коначном испиту (писменом и усменом делу). 
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1. Предиспитне активности учествују у финалној оцени са 30%. Компоненте 
предиспитних активности су: успех на колоквијуму и активност на часовима 
вежби, односно на Moodle платформи. Колоквијум ће бити организован у 
понедељак, 18. априла 2022. године. 

 
2. Испит у финалној оцени учествује са 70% и састоји из писменог (30%) и усменог 

дела (40%). Писмени део испита је елиминаторан, што значи да га студент мора 
положити да би стекао право да приступи усменом делу испита. Писмени испит 
се полаже уз употребу штампаних формула и таблица. Усмени испит се састоји 
из 2 есејска питања. 
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VIII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Презиме и име Кабинет e-mail Време консултација 

путем Zoom платформе* 

др Радмила Драгутиновић 
Митровић 

511 radmila.dragutinovic@ekof.bg.ac.rs среда, 11-13 

др Весна Рајић 420 vesna.rajic@ekof.bg.ac.rs уторак, 10-12 
др Ивана Ивковић 237 ivana.ivkovic@ekof.bg.ac.rs  

* Напомена: Консултације ће бити организоване путем Zoom платформе, уз обавезну 
претходну најаву путем имејла. 


