
 

 
 

СТАТИСТИКА 2 
План рада на предмету 

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

Семестар: Пролећни  
Фонд часова: 30П 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 
Навести до пет основних циљева предмета. 
 

1) Стицање продубљених и додатних знања из различитих области математичке статистике; 
 
2) Овладавање појмовима и елементима теорије вероватноћа, математичке статистике и теорије 
случајних процеса који се односе на: расподеле случајних променљивих, функције генератрисе, 
граничне теореме, уређене статистике, теорију одлучивања, Бајесов метод оцењивања, 
непараметарске методе, метод Монте Карло, случајне процесе (Пуасонов процес, процес 
Брауновог кретања, мартингале); 
 
3) Оспособљавање студената да разумеју и реше конкретне проблеме, односно да примене 
најразноврсније сложене статистичке методе код решавања практичних проблема у разним 
областима (макро и микро економији, посебно финансијама) и у различитим емпиријским 
истраживањима. 
 
 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
По завршетку курса, студент ће моћи да: 
 
1) Објасни и дефинише сложеније расподеле случајних променљивих, као и да одреди функције 
генератрисе, моменте и централне моменте; 
3) Дефинише и утврди важење граничних теорема; 
4) Објасни и дефинише уређене статистике и одреди њихове расподеле; 
5) Самостално интерпретира различите појмове из теорије одлучивања; 
6) Примени Бајесов метод оцењивања непознатих параметара, као и да уочи разлику класичног 
и Бајесовог метода оцењивања; 
7) Самостално користи непараметарске методе статистичког закључивања приликом оцењивања 
и тестирања и код решавања различитих практичних проблема; 
8) Примени Монте Карло симулације у разним областима економске анализе; 
9) Анализира и примени теорију случајних процеса у разним областима:  актуарству, 
финансијама и сл; 



10) Анализира различите серије података, примени програмски језик Python за статистичку 
обраду података и изводи релевантне закључке из емпиријских резултата. 
 
 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  

 
  Табела 1: Садржај разврстан по тематским целинама. 
 

 ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 

1.  Основне расподеле случајних променљивих; Функције генератрисе. 
2.  Граничне теореме (Закони великих бројева. Централна гранична теорема). 
3.  Уређене статистике. 
4. Теорија одлучивања. 
5.  Бајесов метод оцењивања. 
6. Непараметарски методи: теоријски осврт. 

7. Метод Монте Карло. Случајни процеси. 
8. Пуасонов процес. Процес Брауновог кретања. Мартингали. 

9. Непараметарски методи: практична примена коришћењем програмског језика Python. 

10. Метод Монте Карло: примена коришћењем програмског језика Python. 

 
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. Део часова се реаализује у рачунарским 
лабораторијама. 
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 

Коначна оцена се изводи на основу збира поена на предиспитним активностима и поена на 

завршном испиту. Студент може стећи максимално 50 поена на предиспитним активностима и 

50 поена на завршном испиту. Потребан услов за позитивну коначну оцену је положен 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 обавезе носе укупно 50 поена и обухватају:  

1. Студијско истраживачки рад: максимално 25 поена  
2. Колоквијум: максимално 25 поена  

 
Студијско истраживачки рад подразумева да студент изложи и детаљно објасни изабрану 
методолошку тему, као и да је имплементира у програмском језику Python користећи реалне 
податке. Колоквијум се састоји из теоријских питања и задатака и обухвата градиво закључно са 
уређеним статистикама.  
 
Завршни испит: 
 



Завршни испит полаже се писмено. На испиту је са најмање 3/5 заступљена практична 
проблематика, кроз примере и задатке, док је остатак  теоријског карактера. 
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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. 
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