
 
 
 
 

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 положеног испита, студент ће бити у могућности да: 

 Дефинише основне појмове примењене статистике; 
 среди, прикаже и опише  податке табеларно и графички; 
 одабере, израчуна и протумачи дескриптивне мере у зависности од врсте података и 

облика расподеле;  
 разликује моделе расподеле вероватноћа дискретне и непрекидне случајне променљиве; 
 формира интервале поверења за непознате параметре основног скупа у зависности од 

испуњености претпоставки;  
 одабере и спроведе параметарске или непараметарске методе тестирања хипотеза 

засноване на једном, два или више узорака;  
 анализира међузависност економских појава на основу метода корелационе и 

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

серија; израчуна и протумачи индивидуалне и групне индексе;  
 дефинише циљеве анализе временских серија и разликује приступе анализи временских 

серија;  
 спроведе анализу тренда и сезонске компоненте применом основних статистичких 

метода; разликује методе прогнозе временских серија; 
 спроведе елементарно статистичко истраживање различитих појава, протумачи добијене 

резултате и изведе одговарајуће статистичке и економске закључке. 
 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 
  ПРЕДАВАЊА 

(теме по недељама) 
ВЕЖБЕ  

(теме по недељама) 
1.  Појам и предмет статистике;  

Основни скуп и узорак; 
Врсте података (мерне скале) и извори 
података;  

Увод у статистичку анализу; Обнављање 
градива из вероватноће потребно за 
савладавање материје из статистике. 



Статистичке серије; 
Сређивање и обрада података 

2.  Мере централне тенденције; 
Мере дисперзије и облика расподеле 

Појам и предмет статистике; Основни скуп и 
узорак; Врсте података (мерне скале) и 
извори података; Статистичке серије; 
сређивање и обрада података (примери) 

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

Мере централне тенденције; Мере дисперзије 
и облика расподеле (примери и задаци) 

4.  Непрекидна случајна променљива и 
расподела вероватноћа; 
Нормална расподела вероватноћа 

Основни појмови теорије вероватноће  
(примери и задаци) 

5.  Узорак, статистике узорка и узорачка 
расподела вероватноћа;  
Статистичко оцењивање 

Непрекидна случајна променљива и 
расподеле вероватноћа; Нормална расподела 
вероватноћа (примери и задаци) 

6.  Статистичко оцењивање Узорак, статистике узорка и узорачка 
расподела вероватноћа (примери и задаци) 

7. Тестирање статистичких хипотеза Статистичко оцењивање (примери и задаци) 
8.  Тестирање статистичких хипотеза  

2 (хи-квадрат) тест 
Тестирање статистичких хипотеза засновано 
на једном узорку (примери и задаци) 

9. Анализа варијансе са једним фактором 
варијабилитета; 
Увод у просту линеарну корелацију и 
регресију; Пирсонов коефицијент 
корелације, Спирменов коефицијент 
корелације ранга 

Тестирање статистичких хипотеза засновано 
на два узорка (примери и задаци) 
2 (хи-квадрат) тест (примери и задаци) 

10. Прост линеарни регресиони модел: 
претпоставке, метод обичних најмањих 
квадрата, оцењивање и тестирање хипотеза 

Анализа варијансе са једним фактором 
варијабилитета (примери и задаци) 
Проста корелација: Пирсонов и Спирменов 
коефицијент корелације (примери и задаци) 

11. Прост линеарни регресиони модел: 
оцењивање и предвиђање  
Вишеструки линеарни регресиони модел 

Прост линеарни регресиони модел: 
претпоставке, метод обичних најмањих 
квадрата, оцењивање и тестирање хипотеза 
(примери и задаци) 

12. Увод у анализу временских серија;  
Индексни бројеви 

Прост линеарни регресиони модел: 
оцењивање и предвиђање (примери и 
задаци) 
Вишеструки линеарни регресиони модел 
(примери и задаци) 

13.  Линеарни и експоненцијални тренд; 
Сезонски индекси 

Индексни бројеви (примери и задаци) 
Линеарни и експоненцијални тренд 
(примери и задаци) 



14.  Десезонирање временске серије;  
Основни методи прогнозе временских 
серија 

Сезонски индекси; Десезонирање, Прогноза 
временских серија (примери и задаци) 

15.  Ревизија градива, израда испитних задатака Увежбавање испитних задатака 
 
 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Настава се изводи у виду предавања и вежби. Предавања се састоје од око 80% теорије (методи, 
дефиниције, концепти) и око 20% илустративних примера. Вежбе подразумевају интерактивни 
рад са студентима кроз дискусију у вези теоријских делова и задатака, практичан рад на 
задацима појединачно и у мањим групама, илустрације и примере из праксе.  
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Коначна оцена се изводи на основу збира поена на предиспитним активностима и поена на 
завршном испиту. На предиспитним активностима студент може остварити највише 40 поена. 
Завршни испит се састоји из два дела од којих сваки носи по 30 поена (укупно 60 поена). 
Потребан услов за позитивну коначну оцену је положени завршни испит, односно да је студент 
на завршном испиту остварио најмање 51% од укупног броја поена.  

Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10. 
 
Предиспитне активности студената:  
 
Предиспитне активности (укупно 40 поена) обухватају:  
 

1. Активност на часовима вежби: максимално 5 поена  
2. Тест провере знања и два квиза: максимално 5 поена  
3. Колоквијум: максимално 30 поена. 

 
Активност на часовима вежби подразумева учешће у дискусији и изради задатака. Тест провере 
знања и два квиза представљају активности које се реализују на Moodle платформи. Колоквијум 
обухвата теоријска питања и задатке из свих области закључно са тестирањем хипотеза на 
једном узорку. Колоквијум ће бити организован у суботу, 22. априла 2023. године. 
 
Студентима, који из објективних разлога нису остварили поене на предиспитним активностима 
током семестра, биће омогућено да полажу колоквијум у додатним терминима.  
 
Завршни испит: 
 
Завршни испит (укупно 60 поена) полаже се у писаној форми, према следећој структури: 

 I део (задаци): максимално 30 поена 
 II део (теоријска питања): максимално 30 поена. 

 



Први део се састоји из три задатака из свих области након тестирања хипотеза на једном узорку. 
Други део се састоји од теоријских питања отвореног и затвореног типа из целокупног градива. 
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