
 

 
 

СТАТИСТИКА 
План рада на предмету 

 
 
 
Студијски програм:  Квантитативна анализа (mодули: Пословна информатика, Актуарство, 
Демографија, Економетрија, Статистика)  
Година: Прва година мастер студија 

Семестар: Јесењи   
Фонд часова: 30П 
ЕСПБ: 7 
 
 

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
Навести до пет основних циљева предмета. 
 

1) Стицање продубљених знања из појединих области статистике које су биле заступљене у 
првом циклусу и додатних знања из неких области статистике; 
 
2) Овладавање појмовима и елементима вероватноће и статистике: основним појмовима теорије 
вероватноћa, појмом једнодимензионалне и вишедимензионалне случајне променљиве, 
расподелама и моментима случајних променљивих, основним појмовима теорије мартингала, 
коваријансом и коефицијентом корелације, граничним теоремама, основним појмовима 
математичке статистике, оценама параметара расподеле и њиховим особинама, тестирањем 
статистичких хипотеза, непараметарским методама;    
 
3) Оспособљавање студената да разумеју и реше конкретне проблеме, односно да примене 
одговарајуће сложене статистичке методе у анализи емпиријских података, као саставни део 
готово сваке економске анализе; 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
По завршетку курса, студент ће моћи да: 
 
1) Разуме појам алгебре случајних догађаја и вероватноће, дефинише вероватноћу користећи 
различите концепције и докаже њена својства; 
2) Разуме и дефинише појам једнодимензионалне и вишедимензионалне случајне променљиве, 
опише њихова својства и испита независност различитих случајних променљивих дискретног и 
непрекидног типа; 
3) Објасни и дефинише појмове математичког очекивања, условног математичког очекивања и 
израчуна их и интерпретира за конкретну случајну величину; 
4) Дефинише, израчуна и интерпретира моменате, централне моменте, коваријансу и 
коефицијенте корелације; 
5) Разликује основне појмове теорије мартингала и наведе основне дефиниције; 
6) Дефинише и утврди важење закона великих бројева, централне граничне теореме, као и да их 
примени приликом израчунавања вероватноћа у практичним економским примерима; 



7) Примени сложене методе статистичког закључивања приликом оцењивања параметара 
расподеле и приликом тестирања статистичких хипотеза а код решавања разних практичних 
проблема; 

8) Доноси статистичке закључке на основу информација добијених из различитих врста узорака 
и процењивања могућих грешака (при закључивању); 

9) Анализира скупове података и примени стандардне статистичке софтвере за статистичку 
обраду података; 

10) Примени случајне процесе у разним областима економске анализе:  актуарству, финансијама 
и др. 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  

 
  Табела 1: Садржај разврстан по тематским целинама. 
 

 ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 

1.  Основни појмови теорије вероватноћа. Условна вероватноћа. Независност догађаја. 

2.  Случајне променљиве. Случајне променљиве дискретног типа. Случајне променљиве 
апсолутно непрекидног типа. 

3.  Вишедимензионалне случајне променљиве, Маргиналне и условне расподеле. Независност 
случајних променљивих. 

4. Моменти и централни моменти. Математичко очекивање. Условно математичко очекивање. 
Коваријанса и коефицијент корелације. 

5.  Функције генератрисе. Карактеристичне функције.  

6. Граничне теореме (Закони великих бројева. Централна гранична теорема) 

7. Основни појмови теорије мартингала. Основни појмови математичке статистике. 

8.  Оцењивање параметара расподеле (Тачкасто оцењивање, Метод момената, Метод максималне 
веродостојности) 

9. Интервално оцењивање. 

10. Тестирање хипотеза. Непараметарски методи. 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
 

На часовима предавања и вежби обрађују се теоријски елементи материје предвиђене програмом 
уз илустративне примере и задатке. Предавања и вежбе се одвијају уз интерактивни рад са 
студентима у форми дискусије и питања која би студенте требало да наведу да сами одреде 
начин и поступак за решавање проблема и задатака. 
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 

Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити 

највише 100 поена, који представљају збир остварених резултата предиспитних обавеза и 

завршног испита. Студент може стећи максимално 50 поена на предиспитним активностима и 

50 поена на завршном испиту. Коначна оцена се изводи као збир оцене са предиспитних 

активности и оцене са завршног испита. Потребан услов за позитивну коначну оцену је положен 

завршни испит, а то значи да студент на завршном испиту мора остварити више од половине 

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:  
 
У оквиру предиспитних активности предвиђен је један колоквијум током семестра који ће 
обухватити градиво закључно са функцијама генератрисе и карактеристичним функцијама. 
Колоквијум обухвата и теоријска питања и задатке.  
 
Завршни испит: 

 

Завршни испит полаже се писмено. На испиту је, као и на предиспитним активностима, са 
најмање 3/5 заступљена практична проблематика, кроз примере и задатке, док је остатак  
теоријског карактера. 
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Београд, 2018. 
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Напомена: Као допунска литература може послужити и сваки други квалитетан универзитетски 

уџбеник (и збирка задатака), на нашем или страном језику, који се бави материјом предвиђеном 

наставним програмом. 

 
 

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 

1. проф. др Весна Рајић, пријем студената: уторак 10-12, кабинет 420, е-mail: 
vesna.rajic@ekof.bg.ac.rs 

2. др Јелена Станојевић, доцент, пријем студената: петак 12-14, кабинет 607, е-mail: 
jelenas@ekof.bg.ac.rs 

3. др Драгана Радојичић, доцент,  пријем студената: среда 14-16, кабинет 309, е-mail: 
dragana.radojicic@ekof.bg.ac.rs 

4. др Ивана Ивковић, доцент, пријем студената: уторак 10-12, кабинет 237, е-mail: 
ivana.ivkovic@ekof.bg.ac.rs 

 
Напомена: Време пријема студената може бити током семестра промењено, зависно од распореда 
наставе, о чему ће студенти бити обавештени на часу. 
 


