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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ БРЧКО 

 Основни идентификациони подаци 

Рб Назив податка Податак 

1. Назив Eкономски факултет Брчко 

2. Адреса Студентска 11, 76 100 Брчко 

3. Телефон +387 49 234 931 

4. Факс +387 49 234 942 

5. Година оснивања новембар 1976. године 

6. Име и презиме овлашћеног лица Доц. др Срђан Лалић 

7. Електронска адреса sekretarijat@efb.ues.rs.ba 

8. Web-адреса http://www.efb.ues.rs.ba 

9. Матични број 1029606 

10. ЈИБ  4400592530158 

11. ПДВ број 400592530158 

12. Шифра дјелатности 85.42 

13. Регистарски ПИО број 9015050397 

14. Жиро рачун 562-099-80950598-34 

15. Девизни рачун  

 

 

 Документи о упису у судски регистар 

Попис приложених докумената о упису у судски регистар: 

1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у Сокоцу бр. 089-0-РЕГ-07-000331 

од 14.09.2007. године. 

2. Рјешење о упису у судски регистар у Основном суду Брчко дистрикта БиХ 

096-0-РЕГ-07-000968 од 21.09.2007. године. 

3. Рјешење о регистрацији код Окружнoг привредног суда Источно Сарајево 

број 061-0-РЕГ-15-001491 од 23.12.2015. године. 

4. Рјешење о упису у судски регистар у Основном суду Брчко дистрикта БиХ 

096-0-РЕГ-16-000339 од 31.03.2016. године. 

5. Oдлука о оснивању дијела Универзитета организационе јединице Економски 

факултет Брчко број 152-II-2/07 od 21.06.2007. година. 

6. Обавјештење Републичког завода за статистику о разврставању пословног 

субјекта по дјелатностима бр.SA-S-287/15 од 29.12.2015. године. 

7. Дозвола за рад Министарства просвјете и културе Републике Српске број 

07.023-3899/09 од 22.06.2009. године. 

 

 

 Оснивање и развој Факултета 

Економски факултет Брчко основан је новембра 1976. године, прерастањем 

Више економско-комерцијалне школe која је у Брчком радила од 1961. године. 

Факултет је најприје био чланица Универзитета у Сарајеву, а након оснивања 

Универзитета у Тузли припадао је овој асоцијацији високошколских установа. Априла 

1977. године Факултет је организован као Основна организација удруженог рада у 

саставу радне организације Центар економских наука, заједно са Основном 

организацијом удруженог рада Завод за економику у Тузли. Формирање Радне 
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организације, коју су сачињавале двије основне организације, имало је за циљ 

стварање услова за потпуније и квалитетније бављење научно-истраживачким радом 

и образовањем, као двјема битним областима у домену рада ове високошколске 

установе. 

Од 1992. године Економски факултет дјелује у оквиру Универзитета у Српском 

Сарајеву, данас Источном Сарајеву. У периоду 1992-1995. година Факултет није 

уписивао нове студенте, тако да је његов рад био усмјерен на организовање 

консултација и испита са студентима који су већ били уписани. Школске 1996/97. 

године студенти су били уписани на Економски факултет Брчко као одјељење 

Економског факултета у Бањој Луци, а већ од наредне школске године настављен је 

редовни упис студената на Факултет у Брчком.  

У складу са глобалним тенденцијама и пројектованим потребама Факултет је, од 

академске 2000/2001. године, организовао студиј на три смјера:  

1. Рачуноводство и финансије,  

2. Пословна информатика,  

3. Менаџмент. 

У академској 2004/2005. години на Економском факултету Брчко приступило се 

организовању постдипломског студија на сљедећим смјеровима: 

1. Менаџмент и предузетништво, 

2. Менаџмент у рачуноводству и ревизија. 

 

У академској 2007/2008. години Економски факултет Брчко почиње са 

примјеном стандарда Болоњског процеса што подразумијева три циклуса студија по 

систему 4 (додипломски студиј) + 1 (мастер студиј) + 3 (докторски студиј). Предмети 

су бодовани по Европским системом преноса бодова (у даљем тексту ECTS).:  

- студиј првог циклуса: осам семестара, 240 ECTS бодова, 

- студиј другог циклуса: два семестра, 60 ECTS бодова, 

- студиј трећег циклуса: шест семестара, 180 ECTS бодова. 

Од академске 2007/2008. године студијски програми у оквиру првог циклуса на 

Економском факултету Брчко су: Рачуноводство и финансије и Менаџмент.  

Новембра 2011. године Факултет добија сагласност Министарства просвјете и 

културе Републике Српске, за извођење сљећих смјерова на другом циклусу студија: 

- Економска политика и развој, 

- Финансијски и банкарски менаџмент, 

- Маркетинг и менаџмент. 

Академске 2011/2012. године почиње реализација два студијска смјера другог 

циклуса: Финансијски и банкарски менаџмент и Марекетинг и менаџмент. 

 

 

 Статус Факултета у оквиру Универзитета  

На основу члана 148. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 

број 85/06), члана 38. Закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању 

(“Службени гласник РС”, број 30/07) и члана 178. Статута Универзитета1, Управни 

одбор Универзитета у Источном Сарајеву на заједничкој сједници одржаној дана 

21.06.2007. године донио је Одлуку о оснивању Економског факултета Брчко у оквиру 

                                                           
1  Сви акти Универзитета наведеним у овом документу налазе се на званичној веб страници Факултета:  

https://www.ues.rs.ba/o-univerzitetu/akti-univerziteta/ 

https://www.ues.rs.ba/o-univerzitetu/akti-univerziteta/
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Универзитета којом се регулише статус, назив, права и обавезе Факултета као 

организационе јединице Универзитета.  

На основу члана 21. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник 

РС”, број 85/06 и 30/07), члана 14. Уредбе о условима за оснивање и почетак рада 

високошколске установе и о поступку утврђивања испуњености услова (“Службени 

гласник РС”, број 41/07.), Рјешења о испуњености услова за почетак рада 

високошколске установе број: 07.1-4371/07 од 28.06.2007. године, и Рјешења број 07-

023/034-86/09 од 27.02.2009. године, Министарство просвјете и културе издало је 

Дозволу за рад Универзитету у Источном Сарајеву ради обављања дјелатности 

високог образовања на одговарајућим смјеровима. Тиме је уједно и Економски 

факултет Брчко добио дозволу за рад. 

На основу члана 50. Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени 

гласник Брчко дистрита Босне и Херцеговине”, број 1/00), члана 9. и 23. Закона о 

извршној власти Брчко дистрикта  БиХ (“Службени гласник Брчко дистрита Босне и 

Херцеговине”, број 2/00), и члана 3. Закона о правним лицима које оснива Брчко 

дистрикт Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине”, број 10/02), а у вези са чланом 13 Закона о универзитету (“Службени 

гласник Брчко дистрита Босне и Херцеговине”, број 12/93) 30.01.2003. године 

градоначелник доноси одлуку којом се врши усклађивање уписних података субјеката 

уписа Економског факултета Брчко, начини регулисања финансирања те назив, права 

и обавезе Факултета. 

Основни суд  Брчко Дистрикта  Босне и Херцеговине, на основу члана 26. ст. 1. 

Закона о судском регистру Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”, број 9/01, 10/02, 14/02, 5/03 и 8/03) издаје 

Рјешење (096-0-Рег-07-000968) којим се Универзитет у Источном Сарајеву, 

Економски факултет Брчко уводи у судски регистар. 

 

 

 Органи Факултета и надлежности 

Главни органи Факултета су Научно-наставно вијеће и декан. 

Научно-наставно вијеће се састоји од наставника и сарадника у радном односу 

са пуним радним временом на Економском факултету Брчко као организационој 

јединици Универзитета, те представника студената, са сваке године по један. Чланови 

Вијећа бирају декана Факултета.  

Надлежности Научно-наставног вијеће Факултета и надлежности декана 

дефинисане су Статутом Универзитета у Источном Сарајеву. 
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 АНАЛИЗА ОПРАВДАНОСТИ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

''ЕКОНОМИЈА''  

 Друштвена оправданост и тржишне потребе за дипломираним 

економистима 

Способност неког друштва да оптимално и дугорочно користи своје 

расположиве могућности примарно је условљена степеном његовог образовања и 

нивоом знања. Управо због тога је стварање знања и његов трансфер све већем броју 

грађана од круцијалног значаја за опстанак друштва. Најважнији институционални 

сегмент којем је додијељена та улога је наука и образовање у најширем смислу. То је 

и разлог због којег све модерне државе највећу пажњу посвећују управо сегменту 

науке и образовања и на различите начине подстичу и стимулишу њихов раст и 

ефикасност. Иaкo je у oвoм врeмeну, збoг низa нeпoзнaницa, тeшкo гoвoрити o 

ствaрним пoтрeбaмa зa кaдрoвимa билo кojeг, пa сaмим тим и eкoнoмскoг прoфилa, 

пoстoje oдрeђeнe чињeницe кoje укaзуjу нa oпрaвдaнoст извођења студијског 

програма „Економија“ на Eкoнoмскoм фaкултeту Брчкo, Универзитета у Источном 

Сарајеву: 

1. Вeликe и динaмичнe прoмjeнe у пoслoвнoм свиjeту, вeликa прeстрojaвaњa у 

сoциjaлнoм aмбиjeнту и сaврeмeни пoслoвни трeндoви испoљeни у прoцeсу 

трaнсфoрмaциje приврeдe и кaпитaлa, зaхтиjeвajу и нoви лик приврeдникa 

oспoсoбљeнoг зa eфикaснo упрaвљaњe пoслoвaњeм и пoслoвнo oдлучивaњe. У ту 

сврху нeoпхoднo je усaвршaвaњe нaстaвних плaнoвa и студиjских прoгрaмa 

укључуjући сaдржaje кojи ћe oбeзбиjeдити oснoву зa oбрaзoвaњe стручњaкa из 

oблaсти eкoнoмиje и пoслoвнoг упрaвљaњa. 

2. Пoдручje Брчкo дистриктa Босне и Херцеговине и сусjeдних рeгиja 

(Пoсaвинa, Сeмбeриja, Мajeвицa) je прoстрaнo и бoгaтo прирoдним рeсурсимa нa 

кojимa су бaзирaнe приврeднe грaнe: пoљoприврeдa, шумaрствo, стoчaрствo и 

прeрaђивaчкa индустриja. Кaдрoви oбрaзoвaни нa Eкoнoмскoм фaкултeту 

трaдициoнaлнo зaузимajу вaжнo мjeстo у службaмa рачуноводства, мaркeтингa, 

пoслoвних кoмуникaциja, oргaнизaциje и упрaвљaњa пoслoвaњeм и рaзвojeм 

прeдузeћa.  

3. Eкoнoмски фaкултeт у Брчкoм je висoкoшкoлскa устaнoвa кoja je oд свoг 

oснивaњa дo дaнaс имaлa шири рeгиoнaлни знaчaj. Студиje нa oвoм фaкултeту 

уписивaли су кaндидaти из прeкo 50 oпштинa сa прoстoрa рeпубликa бившe 

Jугoслaвиje, oднoснo, дaнaс сa прoстoрa Босне и Херцеговине, Србиje и Хрвaтскe.  

 

Трaдициoнaлнo, нajвeћи брoj кaндидaтa зa упис нa Eкoнoмски фaкултeт у 

Брчкoм дoлaзиo je сa пoдручja сљeдeћих oпштинa Босне и Херцеговине: Брчкo 

дистрикт Босне и Херцеговине, Биjeљинa, Тузлa, Угљeвик, Лoпaрe, Шaмaц, Мoдричa, 

Бaнoвићи, Звoрник, Влaсницa, Грaдaчaц, Срeбрeник, Живиницe и Oрaшje. Oснивaњeм 

jaвних и привaтних унивeрзитeтa нa пoдручjу oпштинa Биjeљинa и Oрaшje, знaчajнo 

je смaњeн брoj кaндидaтa кojи су зaинтeрeсoвaни зa студиj нa Фaкултeту у Брчкoм, 

збoг чeгa je и прoстoр сa кoгa кaндидaти дoлaзe, дoнeклe, сужeн. Ипaк, интeрeс 

кaндидaтa кojи дoлaзe сa пoдручja сусjeдних oпштинa, приje свeгa oпштинa: Лoпaрe, 

Угљeвик, Мoдричa, Шaмaц, Пелагићево, Лончари,  Обудовац, Бијељина из Рeпубликe 

Српскe, кao и oпштинa: Грaдaчaц, Срeбрeник, Челић, Грачаница из Фeдeрeaциje Босне 

и Херцеговине ниje знaчajниje смaњeн. Осим са простора Босне и Херцеговине 

занимање за упис на Економски факултет Брчко постоји и у сусједној Републици 

Хрватској, тачније њеног пограничног мјеста Гуња. 
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Акo сe пoсмaтрa сaмo пoдручje Брчкo дистриктa Босне и Херцеговине, мoжe сe 

рeћи дa пoстоjи знaчajaн пoтeнциjaл кaндидaтa зa упис нa Eкoнoмски фaкултeт. Тoмe 

у прилoг идe и чињeницa дa нa oвoм пoдручjу рaдe чeтири срeдњe шкoлe сa зaпaжeним 

брojeм учeникa. Пoдaци o брojу учeникa кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњe срeдњe 

шкoлe нa пoдручjу Брчкo дистриктa Босне и Херцеговине дaти су у Тaбeли 1. 

 
Тaбeлa 1.  Брoj учeникa кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњу срeдњу шкoлу  

нa пoдручjу Брчкo дистриктa Босне и Херцеговине у пeриoду 2013/2014. – 

2016/2017. шкoлскa гoдинa 

Шкoлскa гoдинa 2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 

Брoj учeникa 774 761 763 793 

Извор: Статистика образовања од краја 2013/2014. до почетка 2017/2018. школске године, Агенција за 

статистику БиХ, Подружница/Експозитура Брчко 

 

У структури учeникa кojи су зaвршили четворогодишњу срeдњу шкoлу нajвeћe 

учeшћe имajу учeници кojи су стeкли зaнимaњa из oблaсти eкoнoмскe струкe, 

пoљoприврeднe струкe тe учeници кojи су зaвршили oпшту гимнaзиjу. Примjeрa рaди, 

нa крajу шкoлскe 2016/2017. гoдинe, срeдњу стручну спрeму из oблaсти eкoнoмскe 

струкe стeклo je 134 учeникa, стручну спрeму из oблaсти пoљoприврeднe струкe 

стeклo je 193 учeникa, дoк je oпшту гимнaзиjу зaвршиo 131 учeник. Oвoмe свaкaкo 

трeбa дoдaти пoдaтaк дa знaчajaн брoj учeникa зaвршaвa срeдњe шкoлe и у сусjeдним 

oпштинaмa, кoje грaвитирajу Eкoнoмскoм фaкултeту у Брчкoм.  

Економски факултет Брчко свјестан је неповољне ситуације на тржишту рада 

које је оптерећено великим бројем незапослених економиста различитих профила. 

Значајан удио у популацији незапослених економиста чине они који су диплому о 

образовању стекли на приватним факултетима и високим пословним школама. 

Сиромашно или непостојеће стручно знање таквих особа непремостива су препрека 

за њихово запошљавање у приватном сектору. Резултати истраживања које је 

проведено на Универзитету у Источном Сарајеву под називом: ''Истраживање 

задовољства послодаваца дипломираним студентима Универзитета у Источном 

Сарајеву''2 у потпуности потврђују претходно наведену тврдњу, у смислу да више од 

половине испитаних послодаваца преферира запошљавање висококвалификованих 

кадрова са јавних универзитета. Истраживањем је утврђено да су у структури 

високообразованих кадрова са Универзитета у Источном Сарајеву најзаступљенији 

економисти са 36,4%. Послодавци који приликом запошљавања преферирају 

дипломиране студенте са јавних високошколских установа као главни разлог наводе 

бољи квалитет дипломираних студената, квалитет знања из области којом се 

послодавци баве и добро искуство са дипломираним студентима са јавних 

високошколских установа. Диплома Економског факултета Брчко је својеврсни 

бренд. У дистрикту Брчко, али и у ширем и ужем окружењу свршени студенти 

Економског факултета Брчко су врло тражени и цијењени кадрови како у приватном, 

тако и у јавном сектору. Доказ томе је висока стопа запошљивости свршених 

студената Економског факултета Брчко, те њихова  значајна присутност на 

руководећим радним мјестима како у приватном тако и у јавном сектору. Овоме у 

прилог говоре и резултати истраживања које је провео Економски факултет Брчко 

којим се испитивало задовољство свршених студената услугама Економског 

                                                           
2 Истраживање задовољства послодаваца дипломираним студентима Универзитета у Источном 

Сарајеву (2018), Универзитет у Источном Сарајеву. 
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факултета Брчко3. Од укупног броја анкетираних чак њих 80,1% је запослено и то 

понајвише на рачуноводственим, књиговодственим и менаџерским функцијама. 

Задовољство стеченим знањем испитаници су оцијенили просјечном оцјеном 3,77 (на 

скали оцјена од 1 до 5) што имплицира релативно висок ниво квалитета знања који 

студенти стичу на Економском факултету Брчко. Врло важно је истакнути став 

испитаника везан за потребу модернизације студијског програма и његово 

усклађивање са потребама тржишта рада, што иде у прилог оправданости процеса 

модернизације студијског програма којег проводи Економски факултет Брчко. У 

прилог констатацији да је диплома Економског факултета Брчко својеврсни бренд 

говори и податак да је од укупног броја испитанка њих 66,7% одговорило да би на 

основу садашњег личног знања и искуства, у случају поновног уписа студија 

Економије, опет изабрали Економски факултет Брчко. 

На основу интензивне комуникације коју Економски факултет Брчко има са 

представницима привредног сектора Брчко дистрикта БиХ, као и представницима 

Владе Брчко дистрикта БиХ, те на основу сусрета и разговора са привредницима, 

закључака првог и другог Бизнис форума Брчко дистрикта БиХ, закључака четврте и 

пете Међународне конференције Економског факултета Брчко на тему ''Партнерство 

власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског 

развоја'' и континуиране укључености студената Економског факултета у процес 

модернизације студијског програма, кроз чланство у Научно-наставном вијећу 

Факултета, радним групама и састанцима, креирана је модернизована верзија 

постојећег студијског програма. Иновирани студијски програм заснива се на 

дугорочној стратегији развоја Универзитета у Источном Сарајеву која подразумијева 

профилисање конкурентске предности кроз нецјеновне факторе, од којих се на прво 

мјесто поставља квалитет наставе. Усмјереношћу на квалитет наставног плана и 

програма, чији је основни циљ образовање кадрова који ће посједовати знање, 

вјештине и компетенције прилагођене захтјевима тржишта рада, Економски факултет 

Брчко жели да учествује у процесима јачања и изградње тржишне економије у којој 

знање представља доминантан фактор економског просперитета.  Модернизовани 

студијски програм, заснован на актуелним трендовима, обезбиједиће студентима 

стицање апликативних знања која ће им омогућити брзо уклапање у радну средину и 

испуњење захтјева послодавца у погледу потребних знања, вјештина и компетенција.  

Из свeгa нaвeдeнoг, бeз oбзирa нa пoстojaњe привaтних унивeрзитeтa нa кojимa 

je oргaнизoвaн студиj пoслoвнe eкoнoмиje и мeнaџмeнтa, мoжe сe oчeкивaти дa ћe и у 

нaрeднoм пeриoду пoстojaти интeрeс зa упис нa студиj eкoнoмиje нa Eкoнoмскoм 

фaкулктeту у Брчкoм, кaкo кaндидaтa сa пoдручja Дистриктa Босне и Херцеговине, 

тaкo и сa пoдручja кoja су трaдициoнaлнo усмjeрeнa кa oвoм Фaкултeту. У прилoг 

тoмe, мoжe сe нaвeсти и oчeкивaњe дa ћe циљнa групa jaвних унивeрзитeтимa и дaљe 

бити кaндидaти кojи су тeк зaвршили срeдњу шкoлу, дoк ћe кa привaтним 

унивeрзитeтимa бити нajвишe усмjeрeни кaндидaти кojи су рaниje прeкинули 

зaпoчeти студиj или oни кojимa je зaвршeтaк фaкултeтa пoтрeбaн рaди зaдржaвaњa 

рaднoг мjeстa. 

 

 

 Финансијска и економска оправданост 

Извори финансирања Економског факултета Брчко су: 

- Буџет Републике Српске, 

                                                           
3 Испитивање задовољства свршених студената услугама Економског факултета Брчко (2018), 

Економски факултет Брчко. 



 

9 

 

- приходи од школарина (властити приходи) и  

- грантови Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 

Из Буџета Републике Српске се финансирају бруто плате запослених, дио 

трошкова за рад преко норме, трошкови превоза са посла и на посао и мањим дијелом 

текући расходи (уколико се ребалансом Буџета утврди постојање новчаних 

средстава). Све остале обавезе, као што су: текући расходи, накнаде за чланство у 

комисијама, набавка опреме и слично, финансирају се из властитих прихода и 

средстава гранта. 

Влада Брчко дистрикта БиХ је у протеклих 5 година континуирано додијељивала 

грант Факултету, као подршку у раду. Временски интервали исплате гранта нису се 

увијек поклапали са календарским обрачунским периодом, због неуједначеног 

периода усвајања Буџета Дистрикта. Износ гранта варирао је по годинама и кретао се 

у распону од 100.000,00 КМ до 250.000,00 КМ. 

 

Преглед остварених прихода и расхода Економског факултета Брчко за протекли 

трогодишњи период дат је у наредној табели. 

 
Табела 2. Преглед прихода и расхода за период 2015-2017. година 

Рб Елементи 2015. 2016. 2017. Укупно 

ПРИХОДИ 

1. Буџет РС (ФОНД 01) 948.348 1.011.981 1.023.815 2.984.144 

2. Приход од школарина (ФОНД 02) 201.846 190.738 194.076 586.660 

3. Грантови (ФОНД 03) 160.000 - 167.000 327.000 

УКУПНО 1.310.194 1.202.719 1.384.891 3.897.804 

РАСХОДИ  ФОНД  01 

1. Бруто плате запослених 794.406 852.034 880.640 2.527.080 

2. Превоз запослених 8.725 8.725 17.301 34.751 

3. Комуникационе и услуге ел.енергије 1.533 3.305 1.262 6.100 

4. Режијски материјал 325 - - 325 

5. Текуће одржавање зграде и опреме 279 - - 279 

6. Смјештај и дневнице 1.082 - - 1.082 

7. Стручне услуге 1.817 - - 1.817 

8. Хонорари 20.770 30.793 18.524 70.087 

9. Амортизација 119.411 117.124 106.088 342.623 

УКУПНО 948.348 1.011.981 1.023.815 2.984.144 

РАСХОДИ ФОНД 02 

1. Рад преко норме 65.047 59.605 22.282 146.934 

2. Комуникационе и услуге ел.енергије 14.880 21.974 28.463 65.317 

3. Режијски материјал 281 1.957 4.128 6.366 

4. Текуће одржавање зграде и опреме - 3.652 6.407 10.059 

5. Смјештај и дневнице 2.631 11.123 9.125 22.879 

5. Стручне услуге 2.029 13.843 3.785 19.657 

6. Репрезентација, комисије итд. 58.134 61.510 46.900 166.544 

7. Остали расходи 2.061 - - 2.061 

8. Набавка опреме - 12.689 978 13.667 

УКУПНО 145.063 186.353 122.068 453.484 

РАСХОДИ ФОНД 03 
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1. Комуникационе и услуге ел.енергије 8.497 - 7.378 15.875 

2. Режијски материјал 2.882 - 779 3.661 

3. Текуће одржавање зграде и опреме 5.319 - 14.663 19.982 

4. Смјештај и дневнице 3.245 - 3.486 6.731 

5. Стручне услуге 2.176 - 11.883 14.059 

6. Комисије,репрезентација итд. 15.512 - 19.273 34.785 

7. Набавка опреме - - 21.837 21.837 

УКУПНО 37.631 0 79.299 116.930 

УКУПАН ПРИХОД 1.310.194 1.202.719 1.384.891 3.897.804 

УКУПАН РАСХОД 1.131.042 1.198.334 1.225.182 3.554.558 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ 179.152 4.385 159.709 343.246 

 

Иновирани студијски програм ''Економија'' ће у значајној мјери ријешити и 

проблем недостатка норме појединих наставника и сарадника. Наиме, сви наставници 

(осим наставника Енглеског језика којем се норма мора допуњавати на нивоу 

Универзитета) имати ће часове у пуној норми (а неки и преко нормативног 

оптерећења), док се скоро свим сарадницима повећава или значајно повећава 

досадашње испуњење норме. Овдје је потребно нагласити да би сарадници који 

немају пуну норму требали ускоро докторирати. Избором у звање наставника биће 

ријешен проблем њиховог недостатка норме. Осим наведеног, ангажовање властитог 

кадра смањиће потребу за хонорарним ангажманом, чиме ће бити смањени како 

трошкови Економског факултета Брчко, тако и трошкови Универзитета у Источном 

Сарајеву. У прилогу уз овај документ је дат упоредни преглед оптерећења наставника 

и сарадника према постојећем и иновираном студијском програму (Табела 

''Оптерећење са мастером''). 

 

У складу са наведеним, извођење наставе на предложеном иновираном 

студијском програму неће захтијевати обезбјеђење додатних финансијских 

средстава.  

 

 

 НАЗИВ И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 Општи подаци о студијском програму 

Рб Назив податка Податак 

1. Назив студијског програма ''Економија'' 

2. 
Високошколска институција 

која изводи студијски програм 

Економски факултет Брчко, Универзитета у 

Источном Сарајеву 

3. Ниво студијског програма Академски додипломски студијски програм 

4. 

Укупан број ECTS бодова који 

се стиче завршетком 

студијског програма 

240 

5. 

Академска титула и стручно 

звање које се стиче завршетком 

студијског програма 

Дипломирани економиста – 240 ECTS 

6. Трајање студијског програма 4 академске године (8 семестара) 

7. Научно поље Економија и пословање 

 



 

11 

 

 Циљеви студијског програма 

Наставни план студијског програма ''Економија'' урађен је у складу с обавезом 

Економског факултета Брчко да редовно иновира наставне планове и програме, с једне 

стране, односно да уважава потребе тржишта рада за кадровима економске струке, с 

друге стране. Наставни план и програми усклађени су са захтјевима студирања по 

Болоњским принципима и Законом о високом образовању Републике Српске. 

У оквиру студијског програма ''Економија'' реализују се два смјера: 

1. Рачуноводство и финансије и 

2. Менаџмент.    

 

Циљ студијског програма „Економија“ је образовање стручњака из ужих 

научних области у оквиру научног поља „Економија“ са посебним фокусом на уже 

научне области Рачуноводство и ревизија, Пословне финансије и Менаџмент, на 

нивоу првог циклуса студија. Полазећи од основног циља, студијски програм је 

конципиран тако да студентима омогућава стицање знања како из фундаменталних 

научно-наставних економских дисциплина, тако и из научно-наставних дисциплина 

обухваћених синтагмом „примијењена (пословна) економија“. Студенти се током 

студија подстичу ка тражењу и развијању сопственог каријерног пута, што им је 

омогућено кроз одабир смјера и скуп обавезних и изборних предмета. Студијски 

програм ''Економија'' заснован је на споју теоријских и стручно-апликативних знања 

и има за циљ да припреми и оспособи студенте за самостално обављање послова из 

домена рачуноводства, финансија и менаџмента, чиме се отвара могућност за њихово 

лакше, брже и успјешније укључивање у реално пословно окружење.  

Студијски програм ''Економија'' - смјер Рачуноводство и финансије конципиран 

је тако да обухвата методе и вјештине стицања знања из ужих научних области 

Рачуноводство и ревизија и Пословне финансије. Циљ студијског смјера је 

оспособљавање студената за примјену стечених теоријских, научних и практичних 

знања из области рачуноводственог планирања, рачуноводствене евиденције, 

рачуноводствене контроле, рачуноводствене анализе, рачуноводственог 

извјештавања, рачуноводственог обрачуна и извјештавања о трошковима и учинцима,  

финансијског тржишта као компоненте финансијског система, рачуноводственог 

информационог система, примјене међународних рачуноводствених стандарда, 

специфичности пословања и финансијског извјештавања малих и средњих предузећа, 

те принципа и метода ревизије финансијских извјештаја. Циљ је развити креативне 

способности, као и практичне вјештине код студената у сврху ефикасног обављања 

будућих радних задатака. По завршетку студијског програма првог циклуса студија, 

студентима је отворена могућност даље специјализације у областима рачуноводства 

и финансија у домену стицања лиценце сертификованог рачуновође и овлашћеног 

ревизора. 

Студијски програм ''Економија'' – смјер Менаџмент обликован је с циљем да 

омогући студентима стицање знања и усвајање вјештина потребних за покретање и 

вођење самосталних предузетничких подухвата и пројеката, те за управљање и 

руковођење у свим врстама организација и на свим организационим нивоима кроз 

оспособљеност за доношење пословних одлука, односно успјешну реализацију свих 

основних менаџерских функција: планирање, организовање, управљање и контрола. 

Стицањем основних знања из домена примјене информационих технологија у 

пословању студенти се оспособљавају да евалуирају и одаберу одговарајућа  

информационо-технолошка рјешења која се могу успјешно примијенити у различитим 

функционалним подручјима пословања. Студенти кроз наставу уче и усвајају 
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вјештине тимског рада и доношења одлука. Бесплатан приступ интернету омогућава 

студентима једноставно претраживање доступних база података корисних у 

рјешавању проблемских задатака и анализирању стварних ситуација из пословне 

праксе, чиме се надопуњују теоријска знања и подстиче критично промишљање тема. 

Циљ студијског прогама „Економија“ је, поред наведеног, и оспособљавање 

студената за самостални научноистраживачки рад, у сврху продубљивања постојећих 

и развијања нових знања, чиме се припремају за евентуални наставак школовања на 

другом и трећем циклусу студија. 

 

 

 ВРСТА И СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Студијски програм ''Економија'' је дефинисан тако да буде цјеловит и 

свеобухватан према моделу 4+1.  

Додипломски студиј траје четири године, односно осам семестара или 240 ECTS 

бодова. Ријеч је о сложеном студијском програму, који је креиран у складу са 

најновијим достигнућима економске науке, савременом праксом реномираних 

факултета у Европи и свијету, као и потребама наше привреде и друштва.  

Мастер студиј траје једну годину, односно два семестра или 60 ECTS бодова. 

 

Студијски програм ''Економија'' има два усмјерења:  

- Рачуноводство и финансије и  

- Менаџмент. 

На прве двије године студија студенти слушају предмете који припадају одсјеку 

заједнички основа, а на трећој и четвртој години студија предмете са смјера који су 

уписали (графикон 1). 

 
Графикон 1. Структура студијског програма 

 
 

 

 ПРЕДВИЂЕНИ ИСХОДИ УЧЕЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

На додипломском студијском програму ''Економија'' врједнују се чињенична и 

теоријска знања у подручјима којима се студиј бави, уз додиривање граница других 

подручја чији дијелови представљају основу научног истраживања. Код студената се 

развија апстрактно креативно размишљање потребно у истраживањима за развијање 

нових знања. Завршним радом доказују се стечене компетенције и постигнути исходи 

при рјешавању проблема. 

Исходи учења за студијски програм ''Економија'' наводе се у наставку.  

I и II 

ГОДИНА 

  

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСНОВЕ 

III 

ГОДИНА 

  

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ 

МЕНАЏМЕНТ 

 

IV 

 ГОДИНА 
  

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ 

МЕНАЏМЕНТ 
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По завршетку студија студенти ће моћи: 

 разумјети основне законитости робно-новчане привреде, тржиште и 

механизме његовог функционисања; 

 разумјети процес репродукције и управљања трошковима, те комплексност 

показатеља продуктивности, економичности и рентабилности; 

 разумјети дјеловање привреде на микроекономском и макроекономском 

нивоу; 

 примјењивати алатке микроекономске и макроекономске анализе у домену 

доношења одлука како у условима просперитета, тако и у условима рецесије, кризе и 

оскудности информација на тржишту; 

 разумјети фискални систем, политику и фискално оптерећење; 

 стећи основна знања из монетарне економије и монетарних институција, те 

проналазити ефикасна рјешења у вођењу монетарне политике; 

 самостално вршити финансијску анализу, пратити и планирати новчане 

токове предузећа; 

 схватити структуру финансијског система и функционисање финансијског 

тржишта као његове компоненте, те користити општа и посебна знања о 

инструментима, учесницима и сегментима финансијског тржишта; 

 разумјети проблематику међународне трговине, међународних финансија и 

међународних институција и знати критички промишљати о међународним 

економским односима; 

 разумјети економске законитости у вези са оснивањем, пословањем и 

развојем предузећа, те разумјети комплексност показатеља продуктивности, 

економичности и рентабилности; 

 овладати техникама евидентирања пословних трансакција, самостално 

припремати,  састављати и презентовати финансијске извјештаје за екстерне и 

интерне кориснике, те анализирати информације садржане у њима; 

 овладати методологијом и техникама обрачуна трошкова, презентовати 

информације које продукује обрачун трошкова и учинака, те информационо 

опслуживати менаџере у процесу доношења одлука, најчешће нерепетитивног 

карактера; 

 бити оспособљени за рачуноводствени третман платног промета, банкарских 

послова, обрачун трошкова у банкама и рачуноводствени третман послова у 

осигуравајућим компанијама; 

 учествовати у процесима креирања, контроле и ревизије рачуноводственог 

информационог система предузећа; 

 разумјети основна обиљежја и специфичности пословања и финансијског 

извјештавања малих и средњих предузећа; 

 откривати преваре, корупцију и криминалне радње у пословању извјештајних 

ентитета; 

 разумијети природу, сврху, поступак ревизије и специфичност ревизије 

појединих билансних позиција, те изводити закључке и формирати ревизорско 

мишљење;  

 примијенити знања и вјештине неопходне за доношење пословних одлука, 

односно за успјешну реализацију свих основних менаџерских функција: планирање, 

организовање, управљање људским ресурсима, вођење и контролисање; 

 разумјети улогу предузетника, вођа, лидера и менаџера, овладати процесом 

креирања и реализације предузетничког бизнис плана, те проводити вишеатрибутну 

анализу предузетничких стратегија; 
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 примијенити знања из области маркетинга и међународног маркетинга, 

идентификовати трендове у њиховом развоју, те анализирати основне елементе 

стратегија развоја и управљања маркетинг миксом, како на домаћем, тако и на 

међународном нивоу; 

 користити математичку методологију у економији, методе финансијске 

математике и анализе, примијенити теоријска и методолошка знања из основа 

статистичке анализе и квантитативне анализе економских појава и процеса; 

 примијенити стечено знање и технике пројектовања, имплементације и 

управљања информационим системима у пословању, користити софтверске алате и 

креирати веб презентације намијењене електронском пословању. 
 

 

 УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Услови за упис на студијски програм су дефинисани чланом 83. и чланом 84. 

став 1. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланом 9. став 2. 3. и 4. и чланом 

10. став 1. Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у 

Источном Сарајеву. Основни услов за упис на први циклус студија је завршено 

четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској, Дистрикту Брчко 

и Федерацији БиХ или еквивалентно образовање у иностранству. Ученици који су 

средњу школу завршили у иностранству дужни су доказ о завршеној средњој школи, 

свједочанство или диплому, нострификовати у надлежном Министарству, у складу са 

примјењивим прописима. Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и 

дипломе стечене у Републици Србији, сходно Споразуму о узајамном признавању 

докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената. 

Кандидат се уписује на студијски програм на конкурентској основи, а узимајући 

у обзир: успјех у претходном образовању, врсту претходног образовања и резултате 

постигнуте на пријемном испиту. 

Услови уписа на студијски програм су детаљније дефинисани Одлуком о 

условима уписа кандидата на први циклус студија на Економском факултету Брчко, 

Универзитета у Источном Сарајеву4. Према поменутој Одлуци, приликом подношења 

пријаве на Конкурс кандидати треба да доставе сљедећу документацију: попуњен 

образац пријаве на конкурс, извод из матичне књиге рођених, увјерење о 

држављанству које није старије од 6 мјесеци, оригинална свједочанства о завршеним 

разредима средњошколског образовања и оригиналну диплому о положеном 

матурском, односно завршном испиту и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног 

испита. 

Пријемни испит се полаже у писменом облику из сљедећих предмета: 

1. Економика предузећа (литература: уџбеници из Економике предузећа који се 

користе у средњим школама); 

2. Социологија (литература: уџбеници из Социологије који се користе у 

средњим школама); 

3. Информатика (литература: уџбеници из Информатике који се користе у 

средњим школама); 

4. Математика (литература: уџбеници из Математике који се користе у средњим 

школама). 

 

                                                           
4 
http://www.efb.ues.rs.ba/doc/dokumenti_fakulteta/Odluka%20o%20uslovima%20upisa%20kandidata%20na

%20prvi%20ciklus%20studija.pdf 
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Приликом пријаве на Конкурс кандидати бирају два од четири понуђена 

предмета која ће полагати на пријемном испиту. Квалификациони испит се полаже 

писмено, у форми теста који се састоји од 50 питања затвореног типа и траје 60 

минута. Свако питање садржи четири понуђена одговора од којих је само један тачан, 

а на који се одговара заокруживањем слова испред одговора. За тачно заокружен 

одговор кандидат добија 1 бод. За нетачно заокружен одговор кандидату се не 

одузимају бодови. Бодови се не одузимају ни у случају када кандидат не заокружи 

ниједан од понуђених одговора. Максималан број бодова који кандидат може да 

оствари на тесту је два пута по 25. Дакле, на пријемном испиту кандидат може 

остварити од 0 до 50 бодова. 

Одобрени број кандидата за упис на први циклус студија попуњава се 

кандидатима који су положили пријемни испит, а који се рангирају по основу успјеха 

постигнутог у средњошколском образовању и резултата постигнутих на пријемном 

испиту.   

Успјех постигнут у средњошколском образовању омогућава остваривање 

максимално 50 бодова. Број бодова који кандидат стиче по основу општег успјеха 

постигнутог у средњошколском образовању добија се тако што се просјечна оцјена 

остварена у току средњошколског образовања помножи са бројем 10.  

По оба основа (општег успјеха постигнутог у средњошколском образовању и 

резултата остварених на пријемном испиту) кандидат може да оствари максимално 

100 бодова. Избор кандидата врши се према укупном броју бодова. У случају када два 

или више кандидата остваре исти укупни број бодова, предност има кандидат са већим 

бројем бодова оствареним на пријемном испиту. 

Кандидат је остварио право на упис ако се на ранг листи кандидата пријављених 

на Конкурс пласирао у оквиру уписне квоте коју је дефинисало надлежно 

Министарство и која је објављена у Конкурсу за упис студената. Кандидат који је 

остварио право на упис дужан је у предвиђеном року да изврши упис. Приликом уписа 

треба да приложи љекарско увјерење којег чине налаз општег здравственог стања и 

налаз психолога. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није 

извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи 

квалификовани кандидат на ранг листи.  

Ранг листа кандидата пријавњених на Конкурс објављује се на огласној табли и 

интернет страници Факултета. Кандидат који сматра да поступак рангирања није 

правилно проведен, има право приговора декану Факултета у року од 48 часова од 

објављивања ранг листе на огласној табли, односно интернет страници Факултета. 

Одлуку по приговору донoси декан у року од 3 дана од дана подношења приговора, 

доставља је подносиоцу приговора и објављује је на огласној табли/интернет страници 

Факултета. 

 

 

 ДУЖИНA ТРАЈАЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА И ДИНАМИКА 

СТУДИРАЊА 

Први циклус студија је организован у осам семестара, при чему сваки семестар 

носи по 30 ECTS бодова.  

Настава на студијском програму се организује и изводи у току академске године. 

Академска година, у правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских мјесеци. 

Студијска година се организује у два семестра, гдје се у сваком семестру планира по 

15 седмица наставе (зимски и љетни семестар), што значи укупно 30 седмица годишње 

током којих студент прати наставу у виду предавања и вјежби. Преостале седмице 
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предвиђене су за одржавање других облика наставе у виду групних консултација, 

завршавање појединих студијских обавеза, завршних испита и паузе између 

семестара. Почетак зимског и љетног семестра за сваку академску годину утврђује се 

одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву којом се усваја академски 

календар за текућу академску годину. Реализација наставног плана и програма се 

одвија у складу са академским календаром и распоредом наставе. 

 

 

 НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ПОЈЕДИНИХ ОБЛИКА СТУДИЈА 

У току сваког семестра реализује се настава из 4 наставна предмета, обавезна и 

изборна. Сви предмети су једносеместрални. Облици извођења наставе су 

стандардизовани. Укупно ангажовање студента обухвата: непосредну наставу 

(предавања и вјежбе), консултације са наставницима и сарадницима и самостални рад 

студента. Студије се организују као редовне и ванредне.  

Студије на студијском програму се изводе на традиционалан (класичан) начин. 

Традиционалан начин извођења студија подразумијева организовање студија у 

сједишту високошколске институције и одвија се директним контактом наставника и 

студената, у форми предавања, као и директним контактом сарадника и студената, у 

форми практичних вјежби.  

У првих седам семестара седмични фонд часова је 25. Један наставни час траје 

45 минута. Семестрални фонд часова је 375. Семестрални фонд часова предавања је у 

распону од 195 до 225, а часова вјежби је у распону од 150 до 180. Семестрално 

индивидуално студентско оптерећење износи 525 сати. У осмом семестру седмични 

фонд часова је 23. Семестрални фонд часова је 345. Семестрални фонд часова 

предавања је 225, а часова вјежби је 120. Семестрално индивидуално студентско 

оптерећење износи 555 сати.  

У осмом семестру студент је обавезан да напише и одбрани завршни рад. 

Завршни рад представља самосталну стручну обраду одређеног проблема. Завршним 

радом студент доказује да је на основу знања стеченог током студија овладао заданом 

темом, да је тему обрадио по предвиђеној методологији, да зна да користи стручну 

литературу и терминологију, као и да је исправно наводи.  

Процедура пријаве, израде и одбране завршног рада дефинисана је од члана 46. 

до члана 54. Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у 

Источном Сарајеву. Према поменутом Правилнику, студент бира тему завршног рада 

из предмета које садржи студијски програм. Предметни наставници, односно ментори 

предлажу могуће теме завршних радова. Почетком сваке академске године, Научно-

наставно вијеће усваја списак тема завршних радова за текућу годину, који се 

објављује на огласној табли и интернет страници Факултета. Вијеће факултета може 

да одобри студенту тему завршног рада коју самостално предложи, уз претходну 

консултацију са наставником код којег жели да уради завршни рад.  

Студент пријављује тему завршног рада на прописаном обрасцу, након 

одслушаног и овјереног претпоследњег семестра студија. Пријаву теме завршног рада 

потврђује ментор, својим потписом на предвиђеном обрасцу. Пријава завршног рада 

садржи сљедеће податке: радни назив теме, наставни предмет, датум пријаве и потпис 

ментора. Студент може само једном промијенити тему завршног рада. Након што 
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студент пријави тему завршног рада, наставно-научно вијеће факултета формира 

комисију за одбрану завршног рада. Комисија се састоји од три члана (предсједника, 

ментора и члана). 

Завршни рад студент израђује самостално. Ментор је обавезан да прати рад 

студента, помаже му савјетима и упућивањем у литературу. Студент формира 

завршни рад у концепту са свим припадајућим дијеловима. Концепт се предаје 

наставнику - ментору на увид и преглед. Студент је дужан поступити према 

упутствима и примједбама наставника - ментора. Наставник је дужан прегледати рад 

и вратити га са коментаром најкасније за двије седмице од дана предаје рада. 

Студент предаје 5 примјерака завршног рада студентској служби факултета. 

Након предаје завршног рада, декан Факултета заказује одбрану завршног рада у 

термину који предложи ментор. Подаци о одбрани објављују се на интернет страници 

и огласној табли Факултета. Од предаје рада до његове одбране мора проћи најмање 

5 дана. 

Одбрана завршног рада састоји се од усменог излагања резултата рада и 

образложења издвојених закључака, као и одговора на питања чланова Комисије у 

вези резултата рада и закључака. Ако студент не задовољи на одбрани завршног рада, 

има право да затражи да му се одобри избор нове теме, у оквиру истог или другог 

предмета. Завршни рад и одбрана оцјењују се јединственом оцјеном. Оцјена се доноси 

већином гласова чланова Комисије. 

 

 

 ПОДУДАРНОСТ СА АКРЕДИТОВАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ИЗ ЗЕМАЉА ПОТПИСНИЦА БОЛОЊСКЕ 

ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

Студијски програм ''Економија'' суштински је усклађен са великим бројем 

акредитованих студијских програма академских студија првог циклуса иностраних 

високошколских установа из оквира европског образовног простора. Студијски 

програми академских додипломских студија, који највише одговарају предложеној 

структури предмета на студијском програму ''Економија'' реализују се на сљедећим 

институцијама: 

- Универзитет у Љубљани, Економски факултет, додипломски студијски 

програм Рачуноводство и ревизија5; 

- Универзитет у Љубљани, Економски факултет, додипломски студијски 

програм Менаџмент6; 

- Економски факултет Универзитета у Београду, студијски програм основних 

студија, модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање7; 

- Економски факултет Универзитета у Београду, студијски програм основних 

студија, модул Менаџмент8; 

                                                           
5 http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_racunovodstvo_in_revizija 
6 http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_management 
7 http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Plan-nastave-po-usmerenjima-2008-Racunovodstvo-

revizija-i-finansijsko-upravljanje1.pdf 
8 http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Plan-nastave-po-usmerenjima-2008-

Menadzment1.pdf 

http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_racunovodstvo_in_revizija
http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/upes_management
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Plan-nastave-po-usmerenjima-2008-Racunovodstvo-revizija-i-finansijsko-upravljanje1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Plan-nastave-po-usmerenjima-2008-Racunovodstvo-revizija-i-finansijsko-upravljanje1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Plan-nastave-po-usmerenjima-2008-Menadzment1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Plan-nastave-po-usmerenjima-2008-Menadzment1.pdf
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- Економски факултет Загреб, преддипломски свеучилишни студиј9. 

 

 

 ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И ЊИХОВА 

МАТИЧНОСТ 

Статус обавезних и изборних студијских предмета, назначен је у приложеном 

Наставном плану студија.  

Сви предмети у оквиру студијског програма разврстани су према свом статусу. 

Зависно од тога да ли је студент обавезан да их упише, предмети се дијеле на обавезне 

(О) и изборне (И) предмете. Студент се на почетку академске године опредјељује за 

изборне предмете које жели да слуша и полаже у наредној академској години. 

Студентима се обезбјеђују информације о карактеру изборног предмета за који се 

опредјељују на почетку академске године. Изборни предмети које је студент пријавио 

не могу се мијењати у току академске године. У структури студијског програма првог 

циклуса студија ''Економија'' изборни предмети обухватају укупно 21 ECTS бодова 

(од понуђена два изборна предмета студенти треће године бирају један и од понуђена 

четири предмета студенти четврте године бирају два), што у односу на укупан број 

(240) ECTS бодова чини 8,75% ECTS бодова или 9,38% предмета. На овај начин је 

обезбијеђена флексибилност студијског програма која показује у којој мјери је 

заступљена могућност студената да учествују у креирању сопственог образовања. 

Овакав концепт студија - ''усмјерен према студентима'' прихвата студента као 

партнера и подразумијева њено, тј. његово активно учествовање током читавог 

процеса студирања. Студент стиче услов за упис наредне студијске године у складу 

са одредбама Закона о високом образовању. У случају да студент не испуни услове за 

упис наредне године студија, обнавља годину и има право да прати наставу и полаже 

испите из наредне године студија до броја ECTS бодова које је остварио у претходној 

години студија. Рад и знање студента прати се и оцјењује континуирано у току 

семестра и на завршном испиту, у складу са Законом о високом образовању и 

Правилником о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном 

Сарајеву. 

Подјела предмета на обавезне и изборне обезбјеђује систематизацију предмета 

по семестрима и годинама студија у погледу обавеза студената, стицања потребног 

знања, вјештина и радних способности, ширег образовања и других захтјева професије 

дипломираног економисте. Ова подјела омогућава и повезивање садржаја предмета по 

семестрима и годинама студија, односно омогућава успостављање редослиједа 

изучавања предмета и утврђивање предуслова за упис појединих предмета или групе 

предмета. 

 

У наредној табели приказана је матичност свих предмета у оквиру студијског 

програма ''Економија''. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.efzg.unizg.hr/study-programmes-and-enrollment-10660/study-programmes-38329/english-

taught-study-programmes/undergraduate-study-programmes/bachelor-degree-in-business-10661/programme-

structure/10674 

http://www.efzg.unizg.hr/study-programmes-and-enrollment-10660/study-programmes-38329/english-taught-study-programmes/undergraduate-study-programmes/bachelor-degree-in-business-10661/programme-structure/10674
http://www.efzg.unizg.hr/study-programmes-and-enrollment-10660/study-programmes-38329/english-taught-study-programmes/undergraduate-study-programmes/bachelor-degree-in-business-10661/programme-structure/10674
http://www.efzg.unizg.hr/study-programmes-and-enrollment-10660/study-programmes-38329/english-taught-study-programmes/undergraduate-study-programmes/bachelor-degree-in-business-10661/programme-structure/10674
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Табела 3. Матичност предмета 

Научна област Научно поље Ужа научна област Назив предмета 

Друштвене 

науке 

Економија и 

пословање 

Рачуноводство и 

ревизија 

Финансијско рачуноводство 

Управљачко рачуноводство  

Рачуноводство малих и средњих 

предузећа  

Рачуноводство трошкова  

Финансијско извјештавање  

Теорија и анализа биланса  

Форензичко рачуноводство и ревизија  

Рачуноводствени информациони системи  

Рачуноводство трговинских предузећа  

Специјални биланси  

Ревизија финансијских извјештаја  

Рачуноводство финансијских институција 

Пословне финансије 
Пословне финансије 

Финансијска тржишта  

Менаџмент 

Менаџмент 

Пројектни менаџемент  

Стратегијски менаџмент  

Менаџмент у туризму  

Менаџмент квалитета  

Менаџмент људских ресурса  

Пословна организација 

Маркетинг 

Маркетинг  

Међународни маркетинг  

Канали маркетинга  

Маркетинг услуга  

Понашање потрошача  

Предузетничка 

економија 

Економика предузећа 

Микроекономија  

Предузетништво   

Теоријска 

економија 

Основи економије 

Макроекономија   

Теорија цијена  

Монетарна 

економија 
Монетарна економија и банкарство 

Фискална економија Јавне финансије  

Међународна 

економија 
Међународна економија 

Статистичка 

анализа 

Статистика 

Економска статистика  

Актуарство Финансијска математика  

Операциона 

истраживања 
Квантитативне методе у економији  

Медији и 

комуникације 

Информационе 

науке (друштвени 

аспекти) 

Пословна информатика 

Пословни информациони системи  

Електронско пословање  

Информациони системи у менаџменту  

Социологија 
Посебне 

социологије 
Социологија 

Право 
Пословно право и 

право друштава 
Привредно право  

Хуманистичке 

науке 

Језици и 

књижевност 
Специфични језици 

Пословни енглески језик 1 

Пословни енглески језик 2 

Природне 

науке 
Математика 

Математичка 

анализа и примјене 
Математика за економисте 



 

20 

 

 ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА 

Предвиђени фонд часова за сваки наставни предмет, разврстан по семестрима, 

приказан је у табели 4 - Бодовна вриједност предмета. 

 

 

 БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА У СКЛАДУ СА 

ЕВРОПСКИМ СИСТЕМОМ ПРЕНОСА БОДОВА - ECTS 

Одређивање бодовне вриједности предмета заснива се на процјени оптерећења 

које студент треба да уложи у циљу успјешног савладавања постављених исхода 

учења у формалном облику.  

Укупан број бодова по предметима еквивалентан је процјењеном укупном 

времену за постизање постављених исхода учења, а оно укључује: 

- број сати наставе (предавања и вјежбе), 

- процијењени број сати потребног за припрему за наставу и израду наставних 

задатака (сређивање наставне грађе са предавања и вјежби, израда семинарских и 

приступних радова, прикупљање и проучавање додатне грађе, итд.) и 

- процијењени број сати за припрему испита и излазак на испит.  

 

У наредној табели приказана је бодовна вриједност сваког предмета, у складу са 

утврђеним оптерећењем потребним за савладавање планираних исхода учења. 

 
Табела 4. Бодовна вриједност предмета 

Прва година 

С
ем

ес
т
а

р
 

Назив предмета 

Семестрални фонд 

часова 

Стопа 

индивидуалног 

оптерећења 

Индивидуално 

оптерећење 

У
к

у
п

н
о

 

о
п

т
ер

ећ
ењ

е 

E
C

T
S

 

П АВ ЛВ Ʃ П АВ ЛВ П АВ ЛВ Ʃ 

1 

1.  
Финансијско 

рачуноводство 
60 60  120 1,25 1,75  75 105  180 300 10 

2.  
Економика 

предузећа 
60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

3.  
Пословни енглески 

језик 1 
45  45 90 1,20  1,47 54  66 120 210 7 

4.  Социологија 45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

Укупно 210 120 45 375    291 168 66 525 900 30 

2 

5.  
Математика за 

економисте 
60 60  120 1,25 1,75  75 105  180 300 10 

6.  Основи економије 60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

7.  
Пословна 

информатика 
60 30  90 1,20 1,60  72 48  120 210 7 

8.  Менаџмент 45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

Укупно 225 150 0 375    309 216 0 525 900 30 

 

Друга година 

С
ем

ес
т
а

р
 

Назив предмета 

Семестрални фонд 

часова 

Стопа 

индивидуалног 

оптерећења 

Индивидуално 

оптерећење 

У
к

у
п

н
о

 

о
п

т
ер

ећ
ењ

е 

E
C

T
S

 

П АВ ЛВ Ʃ П АВ ЛВ П АВ ЛВ Ʃ 

3 1.  Статистика 60 60  120 1,25 1,75  75 105  180 300 10 
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2.  

Монетарна 

економија и 

банкарство 

60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

3.  Маркетинг 60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

4.  Микроекономија 45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

Укупно 225 150  375    327 198 0 525 900 30 

4 

5.  
Управљачко 

рачуноводство 
60 60  120 1,25 1,75  75 105  180 300 10 

6.  
Финансијска 

математика 
45 45  90 1,20 1,47  54 66  120 210 7 

7.  
Пословни енглески 

језик 2 
45  45 90 1,20  1,47 54  66 120 210 7 

8.  Привредно право 45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

Укупно 195 135 45 375    255 204 66 525 900 30 

 

Трећа година 

С
ем

ес
т
а

р
 

Назив предмета 

Семестрални фонд 

часова 

Стопа 

индивидуалног 

оптерећења 

Индивидуално 

оптерећење 

У
к

у
п

н
о

 

о
п

т
ер

ећ
ењ

е
 

E
C

T
S

 

П АВ ЛВ Ʃ П АВ ЛВ П АВ ЛВ Ʃ 

Смјер: Рачуноводство и финансије 

5 

1.  
Пословне 

финансије 
60 45  105 1,25 1,33  75 60  135 240 8 

2.  Макроекономија 60 30  90 1,80 1,40  108 42  150 240 8 

3.  

Рачуноводство 

малих и средњих 

предузећа 

60 30  90 1,20 1,60  72 48  120 210 7 

4.  Изборни предмет 45 45  90 1,20 1,47  54 66  120 210 7 

Укупно 225 150 0 375    309 216 0 525 900 30 

6 

5.  
Рачуноводство 

трошкова 
60 60  120 1,25 1,75  75 105  180 300 10 

6.  Јавне финансије 60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

7.  
Финансијско 

извјештавање 
60 30  90 1,20 1,60  72 48  120 210 7 

8.  
Међународна 

економија 
45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

Укупно 225 150 0 375    309 216 0 525 900 30 

Смјер: Менаџмент 

5 

1.  
Пословне 

финансије 
60 45  105 1,25 1,33  75 60  135 240 8 

2.  Макроекономија 60 30  90 1,80 1,40  108 42  150 240 8 

3.  
Пројектни 

менаџмент 
45 45  90 1,20 1,47  54 66  120 210 7 

4.  

Пословни 

информациони 

системи 

45 45  90 1,20 1,47  54 66  120 210 7 

Укупно 210 165 0 375    291 234 0 525 900 30 

6 

5.  
Стратегијски 

менаџмент 
60 60  120 1,75 1,25  105 75  180 300 10 

6.  
Међународни 

маркетинг 
60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

7.  
Међународна 

економија 
45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

8.  Изборни предмет 45 45  90 1,60 1,07  72 48  120 210 7 

Укупно 210 165 0 375    339 186 0 525 900 30 

 

Четврта година 

С
ем

ес
т

а
р

 

Назив предмета 
Семестрални фонд 

часова 

Стопа 

индивидуалног 

оптерећења 

Индивидуално 

оптерећење 

У
к

у
п

н
о

 

о
п

т
ер

е

ћ
ењ

е 
E

C
T

S
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П АВ ЛВ Ʃ П АВ ЛВ П АВ ЛВ Ʃ 

Смјер: Рачуноводство и финансије 

7 

1.  
Теорија и анализа 

биланса 
60 45  105 1,25 1,33  75 60  135 240 8 

2.  

Форензичко 

рачуноводство и 

ревизија 

60 30  90 1,60 1,80  96 54  150 240 8 

3.  
Специјални 

биланси 
60 45  105 1,25 1,33  75 60  135 240 8 

4.  Изборни предмет 45 30  75 1,20 1,70  54 51  105 180 6 

Укупно 225 150 0 375    300 225 0 525 900 30 

8 

5.  

Рачуноводствени 

информациони 

системи 

60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

6.  
Финансијска 

тржишта 
60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

7.  

Ревизија 

финансијских 

извјештаја 

60 30  90 1,40 1,20  84 36  120 210 7 

8.  Изборни предмет 45 30  75 1,20 1,70  54 51  105 180 6 

9.  Завршни рад            90 3 

Укупно 225 120 0 345    318 147 0 465 900 30 

Смјер: Менаџмент 

7 

1.  
Менаџмент 

квалитета 
60 45  105 1,50 1,00  90 45  135 240 8 

2.  

Информациони 

системи у 

менаџменту 

45 45  90 1,80 1,53  81 69  150 240 8 

3.  
Менаџмент 

људских ресурса 
60 45  105 1,50 1,00  90 45  135 240 8 

4.  Изборни предмет 45 30  75 1,60 1,10  72 33  105 180 6 

Укупно 210 165 0 375    333 192 0 525 900 30 

8 

5.  Предузетништво 60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

6.  
Финансијска 

тржишта 
60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

7.  
Пословна 

организација 
60 30  90 1,50 1,00  90 30  120 210 7 

8.  Изборни предмет 45 30  75 1,20 1,70  54 51  105 180 6 

9.  Завршни рад            90 3 

Укупно 225 120 0 345    324 141 0 465 900 30 

 
П: Предавања 

АВ: Аудиторне вјежбе  

ЛВ: Лабораторијске вјежбе 

 

 

 ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА И ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

Полагање испита из сваког појединачног наставног предмета из текуће године 

није условљено полагањем испита из било којег наставног предмета на истој или 

претходној години студија. Разумијевање градива на појединим наставним 

предметима условљено је постојањем предзнања које се стиче на другим сродним 

предметима, а које студент слуша у истој или претходној односно претходним 

годинама студија. Претходно наведено потврђују навођења у наставним програмима 

предмета у рубрици Условљеност. 
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Према члану 49. Закона о високом образовању и члану 20. Правилника о 

студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, студент 

који не испуни услове за упис наредне године студија обнавља годину и има право да 

прати наставу и полаже испите из наредне године студија до броја бодова које је 

остварио у претходној години студија.  

Услови за праћење наставе и полагање испита из наредне године студија 

детаљније су дефинисани Правилником о колизији Економског факултета Брчко. 

Право да упише колизију, односно право да слуша и полаже испите из наредне године 

студија, има студент који испуњава сљедеће услове: да обнавља годину студија као 

редовни студент, да претходно није користио право колизије на тој години студија, да 

је овјерио оба семестра претходне године студија, да је положио све испите из године 

која претходи години коју обнавља, да је у години коју обнавља положио испит из 

најмање једног предмета, да број предмета које жели да слуша путем колизије није 

већи од броја предмета које је положио у претходној години студија, да му је декан 

Факултета издао рјешење којим се одобрава упис колизије. Студент који испуњава 

услове за упис колизије подноси молбу за упис предмета наредне године студија 

путем колизије. Молба се подноси декану Факултета који за то одређује рок. Предмете 

које студент слуша путем колизије мора да садржи и стари и нови студијски програм 

на истој години студија. Уз молбу се прилаже: увјерење о положеним испитима из 

претходне или претходних година студија, увјерење да је редовни студент, увјерење 

да су овјерена оба семестра из године коју обнавља и увјерење да студент није 

користио право колизије на тој години. 

 

 

 НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

На Економском факултету Брчко реализује се један студијски програм тако да 

студенти немају могућност избора предмета из других студијских програма. 

 

 

 ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА  

Према члану 104. Закона о високом образовању студенти имају обавезу: да 

присуствују предавањима, вјежбама, семинарима и другим облицима наставе 

организованим у оквирима предмета студијског програма, у складу са њиховим 

статусом, да се придржавају правила која је установила високошколска установа, да 

указују дужно поштовање према правима особља и других студената и да указују 

дужну и пуну пажњу свом студију и учествују у академским активностима.  

Поред Законом дефинисаних обавеза, према члану 29. Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву студенти имају обавезу: да активно учествују у раду органа 

универзитета/организационе јединице, у које су изабрани, да достојно представљају 

свој универзитет/организациону јединицу у активностима које се проводе унутар и 

ван универзитета и да, према својим склоностима, могућностима и избору, учествују 

у ваннаставним активностима које организује универзитет/организациона јединица.  

Поред Законом и Статутом дефинисаних обавеза, према Правилнику о 

студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву студенти, 

такође, имају обавезу: да регулишу свој статус у свакој академској години уписом 
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године или апсолвентског стажа, обновом године или апсолвентског стажа или 

мировањем статуса студента, да присуствују свим провјерама знања, да испит пријаве 

електронским путем, најкасније једну седмицу прије почетка испитног рока, у оквиру 

дефинисаног рока за пријаву испита, и да доћу на испит 15 минута прије почетка 

испита. 

 

 

 КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS 

Студијски програм је прилагодљив, тако да омогућава улазак и излазак 

студената у одговарајућим фазама студија и, у зависности од напретка који је студент 

остварио, додјелу квалификација или ECTS бодова, уз поштовање важећег ECTS-а.   

 

 Критеријуми и услови преноса ECTS бодова између студијских година у 

оквиру истог студијског програма 

Чланом 49. Закона о високом образовању дефинисано је да студент стиче услове 

за упис наредне године студија ако је у студијској години у коју је уписан остварио 60 

ECTS бодова. Чланом 152. дефнисано је да студент који није остварио услов из члана 

49. Закона има право уписа наредне године уз пренос највише два предмета, односно 

највише 15 ECTS бодова у наредну годину студија.  

Статутом Унивезитета у Источном Сарајеву, у члану 117. став 6. дефинисано је 

да студент има право уписа 60 ECTS бодова по студијској години, у које се рачуна и 

број неостварених бодова из претходне студијске године. 

 

 

 Критеријуми и услови преноса ECTS бодова између сродних студијских 

програма  

Економски факултет Брчко реализује наставу на једном студијском програму. 

Престанком реализације постојећег и увођењем новог студијског програма, према 

члану 21. Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у 

Источном Сарајеву приликом обнове студијске године, студент који обнавља годину, 

обавезан је прихватити настале измјене. Прихватањем насталих измјена студент 

наставља студије на новом студијском програму. 

Члановима 28. и 29. истог Правилника дефинисано је да се студенту који је 

положио испит на другом студијском програму признаје положени испит ако по свом 

садржају и обиму најмање у износу 80% одговара предмету на наставном плану и 

програму на који се преписује, што се доказује документима предвиђеним ECTS 

правилима, као и то да се признавањем испита признаје и оцјена којом је студент 

оцијењен на испиту, односно, број ECTS дефинисан наставним планом и програмом 

на који се студент преписује. Наведене одредбе поменутих чланова Правилника важе 

и за студенте који се преписују са сродних студијских програма других 

високошколских институција на студијски програм који се реализује на Економском 

факултету Брчко. 
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 Критеријуми и услови преноса ECTS бодова у оквиру програма 

међународне размјене студената 

Критеријуми и услови преноса ECTS бодова у оквиру програма међународне 

размјене студената дефинисани су чланом 132. Статута Унивезитета у Источном 

Сарајеву и члановима 11., 12. и 13. Правилника о међународној размјени академског 

и административног особља и студената Универзитета у Источном Сарајеву. 

Универзитет гарантује мобилност студената и признавање остварених бодова у току 

дотадашњег образовања на другом универзитету у складу са Законом и Правилима 

европског система преноса и акумулације бодова. Студент има право да у току студија 

проведе одређено вријеме (семестар или студијску годину) на другом универзитету у 

земљи или у иностранству, посредством међународних програма за размјену 

студената или на бази билатералних уговора између овог и другог универзитета и 

других облика сарадње. У складу са уговором који студент закључује са 

Универзитетом и билатералним уговором између овог и универзитета на којем је 

студент боравио (провео семестар или студијску годину), признаје му се број кредита 

остварен за вријеме студирања са универзитета на коме је боравио. 

Након што је студент одабран за програм размјене, склапа се уговор о учењу 

између студената, матичне институције и институције домаћина, ако 

институционалним споразумом није другачије прописано. У уговору о 

учењу/студирању наводе се називи предмета за које се студент пријавио, с 

припадајућим бројем ECTS кредита (бодова) које изабрани предмети носе на 

институцији домаћину. Матична институција се обавезује да ће студенту признати 

предмете, оцјене и кредите (ECTS бодове) наведене у уговору о учењу/студирању и 

верификовати постигнуте резултате. 

Након остварене размјене, институција домаћин дужна је студенту издати 

препис оцјена на енглеском језику. Након приложеног преписа оцјена остварених у 

периоду размјене, на матичној институцији се покреће поступак признавања стечених 

кредита и одговарајућих оцјена. Поред преписа оцјена, студент је у обавези доставити 

уговор о учењу/студирању са свим евентуалним анексима истог и наставни план и 

програм који је студент похађао на универзитету на којем је био у размјени. Поступак 

признавања стечених кредита и одговарајућих оцјена врши комисија коју именује 

декан факултета. Рјешење о признавању стечених кредита и одговарајућих оцјена 

доноси декан факултета на приједлог комисије. 

Наставни предмети код којих преклапање у садржају (узимајући у обзир исходе 

учења) износи око 70% признају се студенту уколико је из њих положио испит. 

Признаје се предмет, број стечених ECTS бодова и оцјена. Ако су преклапања у 

садржају наставног предмета мања од 70%, комисија факултета може предложити 

декану факултета да омогући студенту да приступи полагању дијела наставног 

предмета који се не поклапа. 

У случају да је наставни предмет одслушан, а није положен на институцији 

домаћину, матична институција може студенту по повратку дозволити да приступи 

полагању испита без поновног слушања датог предмета.  

У случају да је студент остварио резултате из предмета који се не признаје на 

матичној институцији, јер по својој природи нису саставни дио студијских програма 

матичне институције, факултет остварене резултате уноси у додатак дипломе. У 

случају да студент, на институцији домаћину, не оствари број ECTS бодова 
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назначених у уговору о учењу, разлику ECTS бодова остварује након повратка, на 

матичној институцији. 

 

 

 УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У 

ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ СТУДИЈА 

Чланом 27. Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету 

у Источном Сарајеву дефинисани су услови за прелазак са других студијских 

програма у оквиру истих или сродних студија. Студенту се може омогућити препис са 

једног студијског програма на други, у складу са одобреним уписним квотама. Право 

на промјену студијског програма може се остварити прије почетка наставе. Уз захтјев 

за промјену студијског програма, студент доставља увјерење о положеним испитима, 

наставни план и програм и исписницу са претходног студијског програма. 

Признавање испита врше одговорни наставници, упоређујући програмске садржаје. 

Одлуку о препису и признатим испитима доноси декан факултета. 

 

 

 КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИНИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

Политика квалитета10, усвојена од стране Сената Универзитета у Источном 

Сарајеву 2011. године, примјењује се у свим процесима на Универзитету, 

организационим јединицама, односно студијским програмима, дефинисаним 

шематски у Правилнику о осигурању квалитета11 и дескриптивно у документу 

Процеси универзитета12. 

Политика осигурања квалитета рада у наставним, истраживачким и умјетничким 

сегменатима, као и у логистичким секторима регулисана је сљедећом 

документацијом: 

- Акти Универзитета, 

- Прописи и документи и 

- Повеља и кодекс. 

 

Политика осигурања квалитета такође обухвата све законске акте на нивоу 

ентитета и државе, односно Универзитет гарантује њихову примјењивост. 

Документи на основу којих се управља квалитетом су: 

1. Статут Универзитета представља кључни документ који регулише 

функционисање Универзитета и који дефинише осигурање квалитета као сегмент 

функционисања Универзитета,  

2. Правилник о осигурању квалитета13 дефинише детаљније област осигурања 

квалитета, поступке, улогу органа и остале надлежности и задатке, 

3. Стратегија развоја Универзитета 2015-202014 У стратегији развоја осигурање 

квалитета дефинисано је као стратегијски покретач на којем се заснивају сви 

стратегијски циљеви Универзитета, 

                                                           
10 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-politika-kvaliteta.pdf 
11 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/Pravilnik-o-osiguranju-kvaliteta-1.pdf 
12 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Procesi-Univerziteta.pdf 
13https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/Pravilnik-o-osiguranju-kvaliteta-1.pdf  
14 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/12/Strategija-razvoja-2015-2020.pdf 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-politika-kvaliteta.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/Pravilnik-o-osiguranju-kvaliteta-1.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Procesi-Univerziteta.pdf
https://www.ues.rs.ba/o-univerzitetu/akti-univerziteta/
https://www.ues.rs.ba/osiguranje-kvaliteta/propisi-i-dokumenti/
https://www.ues.rs.ba/kancelarija-za-nauku-istrazivanje-i-razvoj/kancelarija-za-nir/povelja-i-kodeks/
https://www.ues.rs.ba/o-univerzitetu/akti-univerziteta/statut/
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/Pravilnik-o-osiguranju-kvaliteta-1.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/12/Strategija-razvoja-2015-2020.pdf


 

27 

 

4. Правилник о самовредновању и оцјени квалитета15,  

5. Поступак извођења мјера за побољшање квалитета рада на Универзитету16,  

6. Поступак унутрашње провјере квалитета, 17 

7. Правилник о студентском вредновању квалитета студија 18 ,  

8. Правилник о међународној размјени19,  

9. Правилник о стручној пракси студената20, 

10. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених21,  

11. Стратегија људских ресурса за истраживаче22, и др.  

 

Сви поменути документи у служби су студијских програма, факултета и 

академија, односно Универзитета у цјелини.  

Промоција културе квалитета, као и развој свеобухватних и ефикасних система 

за обезбјеђивање квалитета у циљу побољшања наставе и научно-истраживачког рада 

обавеза је Универзитета у Источном Сарајеву. Статутом Универзитета (чланови 163-

169.) и Правилником о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета у Источном 

Сарајеву, дефинисани су субјекти осигурања квалитета. То су Комитет за осигурање 

квалитета, Канцеларија за осигурање квалитета, Координатори за осигурање 

квалитета организационих јединица. Смјернице за осигурање квалитета на свим 

организационим јединицама Универзитета у Источном Сарајеву прописује 

Канцеларија за осигурање квалитета.  

Економски факултет Брчко чврсто је опредијељен да стално планира, проводи, 

контролише и унапређује систем осигурања квалитета. За извршавање задатака и 

провођење активности у области осигурања квалитета именован је координатор за 

осигурање квалитета, од стране Сената Универзитета, а чији су задаци дефинисани 

Правилником о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета у Источном 

Сарајеву.  

Од академске 2009/10. године на нивоу Универзитета и његових организационих 

јединица спроводи се јединствена електронска студентска анкета. На Економском 

факултету Брчко редовно се, два пута у току једне академске године, на крају оба 

семестра, спроводи студентско вредновање. Спровођење студентског вредновања 

помаже универзитетска канцеларија за осигурање квалитета која пружа адекватну 

административну и техничку подршку у раду. Осигуравање повратних информације 

од студената и усмјеравање њихових сугестија, приједлога и критика, спроводи 

Комисија за спровођење студентског самовредновања Економског факултета Брчко. 

Комисија се формира према одредбама Правилника о самовредновању и оцјени 

квалитета Универзитета у Источном Сарајеву. 

Циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о: квалитету 

студијских програма, предметима који се у оквиру њих изводе, функционисања 

служби организационих јединица и рада наставника и сарадника. Резултати 

                                                           
15 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-pravilnik-o-samovrednovanju-i-ocjeni-kvaliteta-30-

12-2016.pdf 
16 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-postupak-izvodjenja-mjera-za-poboljsanje.pdf 
17 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/postupak-unutrasnje-provjere-kvaliteta.pdf 
18 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/pravilnik-o-studentskom-vrednovanju-kvaliteta-

studija.pdf 
19 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Pravilnik-o-medjunarodnoj-razmjeni.pdf 
20 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Pravilnik-o-studentskoj-praksi.pdf 
21 https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-pravilnik-o-disciplinskoj-i-materijalnoj-

odgovornosti-zaposlenih.pdf 
22 https://www.ues.rs.ba/kancelarija-za-nauku-istrazivanje-i-razvoj/kancelarija-za-nir/povelja-i-kodeks/ 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-pravilnik-o-samovrednovanju-i-ocjeni-kvaliteta-30-12-2016.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-postupak-izvodjenja-mjera-za-poboljsanje.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/postupak-unutrasnje-provjere-kvaliteta.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/pravilnik-o-studentskom-vrednovanju-kvaliteta-studija.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Pravilnik-o-medjunarodnoj-razmjeni.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2018/01/Pravilnik-o-studentskoj-praksi.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-pravilnik-o-disciplinskoj-i-materijalnoj-odgovornosti-zaposlenih.pdf
https://www.ues.rs.ba/kancelarija-za-nauku-istrazivanje-i-razvoj/kancelarija-za-nir/povelja-i-kodeks/
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студентског вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета 

наставног процеса, као дио опште политике у области осигурања квалитета.  

Економски факултет Брчко спроводи континуирано, најмање једанпут годишње, 

поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе и 

услова рада. Разматрају се:  

- Развој и стратегија,  

- Систем унутрашњег обезбјеђења квалитета,  

- Процедуре за обезбјеђење квалитета студијских програма,  

- Процедуре за оцјењивање студената,  

- Квалитет наставног и другог особља,  

- Квалитет ресурса,  

- Информациони систем,  

- Презентација информација за јавност и  

- Међународна сарадња. 

 

 

 КАДРОВСКИ, ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

  Списак запослених у сталном радном односу 

Табела 5. Списак наставника и сарадника у сталном радном односу 

Рб Наставник/сарадник Звање 

1.  Стеван (Радо) Стевић 

Редовни професори 
2.  Хамид (Мехо) Алибашић 

3.  Момчило (Милан) Пољић 

4.  Теодор (Миљан) Петровић 

5.  Лазар (Крсто) Радовановић 

Ванредни професори 6.  Цвико (Љубо) Јекић 

7.  Нермина (Рагиб) Побрић 

8.  Срђан (Милорад) Лалић 

Доценти 
9.  Рената (Антон) Лучић 

10.  Лејла (Осман) Терзић 

11.  Амира (Рагиб) Побрић 

12.  Бојан (Стеван) Међедовић Професор страног језика 

13.  Љиљана (Живан) Танасић 

Виши асистенти 

14.  Миодраг (Милорад) Перановић 

15.  Василијана (Васо) Мирковић 

16.  Лидија (Крсто) Митрашевић 

17.  Сњежана (Милан) Зарић 

18.  Дејан (Милорад ) Тешић 

 

Економски факултет Брчко наставни процес реализује са удјелом од 55% 

ангажованих наставника у сталном радном односу са пуним радним временом од 

укупног броја наставника потребних за извођење наставе на свим наставним 

предметима које Факултет изводи, за све године студија. Поред тога, 28% наставника 

са Универзитета у Источном Сарајеву учествује у реализацији наставе, као и само 17% 

хонорарно ангажованих наставника.  

 
Табела 6. Списак административних радника у сталном радном односу 

Рб Административни радник Радно мјесто према систематизацији 

1.  Николина Гушић Секретар факултета 

2.  Весна Симић Технички секретар 
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3.  Каменка Вујновић-Ристанић 
Стручни сарадник за студентска питања за I и II 

циклус студија 

4.  Александра Томић 
Стручни сарадник за студентска питања за I и II 

циклус студија 

5.  Љубиша Мијић 
Стручни сарадник за студенстка питања за I и II 

циклус студија 

6.  Драгана Божић 
Виши стручни сарадник за финансијско-

рачуноводствене послове 

7.  Наталија Лакић Библиотекар 

8.  Стана Радовановић Референт за књиговодствене послове 

9.  Горан Достанић 
Оператер на рачунарима и одржавању wеb 

странице 

10.  Мара Ђурић Спремачица 

11.  Десанка Тодић Спремачица 

12.  Божана Ђорђевић Рецепционер-портир 

13.  Зорица Митровић Спремачица 

14.  Душко Китић Возач – кућни мајстор 

15.  Рајко Вуковић Чувар – ложач – кућни мајстор 

16.  Миладин Гребић Чувар - ложач 

17.  Милан Трифуновић Чувар - ложач 

 

 

 Подаци о укупном корисном простору 

Економски факултет Брчко своју дјелатност обавља у згради која је у 

власништву Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Спецификација укупног 

корисног пословног простора, као и просјечна површина по једном студенту, дате су 

у табели 7. 
Табела 7. Спецификација корисног пословног простора 

Рб Опис простора 
Број 

просторија 
Број мјеста 

Укупна 

површина 

(m2) 

1.  Амфитеатри/Сале/Учионице 4 450 428 

2.  Рачунарска учионица и фонолабораторија 1 40 89 

3.  Библиотека 1 2 110 

4.  Читаоница 1 35 55 

5.  Сала за сједнице 1 30 52 

6.  
Канцеларије за административно-техничке 

службе 
9 - 180 

7.  Канцеларије наставног особља 21 43 271 

8.  Помоћне просторије 4 - 100 

9.  Улазни хол, ходници, степенице - - 1127 

10.  Тоалети 12 - 88 

Укупна површина:        2500 m2 

Укупан број студената (без апсолвената): 182 

Површина по једном студенту: 13,8 m2 

 

 

 Подаци о техничкој опремљености просторија 

Економски факултет Брчко посједује информатички центар површине 89m2, са 

40 мјеста и 30 рачунара, међусобно увезаних у рачунарску мрежу са директним 

приступом интернету, путем оптичке везе. Информатички центар располаже са 

мрежним штампачем и пројектором. Поред наставе која се изводи из информатичких 

предмета, рачунарски центар се користи као и фонолабораторија за извођење наставе 
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из страног језика. На основу тога, поменута просторија је додатно опремљена са 15 

слушалица и 15 веб камера. Факултет ће, до почетка извођења иновираног наставног 

програма, набавити посљедњу верзију специјализованог рачунарског програма који 

ће унаприједити наставну из страног језика. Такође, све просторије које се користе за 

извођење наставног процеса опремљене су рачунаром са приступом интернету, 

увезаним у локалну рачунарску мрежу, као и пројектором, платном за пројекцију, 

озвучењем, те опремом за гријање и хлађење. 

 

 

 Подаци о библиотеци 

Библиотека Факултета заузима простор од 110m2, коју сачињавају једнообразно 

изложбени простор са библиотечким јединицама као и простор за рад библиотекара. 

Читаоница Факултета заузима површину од 55m2 са 35 читаоничких мјеста. 

Просторије су обезбијеђене системима за гријање и хлађење, без буке у близини. 

Читаоница располаже са 2 рачунара који су на услузи корисницима са приступом 

интернету, као и једним рачунаром за библиотекара, штампачем, скенером и два 

копир апарата. 

 

Преглед библиотечке грађе дат је у наредној табели. 

 
Табела 8. Библиотечка грађа 

УКУПАН БРОЈ РАЗЛИЧИТИХ НАСЛОВА 

Врста библиотечке грађе Домаћа издања 
Страна 

издања 

Укупан број свих 

наслова 

Монографске публикације 5216 543 5759 

Серијске публикације 73 11 84 

Некњижна грађа 9 13 22 

Картографска грађа 7 0 7 

Стара књига 0 0 0 

Штампане музикалије 0 0 0 

Машински читљиви записи 0 0 0 

УКУПНО 5305 567 5872 

 

УКУПАН БРОЈ БИБЛИОТЕЧКИХ ЈЕДИНИЦА 

Врста библиотечке грађе Домаћа издања 
Страна 

издања 
Укупан број 

Монографске публикације 7574 660 8234 

Серијске публикације 929 84 1013 

Некњижна грађа 9 13 22 

Картографска грађа 7 0 7 

Стара књига 0 0 0 

Штампане музикалије 0 0 0 

Машински читљиви записи 0 0 0 

УКУПНО 8519 757 9276 
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УКУПАН БРОЈ РАЗЛИЧИТИХ НАСЛОВА ИЗ КОЈИХ СЕ ИЗВОДИ НАСТАВНИ 

ПРОЦЕС 

Врста библиотечке грађе Домаћа издања 
Страна 

издања 

Укупан број свих 

наслова 

Монографске публикације 74 9 83 

Серијске публикације 0 0 0 

Некњижна грађа 0 0 0 

Картографска грађа 0 0 0 

Стара књига 0 0 0 

Штампане музикалије 0 0 0 

Машински читљиви записи 0 0 0 

Укупан број свих предмета који се изводе на свим студијским 

програмима 
54 

 

Свака библиотечка јединица је обиљежена регистарским бројем и печатом 

високошколске установе. Студентима је доступан довољан број примјерака 

библиотечких јединица као и довољан број уџбеника из списка основне литературе 

којом се изводи наставни процес. 

У библиотеци се архивирају дипломски радови, магистарске тезе, мастер радови, 

докторске дисертације, итд. Тренутно стање дипломских радова је 1186, магистарских 

теза 60, мастер радова 12 и докторских дисертација 118. 

Од 2001. године Економски факултет Брчко издаје монографску публикацију 

под називом „Зборник радова Економског факултета Брчко“. Од 2015. године 

наведена публикација прераста у серијску публикацију. Зборник радова Економског 

факултета Брчко је истраживачки оријентисан часопис, чији је издавач Економски 

факултет Брчко Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина. Часопис 

излази једном годишње на српском, хрватском и босанском језику, са апстрактима на 

енглеском језику, у штампаном и електронском облику. Чланци на енглеском језику 

такође могу бити публиковани. Зборник радова Економског факултета Брчко 

објављује резултате теоријско, методолошки и апликативно валидних истраживања у 

релевантним областима економије и пословања. Намијењен је академској јавности, 

истраживачима, консултантима и доносиоцима одлука у макроекономији, 

монетарним и јавним финансијама, банкарству, финансијским тржиштима, 

менаџменту, маркетингу, рачуноводству, пословним финансијама, управљачким 

информационим системима, и другим сродним областима које омогућавају 

одговарајућа мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања. Зборник 

радова Економског факултета Брчко објављује оригиналне научне чланке, прегледне 

чланке, претходна саопштења, излагања са научног скупа и стручне чланке. Чланци 

се могу базирати на квантитативним и на квалитативним анализама. Часопис је 

укључен у међународни систем унакрсног реферисања (Crossref Repport). Сваком 

чланку који је прихваћен за објављивање се додјељује посебна бројчана ознака (Digital 

Objects Identifier, DOI) што омогућава ауторима да прате број прегледа њиховог 

објављеног прилога.  Приступ објављеним радовима у часопису је слободан. До сада, 

Факултет је публиковао 8 монографских, те 4 серијска издања Зборника радова 

Економског факултета Брчко и преко 200 радова. 

Економски факултет Брчко има успостављену дугогодишњу сарадњу са 

сљедећим институцијама: 

1. Влада БД, Одјељење за образовање 

2. Кабинет градоначелника Брчко дистрикта БиХ 
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3. Библиотека Брчко дистрикта 

4. Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина 

5. Факултет пословне економије Бијељина 

6. Економски факултет Пале 

7. Економски факултет Бања Лука 

8. Економски факултет Сарајево 

9. Економски факултет Тузла 

10. Економски факултет Мостар  

11. Економски факултет Зеница 

12. Економски факултет Београд 

13. Економски факултет Суботица 

14. Економски факултет Ниш 

15. Економски факултет Крагујевац 

16. Пољопривредни факултет Нови Сад 

17. Економски факултет Загреб 

18. Економски факултет Осијек 

19. Економски факултет Ријека 

20. Економски факултет Подгорица 

 

Часопис Факултета се редовно размјењује са институцијама наведеним у 

претходној листи. Такође, Економски факултет Брчко је преплаћен на научно-стручни 

часопис "ФИНРАР"  који обрађује актуелне теме из области рачуноводства, ревизије, 

финансија, пореза, јавних набавки и финансијских тржишта. 

Економски факултет Брчко је потписник Уговора број: 0202-2080-7/15 од 

14.10.2015. године са ЈУ Народном и универзитетском библиотеком Републике 

Српске, ВИБРС Центар, о пуноправном чланству Факултета у библиотечко-

информационом систему COBISS.RS. Тренутно је у току и прикључење у пуноправно 

чланство свих факултета Универзитата у Источном Сарајеву у библиотечко-

информациони систем COBISS. Додатно, због лакшег одабира литературе, 

студентима је, у електронском облику, на сајту Факултета доступан извод из 

евиденције библиотеке са списком свих доступних наслова. Тиме студенти на 

једноставан начин врше претраживање и одабир жељених библиотечких јединица. 

Поред наведеног, библиотека Факултета води физичку евиденцију библиотечке грађе 

у коју студенти имају увид. 

Факултет је, само у посљедњих 10 година, био издавач 32 монографске и 

серијске публикације:  

1. Бабић, С., Томић, М. (2011). Основи економије. Брчко: Економски факултет. 

2. Васиљев С. и Трифуновић Љ. (2012). Маркетинг. Брчко: Економски факултет. 

3. Зборник радова. Број 4, (2008). Брчко: Економски факултет. 

4. Зборник радова: наставника и сарадника  Економског факултета у Брчком.  

Број 5, (2009). Брчко: Економски факултет. 

5. Зборник радова: Међународни научни скуп “Економска теорија и пракса у 

савременим условима”,  Број 6, (2011). Брчко: Економски факултет. 

6. Зборник радова. Број 7, (2014). Брчко: Економски факултет.  

7. Зборник радова. Број 8, (2014). Брчко: Економски факултет.  

8. Зборник радова. Број 9, (2015). Брчко: Економски факултет.  

9. Зборник радова. Број 10, (2016). Брчко: Економски факултет.  

10. Зборник радова. Број 11, (2017). Брчко: Економски факултет.  

11. Зборник радова. Број 12, (2018). Брчко: Економски факултет.  

12. Књига апстраката. (2017). Брчко: Економски факултет. 
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13. Лалић, Н. (2016). Предузетништво и одлучивање (1. изд.). Брчко: Економски 

факултет. 

14. Лалић, С. (2016). Рачуноводство факторинга. Брчко: Економски факултет. 

15. Лалић, С. (2018). Бухгалтерскии учет факторинга. Брчко: Економски 

факултет. 

16. Међународни научни скуп „Економска теорија и пракса у савременим 

условима“: зборник радова (2012). Брчко: Економски факултет. 

17. Петровић, Т., Танасић, Љ. (2017). Управљачко рачуноводство: збирка 

задатака (1. изд.). Брчко: Економски факултет. 

18. Побрић, Н. (2015). Међународни финансијски менаџмент (1. изд.). Брчко: 

Економски факултет. 

19. Положај запослених у малим и средњим предузећима у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине: научно-стручно истраживање (2017). Брчко: 

Економски факултет. 

20. Пољић, М. (2009). Менаџмент људских потенцијала. Брчко: Економски 

факултет. 

21. Пољић, М. (2015). Међународни маркетинг. Брчко: Економски факултет. 

22. Радовановић, Л. (2012). Системи подршке у одлучивању. Брчко: Економски 

факултет. 

23. Станкић, Р., Радовановић, Л. (2017). Пословни информациони системи. 

Брчко: Економски факултет. 

24. Стање и проблеми у пословању малих и средњих предузећа у Брчко 

дистрикту Босне и Херцеговине: научно-стручно истраживање (2016). Брчко: 

Економски факултет. 

25. Стевановић, Н., Петровић, Т. (2010). Управљачко рачуноводство. Брчко: 

Економски факултет. 

26. Стевановић, Н., Петровић, Т. (2016). Управљачко рачуноводство (2. 

измијењено и допуњено изд.). Брчко: Економски факултет. 

27. Стевић, С. (2010). Финансијска математика: основи и примјена (1. изд.). 

Брчко: Економски факултет. 

28. Стевић, С., Мирковић, В. (2014). Финансијска математика: основи и примјена 

(2. измијењено и допуњено изд.). Брчко: Економски факултет. 

29. Тридесет пет година Економског факултета у Брчком (2011). Брчко: 

Економски факултет, Лакташи: Графомарк. 

30. Трифуновић, Љ., Ставрић, Б. (2010). Пословна организација. Брчко: 

Економски факултет. 

31. Улога високошколских установа у савременом пословном амбијенту: књига 

апстраката (2018). Брчко: Економски факултет. 

32. Ушћумлић, Д., Јекић, Ц. (2018). Менаџмент квалитетом. Брчко: Економски 

факултет. 
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Смјер: Рачуноводство и финансије 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски 

програм 

 
ЕКОНОМИЈА 
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часова       

(седмично) 

E
C

T
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П В ЛВ 

Прва година_Одсјек заједничких основа 

1. ЗО-08-1-090 Финансијско рачуноводство Обавезни Не  I 4 4 - 10 

2. ЗО-08-1-003 Економика предузећа Обавезни Не I 4 2 - 7 

3. ЗО-08-1-091 Пословни енглески језик 1 Обавезни Не I 3 - 3 7 

4. ЗО-08-1-002 Социологија Обавезни Не I 3 2 - 6 

5. ЗО-08-1-092 Математика за економисте Обавезни Не II 4 4 - 10 

6. ЗО-08-1-050 Основи економије Обавезни Не II 4 2 - 7 

7. ЗО-08-1-051 Пословна информатика Обавезни Не II 4 2 - 7 

8. ЗО-08-1-009 Менаџмент Обавезни Не II 3 2 - 6 

УКУПНО: 29 18 3 60 

Друга година_Одсјек заједничких основа 

1. ЗО-08-1-012 Статистика  Обавезни Не III 4 4 - 10 

2. ЗО-08-1-093 Монетарна економија и банкарство Обавезни Не III 4 2 - 7 

3. ЗО-08-1-013 Маркетинг Обавезни Не III 4 2 - 7 

4.  ЗО-08-1-029 Микроекономија Обавезни Не III 3 2 - 6 

5. ЗО-08-1-011 Управљачко рачуноводство Обавезни Не IV 4 4 - 10 

6. ЗО-08-1-054 Финансијска математика Обавезни Не IV 3 3 - 7 

7. ЗО-08-1-094 Пословни енглески језик 2 Обавезни Не IV 3 - 3 7 

8. ЗО-08-1-028 Привредно право Обавезни Не IV 3 2 - 6 

УКУПНО: 28 19 3 60 

Трећа година_смјер Рачуноводство и финансије 

1. РФ-08-1-015 Пословне финансије Обавезни Не V 4 3 - 8 

2. РФ-08-1-052 Макроекономија Обавезни Не V 4 2 - 8 

3. РФ-08-1-095 
Рачуноводство малих и средњих 

предузећа 
Обавезни Не V 4 2 

- 
7 

4.  РФ-08-2-036 Пословни информациони системи Изборни Не V 3 3 - 7 

5. РФ-08-2-096 Теорија цијена Изборни Не V 3 3 - 7 

6. РФ-08-1-034 Рачуноводство трошкова Обавезни Не VI 4 4 - 10 

7. РФ-08-1-097 Јавне финансије Обавезни Не VI 4 2 - 7 

8. РФ-08-1-074 Финансијско извјештавање Обавезни Не VI 4 2 - 7 

9. РФ-08-1-035 Међународна економија Обавезни Не VI 3 2 - 6 

УКУПНО: 30 20 - 60 
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Четврта година_смјер Рачуноводство и финансије 

1. РФ-08-1-041 Теорија и анализа биланса Обавезни Не VII 4 3 - 8 

2. РФ-08-1-101 Специјални биланси Обавезни Не VII 4 3 - 8 

3. РФ-08-1-099 
Форензичко рачуноводство и 

ревизија 
Обавезни Не VII 4 2 - 8 

4.  РФ-08-2-100 
Рачуноводство трговинских 

предузећа 
Изборни Не VII 3 2 - 6 

5. РФ-08-2-068 Економска статистика Изборни Не VII 3 2 - 6 

6. РФ-08-1-067 Финансијска тржишта Обавезни Не VIII 4 2 - 7 

7. РФ-08-1-042 
Рачуноводствени информациони 

системи 
Обавезни Не VIII 4 2 - 7 

8. РФ-08-1-040 Ревизија финансијских извјештаја Обавезни Не VIII 4 2 - 7 

9. РФ-08-2-102 
Рачуноводство финансијских 

институција 
Изборни Не VIII 3 2 - 6 

10. РФ-08-2-046 Електронско пословање Изборни Не VIII 3 2 - 6 

11. РФ-08-1-106 Завршни рад Обавезни  Не VIII - - - 3 

УКУПНО: 30 18 - 60 
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Смјер: Менаџмент 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм 

 
ЕКОНОМИЈА 

  

Р
ед

н
и

  
б

р
о

ј 

Ш
и

ф
р

а
 

п
р

ед
м

ет
а
 

Назив предмета 

С
т
а

т
у

с(
О

/И
) 

У
сл

о
в

љ
е
н

и
 

п
р

ед
м

ет
и

  

С
ем

ес
т
а

р
  Фонд 

часова       

(седмично) 

E
C

T
S

 

П В ЛВ 

Прва година_Одсјек заједничких основа 

1. ЗО-08-1-090 Финансијско рачуноводство Обавезни Не I 4 4 - 10 

2. ЗО-08-1-003 Економика предузећа Обавезни Не I 4 2 - 7 

3. ЗО-08-1-091 Пословни енглески језик 1 Обавезни Не I 3 - 3 7 

4. ЗО-08-1-002 Социологија Обавезни Не I 3 2 - 6 

5. ЗО-08-1-092 Математика за економисте Обавезни Не II 4 4 - 10 

6. ЗО-08-1-050 Основи економије Обавезни Не II 4 2 - 7 

7. ЗО-08-1-051 Пословна информатика Обавезни Не II 4 2 - 7 

8. ЗО-08-1-009 Менаџмент Обавезни Не II 3 2 - 6 

УКУПНО: 29 18 3 60 

Друга година_Одсјек заједничких основа 

1. ЗО-08-1-012 Статистика  Обавезни Не III 4 4 - 10 

2. ЗО-08-1-093 Монетарна економија и банкарство Обавезни Не III 4 2 - 7 

3. ЗО-08-1-013 Маркетинг Обавезни Не III 4 2 - 7 

4.  ЗО-08-1-029 Микроекономија Обавезни Не III 3 2 - 6 

5. ЗО-08-1-011 Управљачко рачуноводство Обавезни Не IV 4 4 - 10 

6. ЗО-08-1-054 Финансијска математика Обавезни Не IV 3 3 - 7 

7. ЗО-08-1-094 Пословни енглески језик 2 Обавезни Не IV 3 - 3 7 

8. ЗО-08-1-028 Привредно право Обавезни Не IV 3 2 - 6 

УКУПНО: 28 19 3 60 

Трећа година_смјер Менаџмент 

1. МЕ-08-1-015 Пословне финансије Обавезни Не V 4 3 - 8 

2. МЕ-08-1-052 Макроекономија Обавезни Не V 4 2 - 8 

3. МЕ-08-1-055 Пројектни менаџмент Обавезни Не V 3 3 - 7 

4.  МЕ-08-1-036 Пословни информациони системи Обавезни  Не V 3 3 - 7 

5. МЕ-08-1-056 Стратегијски менаџмент Обавезни Не VI 4 4 - 10 

6. МЕ-08-1-023 Међународни маркетинг Обавезни Не VI 4 2 - 7 

7. МЕ-08-1-035 Међународна економија Обавезни Не VI 3 2 - 6 

8. МЕ-08-2-064 Менаџмент у туризму Изборни Не VI 3 3 - 7 

9. МЕ-08-2-098 Канали маркетинга Изборни Не VI 3 3 - 7 

УКУПНО: 28 22 
- 

60 
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Четврта година_смјер Менаџмент 

1. МЕ-08-1-062 Менаџмент квалитета Обавезни Не VII 4 3 - 8 

2. МЕ-08-1-057 Менаџмент људских ресурса Обавезни Не VII 4 3 - 8 

3. МЕ-08-1-063 
Информациони системи у 

менаџменту 
Обавезни Не VII 3 3 - 8 

4.  МЕ-08-2-069 Маркетинг услуга Изборни Не VII 3 2 - 6 

5. МЕ-08-2-103 Понашање потрошача Изборни Не VII 3 2 - 6 

6. МЕ-08-1-067 Финансијска тржишта Обавезни Не VIII 4 2 - 7 

7. МЕ-08-1-043 Предузетништво Обавезни Не VIII 4 2 - 7 

8. МЕ-08-1-059 Пословна организација Обавезни Не VIII 4 2 - 7 

9. МЕ-08-2-104 
Квантитативне методе у 

економији 
Изборни 

Не 
VIII 3 2 - 6 

10. МЕ-08-2-046 Електронско пословање Изборни Не VIII 3 2 - 6 

11. МЕ-08-1-106 Завршни рад Обавезни  Не VIII - - - 3 

УКУПНО: 29 19 - 60 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Катедра  Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-090 Обавезни I 10 

Наставник Др Теодор М. Петровић, редовни професор 

Сарадник Др Рената Лучић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 4 0 4*15*1,25 4*15*1,75 0 SOП = 1,25 SOАВ =1,75 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 4*15 + 0 = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+ 4*15*1,75 + 0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студент ће бити способни да: 
1. разумијe значај и улогу рачуноводства као информационог система; 
2. овлада техникама евидентирања пословних трансакција;  
3. припремi и саставi финансијске извјештаје;  

4. презентујe информацијe за доношење пословних одлука. 
Условљеност Нема условљености, али су пожељна предзнања из рачуноводства средње школе 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња. Рачуноводство,   
дефинисање и саставни дијелови, историјски развој, основни појмови: рачуноводство и 
књиговодство, финансијско, управљачко и трошковно рачуноводство 

2. Циљеви, задаци и инструменти књиговодства. Књиговодствена документа и грешке 
3. Финансијски положај и рачуноводствена једначина 
4. Класификација рачуна и пословне књиге. Конта и контни оквир. Евидентирање и пренос 

трансакција у пословне књиге. Корективна и закључна књижења 
5. Финансијско извјештавање: теоријски приступ, основа финансијских извјештаја, билансни агрегати 

и билансне промјене 
6. Остале компоненте финансијских извјештаја: извјештај о промјенама на капиталу, биланс токова  

готовине, ноте, МСФИ, контрола финансијских извјештаја 
7. Примјена система двојног књиговодства: стална имовина, нематеријална улагања, некретнине, 

постројења, опрема и инвестиционе некретнине, амортизација 
8. Први колоквијум  
9. Залихе: основна питања, залиха материјала, робе и системи вођења залиха 
10. Метеријал: основна питања, трошкови материјала, резервних дијелова и ситног инвентара. 

Евиденција производње, полупроизвода и готових производа 
11. Краткорочна средства: потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти, ПДВ, 

временска разгранничења 
12. Капитал. Резервисања и обавезе. Обрачун трошкова 
13. Биланс успјеха услужних и трговинских предузећа 
14. Предзакључне радње, књижења на датум биланса и обрачун. Утврђивање резултата 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лалић, С. Радовић, Р., 
Босиочић, Н. 

Рачуноводство - примарни извор информација, 
Факултет пословне економије Бијељина 

2017.                    - 

Радовић, Р., Босиочић, Н. 
Основе финансијског рачуноводства, Факултет 
пословне економије Бијељина 

2014. - 
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Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Шкарић-Јовановић, К. 
 

Финансијско рачуноводство, Економски факултет 
Београд 

2016. - 

Alehander, D., Nobes, C. Financijsko računovodstvo - međunarodni uvod, Mate, 
Zagreb 

2010. - 

Gray, J., S., Needles, E, B. Финансијско рачуноводство - општи приступ, Савез 
рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања 
Лука 

2001. 137-177, 178-219,  265-
297, 525-566 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство и активност предавањима/ вјежбама        5          5% 

тест/ колоквијум 60 60% 

семинарски рад 5 5% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија  I година студија 

Пун назив предмета ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Катедра  Катедра за  Маркетинг и Менаџмент- Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-003 Oбавезан  I 7 

Наставник Др Тихомир Спремо, ванредни професор 

Сарадник Мр Дејан Тешић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,20 2*15*1,00 0 
SOП = 
1,50  

SOАВ 

=1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50 + 2*15*1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију процесе који се дешавају у предузећу, посебно процес управљања трошковима; 
2. разумију процес репродукције, посебно у дијелу који се односи на значај стварања вишка 

вриједности; 
3. разумију циљ функционисања мезоекономског система; 
4. разумију комплексност показатеља продуктивности, економичности и рентабилности. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у наставно-научну дисциплину 
2. Елементи економије предузећа као конкретне економске стварности 
3. Улагање капитала у пословање предузећа 
4. Основни  критеријуми класификовања трошкова 
5. Трошкови пословања условљени успостављањем и коришћењем производног капацитета 

предузећа 
6. Методе обрачуна трошкова по носиоцима 
7. Први колоквијум 
8. Израчунавање прага економичности коришћења капацитета, Методе утврђивања фиксне 

компоненте трошкова. Ангажовање капитала као облик улагања упословање предузећа – 
управљање кружењем капитала у процесу привређивања, Натурални и новчани облици 
капитала,Фазе циклуса репродукције у предузећу. 

9. Капитал ангажован у основним и обртним средствима 
10. Ефективност пословања предузећа 
11. Укупни приход као израз тржишног признања реализоване вриједности производа и услуга 
12. Тржишне  цијене производа и услуга, Добитак као нето резултат пословања и  израз 

рационалности коришћења капитала. 
13. Економски принципи пословања и изрази квалитета економије 
14. Укупни пословни успјех као изрази ефективности  спровођења економских принципа 

пословања 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ставрић, Б., Јовичић, М. 
 Економика предузећа, Факултет пословне 
економије, Бијељина. 
 

2012. - 
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Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Пауновић, Б. 
Економика предузећа - предузеће, окружење и 
улагања, Економски факултет, Београд 

2006. - 

Charls M., Thomas R., Managerial Economics, MaGraw-Hill, New York 2002. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима, вјежбама и активност студента 11 11% 

Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит   

Завршни испит (усмени) 49 49% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године   
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Катедра  Катедра за Англистику, Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-091 Обавезни I 7 

Наставник мр Бојан Међедовић, наставник страног језика 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 0 3 1,20 0 1,47 SOП = 1,20 SOАВ =1,47 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

3*15+0+3*15 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+0+3*15*1,47 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h  

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. успоставе умену и писану комуникацију на енглеском језику на нижем средњем нивоу. 

2. читају и преводе, пишу и одговарају на е-маилове на енглеском језику,  
3. врше презентацију пословних идеја и комуницирају путем телефона,  
4. састављају CV и удговарају на питања током интервјуа за посао на граматички правилан и 

вокабуларно задовољавајући начин. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.   Selling  your company; Completing a report; Present Simple and Continuous.  
2.   Women in business; Questions 
3.   Telephone talk; Indirect questions 
4.   Networking; Business contacts 
5.   Company histories; Past Simple, Time expressions in, on at, ago, when... 
6.   Correspondence; Will for unplanned decisions 
7.   Revision  
8.   Колоквијум I 
9.   Making comparisons; Comparison of adjectives;  
10. Did I ever tell you...?; Telling anecdote; Using did for emphasis. 
11. Spirit of enterprise; Present perfect; Present perfect vs Past Simple 
12. Stressed to the limit; Interviews 
13. Have to/ should; Giving advice 
14. Revision 
15. Колоквијум II 

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Clarke, Simon In Company Pre-intermediate, Macmillan 2007.           4-48, 94-110 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Eastwood, John 
 
 

Sweeney, Simon, 
 

Oxford Practice Grammar, Oxford University Press. 
 
English for Business Communication, Cambridge 
University Press 

  1999 
 
   
   2003. 

                - 
 
                - 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

 I циклус студија  I година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА  

Катедра  Катедра за социологију, Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-002 Обавезни I 6 

Наставник Др Драго Вуковић, ванредни професор 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,60 2*15*1,10 0 SoП=1,60 SoАВ=1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 

3*15+2*15+0 = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,60+2*15*1,10+0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. адекватно и квалитетно препознају најбитније друштвене процесе и појаве; 
2. разумију друштвене специфичности; 
3. разумију функционисање друштвених институција; 
4. адекватно одговоре на различите ситуације и улоге у којима ће се налазити. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, домаћи задаци. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.            1. Предмет опште социологије, њени задаци и циљеви 

               2. Историјско разумјевање феномена друштва и државе;карактеристике и тенденције 

               3. Социологија и историја социјалних теорија 

               4.Основне категорије опште социологије 

               5.Основни облици друштвеног кретања 

               6.Облици, узроци друштвене покретљивости унутар друштвене структуре глобалног друштва 

               7. Друштвени конфликти и њихова улога у друштвеном развоју 

               8.Први  колоквијум 

               9.Савремено свјетско друштво 

              10.Типологија глобалних друштава у савремености 

              11.Мегатрендови и основни смјер глобалних друштвених промјена у свијету 

              12.Појам транзиције, природа постсоцијалистичких друштава и њихова типологија 

              13.Партиципативна демократија и управљањем развојем 

              14.Глобализација и транзиција као развојни мегатрендови у савремености.  Друштва у транзицији:  

                   типологија развојних стратегија. Изазови глобализације и социологија. 

              15.Други колоквијум 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Гиденс, Е. Социологија, Подгорица: ЦИД. 1998. - 

Куљић, Р. Општа социологија, Београд. 2006.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Печујлић, М. 
 Глобализација–два лика света, 
Београд:“Гутембергова галаксија“ 

2002  

Фукојама,Ф.  Крај историје и последњи човек, Подгорица: ЦИД 1997  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 10 10% 

 Позитивно оцјењен семинарски рад 10 10% 
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Домаћа задаћа 10 10% 

 Колоквијуми 20 20% 

Завршни испит 

 Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ 

Катедра  Катедра за математику, Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-092 Обавезан II 10 

Наставник Др Зехра Нуркановић, редовни професор 

Сарадник Мр Милијана Миловановић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So23 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 4 0 4*15*1,25 2*15*1,75 0 SOП = 1,25 SoАВ=1,75 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 4*15 + 0  = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25 + 2*15*1,75 + 0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

савладавањем овог предмета студенти ће моћи/ бити оспособљни да: 
1. користе математичку методологију у економији; 
2.рјешавају проблеме оптимизације; 
3. сналазе се у динамичкој анализи; 
4. примјењују стечена знања у другим предметима. 

Условљеност Нема 

Наставне методе 
Предавања, вјежбе, домаћа задаћа, консултације, континуирано праћење рада студената, завршне 
провјере знања 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Матрице: појам, особине, операције 
2.Детерминанте (појам и особине); регуларност матрице; инверзна матрица; ранг матрице 
3. Рјешавање система линеарних алгебарских једначина помоћу матрица и детерминанти 
(Кронекер – Капелијева теорема, матрични метод, Крамерово правило, Гаусов метод) 
4. Функције једне реалне промјенљиве (примјери функционалне зависности економских величина). 
Низови (аритметички и геометријски), њихова примјена и гранична вриједност. 
5. Гранична вриједност функције. Брзина промјене функције. Појам и интерпретација извода; 
правила диференцирања; изводи елементарних функција 
6. Извод инверзне и сложене функције. Диференцијал функције; примјена диференцијала у 
економији. 
7. Изводи и диференцијали вишег реда. Примјена диференцијалног рачуна у економији: глобални и 
локални екстреми, потребни и довољни услови, конвексност/конкавност функције 
8. Први колоквијум 
9. Примјена диференцијалног рачуна: криве индиференције, еластичност 
10. Диференцијални рачун функција више промјенљиве: парцијални изводи, тотални 
диференцијал, ланчано правило 
11. Примјена у економији: локални екстреми функција више промјенљивих, везани екстреми, 
граничне функције 
12. Неодређени интеграл – појам, методи интеграције (смјена, парцијална интеграција), интеграција 
рационалних функција 
13. Одређени интеграл, несвојствени интеграл, неке примјене одређеног интеграла у економији 
14. Диференцијалне једначине ( једначине првог реда, развајање промјенљивих, линеарна 
диференцијална једначина, Бернулијева диференцијална једначина) 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Нуркановић М, Куртановић О. Математика за економисте, PrintCom, Тузла 2013.  
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Боричић Б, Ивовић М. Математика, Економски факултет, Београд 2015.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Hoffman, L. D, Bradley, G. L. 
CALCULUS for bussines, economics, and social and 
life sciences, McGRAW-HILL, INC, New York etc. 

1992.  

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

Збирка задатака из математике, Економски 
факултет, Београд 

2015.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Похађање наставе 5 5% 

Ангажман на настави 5 5% 

Колоквијуми током семестра 60 60% 

Завршни испит 

Усмени 30 30% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Катедра  Катедра за теоријску економију, Економски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-050 Обавезан  II 7 

Наставник Др Лејла Терзић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,5 2*15*1,0 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

4*15* 1,50 + 2*15* 1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће моћи да се упознају са: 
1. развојем економске мисли, 
2. основним законитостима робно-новчане привреде (економске категорије и 

економски закони),  
3. тржиштем и механизмом његовог функционисања,  
4. савременим токовима у домаћој и свјетској привреди с освртом на економске 

функције државе, економску политику државе, интернационализацију производње и 
капитала, транзицију и глобализацију. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања; Уводно 
предавање. 
2. Појам економије и њен значај. Десет принципа економије.  
3. Настанак и развој економске мисли. Мекантилисти и физиократи. Енглеска класична школа. 
Марксистичка школа. Англоамеричка школа државног капитализма. Савремена политичка економија 
(кејнзијанизам, неокејнзијанизам, економика благостања, неокласична синтеза, институционализам, 
теорија игара, монетаризам, школа рационалних очекивања, економика понуде и радикална 
политичка економија). 
4. Привредне и непривредне дјелатности. Њихова веза и значај у стварању националног дохотка. 
Укупан друштвени производ, друштвени производ, нето национални производ и национални доходак. 
5. Економске категорије. Производне снаге и производни односи (појам производних односа и 
производних снага), историјски облици производних односа. 
6. Економски закони и њихово дјеловање.  Методе истраживања у економији. Метод апстракције и 
економски модели. 
7. Својински односи и транзиција. Фактори производње.  Робна производња и тржиште.  
8. Први колоквијум 
9. Репродукција и репродукциони циклус. Сразмјере у друштвеној репродукцији. Основни елементи 
понуде и тражње. Еластичност понуде и тражње. 
10. Функције новца, банкарски систем и монетарне појаве. Савремени економски системи. Економске 
функције државе у савременим привредама. 
11. Производно предузеће и његови циљеви. Монополистичке организације. 
12.  Капитал, рад и цијене чиналаца производње. Кружно кретање капитала. Капитал, профит и 
профитна стопа. Економски положај предузећа. Трговачки капитал и трговачки профит. Зајмовни 
капитал и камата. Акцијски капитал и дивиденда. Земљишни капитал и земљишна рента. 
13. Акумулација капитала и привредна равнотежа. Привредне кризе. Јавна добра, екстерналије и 
јавни избор. 
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14. Државна интервенција и планирање развоја привреде. Економска политика државе у појединим 
областима. Економски раст. Глобализација свјетске привреде. Међународне економске и 
финансијске институције. 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Бабић, С ; Томић, М. 
Основи економије, Економски факултет Брчко, 
Брчко. 

2011 - 

Јакшић, М., Прашчевић, А. 
Историја економије, Економски факултет 
Универзитета у Београду, Београд. 

2011 - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Samuelson, P.A., Nordhaus, 
W.D. 

Economics, 19 th edition, McGraw-Hill /Irwin, New 
York. 

2009 - 

Mankiw, N., G. 
Essentials of Economics, 7th edition, Harvard 
University, Cambridge, Cengage Learning, Stanford. 

2015 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Похађање наставе         5          5% 

Активност на настави        5          5% 

Позитивно оцјењен семинарски рад      10         10% 

Колоквијуми      30         30% 

Завршни испит 

Завршни испит (усмени/ писмени)       50          50% 

УКУПНО     100        100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

Катедра  Катедра за пословну информатику, Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-051 Обавезни II 7 

Наставник Др Лазар Радовановић, ванредни професор 

Сарадник Мр Миодраг Перановић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,20 4*15*1,60 0 SOП = 1,20 SOАВ =1,60 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,20+ 2*15*1,60 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршених предавања и вјежби и положеног испита студенти ће моћи: 
1. да схвате улогу и значај информација и знања као стретешких ресурса за успјешно пословање,  
2. да оцијене и одаберу различите програме и готове програмске пакете за рјешавање пословних 

задатака, 
3. да се користе различитим програмским алатима и готовим програмским пакетима за рјешавање 

економских проблема и 
4. да стекну вјештине израде апликација које се могу примијенити у економији. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Информатика, рачунарство и кибернетика. Информатика у пословним системима. Tеоријa 
информација. Представљање нумеричке и ненумеричке информације. 
2. Развој рачунара. Архитектура и рад рачунара. Појам алгоритма. Програми, програмирање и 
програмски језици. Системски апликативни софтвер. Базе података. Рачунари – основна подршка 
савремене пословне информатике. 
3. Појам информационе технологије и информационих система. Информациони системи и 
пословни системи. Прикупљање, обрада и коришћење информација у пословном информационом 
систему. Обликовање и врсте  пословних информационих система. 
4. Развој информационих система. Информациони системи за обраду података. Управљачки 
информациони системи. Информациони системи за подршку одлучивању. Експертни системи. 
5. Информациони системи и структура информација с аспекта нивоа одлучивања. Управљање 
информационим системима. Начин обраде података. Карактеристике информационих система. 
6. Пројектовање информационих система за пословне системе. Фазе пројектовања информационих 
система. Системски приступ у пројектовању информационих система. Дугорочни план развоја 
информационих система. Идејни и извршни пројекат пословног информационог система. 
7. Пословни информациони системи, електронска размјена података и телекомуникациона 
технологија. Пословни информациони системи и рачунарске мреже. Пословни информациони 
системи и стандардизација. Пословни информациони системи у трговини. Нумеричко и симболичко 
означавање артикала. Организација и заштита пословних информационих система; Информациони 
системи и управљање у пословним системима. 
8. Први колоквијум 
9. Интернет: развој, повезивање, сервиси и организација. Економски потенцијали Интернета. 
Програми за коришћење сервиса Интернета. World Wide Web. WWW и пословање предузећа. 
Развој World Wide Web-а. Концепт хипермедија. Навигација Интернетом. Креирање Web-страница. 
HTML. Перспектива и трендови развоја Интернета. 
10. Електронско пословање и трговина. Модели и перспективе електронске трговине и 
електронских тржишта. 
11. Електронско банкарство. Електронска финансијска тржишта и берзе.  
12. Електронски маркетинг. Принципи Web пословања. Модели Web маркетинга. On-line маркетинг. 
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13. Управљачки системи база података. Подаци и информације. Појам и врсте база података. 
Релације између података.  
14. Савремене рачунарске мреже. Значај рачунарских комуникација у пословању. Мрежни модели и 
оперативни системи. Типови, компоненте и архитектура мрежа. Мрежне апликације. Стандарди и 
протоколи за мреже.  
15. Други колоквијум 

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Станкић, Р.  
Пословна информатика, Економски факултет  
Београд 

2018. 
1-216 и 
252-392 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Laudon, K. C. & Laudon, J. P. 
Management Information Systems.  New Jersey: 
Pearson Education, Inc., Upper Saddler River. 

2018. 
 

- 
 

Bocij, P., Greasley,  
A., Hickie, S. 

Business Information Systems: Technology, 
Development and Management for the E-Business. 
Financial Times/ Prentice Hall. 

2008. - 

Пaниaн, Ж. 
Пoслoвнa инфoрмaтикa зa eкoнoмистe. Зaгрeб: 
Мaсмeдиa. 

2005. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

Тест/ колоквијум 40 40% 

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 

  

http://www.amazon.co.uk/Paul-Bocij/e/B001HCXSFY/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Andrew%20Greasley
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија  I година студија 

Пун назив предмета МЕНАЏМЕНТ  

Катедра  Катедра за  Маркетинг и Менаџмент- Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-009 Обавезан  II 6 

Наставник Др Цвико Јекић, ванредни професор 

Сарадниk Мр Лидија Митрашевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,60 2*15*1,10 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,60 + 2*15*1,10 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију процес доношења одлука у организационим системима са посебним нагласком 

на економске; 
2. посједују знања и вјештине потребне за укључивање у пословне активности; 
3. разумију процес и постулате управљања мултинационалним компанијама и малим и 

средњим предузећима; 
4. разумију начин рада у оквиру функционалних подручја у предузећу, а посебно функција 

планирања, организовања, кадровске функције, функције утицања и контролисања., те 
управљају кризним ситуацијама у предузећу и примјењују стратегије изласка из кризе. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, колоквијуми. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам, значај и развој менаџмента 
2. Принципи и функције менаџмента 
3. Стратегије и стратегијски менаџмент 
4. Оперативни менаџмент. Предузетник, менаџер и лидер као носиоци управљања 
5. Управљање мултинационалним компанијама 
6. Управљање предузећима малог и средњег бизниса 
7. Функција планирања 
8. Први колоквијум 
9. Функција организовања 
10. Функција управљања људским потенцијалима 
11. Функција утицања (мотивација, комуникација и вођство) 
12. Функција контролисања 
13. Кризни менаџмент 
14. Стратегије изласка из кризе 
15. Дргуи колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ставрић, Б., Јовичић, М.  Менаџмент,  ФПЕ Бијељина  2011. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Weihrich, H., Koontz, H. Menedžment, Mate do.o.o. Zagreb    2004. - 

 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима, вјежбама и активност студента 10 10% 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Колоквијуми 40 40% 

   

Завршни испит   

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године   
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета СТАТИСТИКА 

Катедра  Катедра за квантитативну економију, Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-012 Обавезан III 10 

Наставник Др Стеван Р. Стевић, редовни професор 

Сарадник мр Василијана Мирковић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 4 0 4*15*1,25 4*15*1,75 0 SOП = 1,25 SOАВ =1,75 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

4*15+4*15+0 = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

4*15*1,25 + 4*15* 1,75 + 0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. Стекну знања из теоријских и методолошких основа статистичке анализе  
2. Схвате потребу и могућности примјене статистичких метода у анализи економских појава  
3. Самостално проведу једноставније статистичко истраживање  
4. Користе одговарајући статистички програм и протумаче резултате 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања;  Уводно предавање  
2.Дескриптивна статистичка анализа: Прикупљање, сређивање, груписање и приказивање података 
3. Дескриптивне статистичке мјере : Мјере централне тенденције 
4. Дескриптивне статистичке мјере: Мјере дисперзије и мјере облика распореда 
5.Основни појмови теорије вјероватноће: Различите дефиниције вјероватноће, Операције са 
вјероватноћама; Случајне промјенљиве  
6.Модели распореда прекидне случајне промјенљиве: Биномни и Поасон-ов распоред вјероватноће;  
Непрекидна случајна промјенљива: Нормалан распоред    
7. Узорковање и узорачке дистрибуције: Узорачка дистрибуција аритметичке средине и пропорције 
8. Први колоквијум 
9. Оцјењивање параметара скупа на основу узорка: Оцјњивање аритметичке средине и пропорције 
скупа на основу узорка;  Одређивање величине узорка 
10.Тестирање статистичких хипотеза засновано на једном узорку: Тестирање хипотеза о 
аритметичкој средини и пропорцији скупа на основу узорка 
11.Тестирање статистичких хипотеза засновано на два  узока: Тестирање хипотеза о једнакости 
аритметичких средина и пропорција скупова на основу два узорка 
12. Хи-квадрат тест;  Проста линеарна корелација и регресија: Проста линеарна корелација    
13. Ррегресиона анализа: Оцјењивање параметара линеарног регресионог модела      
14.Индексни бројеви; Просјечна годишња стопа раста; Анализа временских серија: Тренд 
компонента, Сезонске варијације 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ловрић, М., Комић, Ј., 
Стевић, С. 

Статистичка анализа – Методи и примјена, Народна 
и универзитетска библиотека РС, Бања Лука 

2017.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

              Prem S. Mann 
Увод у статистику (превод шестог издања John Viley 
and Sons Inc.), ЦИД Екoномски факултет Београд. 

2009                 - 
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Статистички програм 3БСтат 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

 

Тест/ колоквијум 50 50% 

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 40 40% 

УКУПНО 100 100%  

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Економски факултет Брчко 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА  И БАНКАРСТВО 

Катедра  Катедра за теоријску економију, Катедра за финансије, Економски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-093 Oбавезан  III 7 

Наставник Др Ново Плакаловић, ред. проф.,  

Сарадник Др Лејла Терзић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15* So + 2*15* So + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће моћи да: 
1. стекну темељна знања из монетарне економије и монетарних институција, 
2. спознају монетарну теорију, проналазе рјешења у вођењу монетарне политике 

примјеном знања из економске теорије и политике, 
3. eфикaснo упрaвљaју бaнкoм примjeњуjући сaврeмeнe мeтoдe упрaвљaњa, oпштe 

рeгулaтoрнe oквирe и кoнтрoлнe мeхaнизмe,  
4. спознају тeoриjску oснoву нeoпхoдну зa успjeшнo прaћeњe сaврeмeних трeндoвa у 

бaнкaрству, aнaлизи и упрaвљaњу бaнкaрским ризицимa, регулацији и супервизији банака. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања; Уводно 
предавање. 
2. Финансијски систем 
3. Појам и дефиниција новца. Понуда новца 
4. Централна банка 
5. Инструменти монетарне контроле 
6. Инфлација 
7. Валутни одбор 
8. Први колоквијум 
9. Биланси банака и финансијски извјештаји 
10. Ликвидност и профитабилност банака 
11. Врсте кредита и процес одобравања кредита 
12.  Управљање ризицима у банкарству 
13. Управљање капиталом банака 
14. Регулација и супервизија банака 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Плакаловић, Н., Алихоџић, 
А., 

Новац, банке и финансијска тржишта, Економски 
факултет Бања Лука. 
 

2015 - 

Плакаловић, Н., 
Монетарна економија, Теорија, Институције и 
политика, Завод за уџбеника и наставна средства, 
Српско Сарајево. 

2004 - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Mishkin, F., 
Монетарна економија, банкарство и финансијска 
тржишта, Дата статус, Београд. 

2004 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

похађање наставе         5          5% 

активност на настави        5          5% 

позитивно оцјењен семинарски рад      10         10% 

колоквијуми      30         30% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени)       50          50% 

УКУПНО     100        100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

Логотип факултета/ 
академије - центрирати 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

Први циклус студија II година студија 

Пун назив предмета МАРКЕТИНГ 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент – Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-013 Обавезни III 7 

Наставник Др Љубомир Трифуновић, редовни професор 

Сарадник Мр Дејан Тешић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 60 30 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50+ 2*15*1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће бити способни да: 
1. објасне шта се подразумијева под појмом маркетинг; 
2. идентификују основне трендове у развоју маркетинга; 
3. анализирају понашање потрошача у процесу куповине производа и услуга; 
4. анализирају основне елементе стратегије развоја дугорочних односа с потрошачима и упознају 
специфичности иновација у маркетингу. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, студије случаја 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Тржиште као полигон маркетинга. Главни сектори услуга и етичка разматрања 
2. Развој производних снага и маркетинг концепт. Прилази дефинисању маркетинга. Процес 
одлучивања о куповини услуга 
3. Еволуција маркетинг концепта. Оцјена задовољства корисника 
4. Управљање маркетингом. 
5. Електронско пословање у маркетингу 
6. Приказ и анлиза маркетинг окружења. маркетинг информациони систем и маркетинг 
истраживања. 
7. Сегментација тржишта и селекционисање циљних тржишта. 
8. Први колоквијум 
9. Истраживање понашања потрошача. Истраживање конкуренције. 
10. Производ – инструмент маркетинг микса. 
11. Цијена – инструмент маркетинг микса. 
12. Канали дистрибуције – инструмент маркетинг микса. 
13. Промоција – инструмент маркетинг микса. 
14. Директни маркетинг. 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Васиљев, С. и Трифуновић, 
Љ. 

Маркетинг, Економски факултет, Брчко 2012 - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1997 - 

Kotler, P. et al. Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, 2013 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 4 4% 

први колоквијум 20 20% 
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други колоквијум 20 20% 

семинарски рад 5 5% 

активност на настави и вјежбама 6 6% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 45 45 % 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета МИКРОЕКОНОМИЈА 

Катедра  Катедра за економску теорију, политику и развој, Економски факултет, Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-029 Обавезни III 6 

Наставник Др Хамид Алибашић, редовни професор 

Сарадник Др Лејла Терзић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,60 2*15*1,10 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0 = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,60+ 2*15*1,10 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након положеног испита, студенти ће бити у могућности да:  
1. разумију тржиште и класификацију тржишних стања, функционисање понуде, потражње, 

трошкова и утврђивање цијена;  
2. схвате проблем функције производње, функције укупних трошкова, извођења криве понуде и 

потражње; дефинишу производњу и њене карактеристике, изокванту (функцију производње која 
показује различите комбинације производних фактора којима се добија исти обим производње); 
ријеше постављени микроекономски модел и парцијалну равнотежу за факторима производње;  

3. разумију тржишне равнотеже и општу равнотежу привреде;  
4. схвате економију благостања, вантржишна рјешења, међународну размјену, домаће тржиште и 

цијене; упознају разлоге и појавне облике државног регулисања тржишта и цијена; објасне 
алтернативне теорије фирме и образовања цијена у пракси. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у микроекономију. Предмет изучавања микроекономије, настанак, етапе развоја и њено 
мјесто у систему економских наука. 

2. Произвођачи, потрошачи, конкурентна тржишта и цијене, функције тржишта, структура тржишта и 
конкурентна стратегија. Информације, неуспјех тржишта и улога државе.  

3. Понуда – Теорија понуде. Равнотежа гране и предузећа. Понуда, потражња и тржишни учесници. 
Теорија трошкова – појам и врсте трошкова. Теорија производње. Производне функције. 

4. Потражња – Теорија потражње. Теорије о понашању потрошача. Традиционална теорија граничне 
корисности. Теорија индиферентности и откривене преференције. 

5. Тржишне равнотеже. Тржишне структуре. 
6. Општа и парцијална привредна равнотежа. Усклађивање понуде и потражње. Равнотежа размјене. 

Равнотежа производње. Истовремена равнотежа размјене и производње – општа равнотежа 
привреде. Истовремена равнотежа размјене и производње – парцијална равнотежа привреде. 
Модел опште равнотеже – вишеструка равнотежа. 

7. Економика благостања и тржишне слабости. Мјерила друштвеног благостања. Максимум 
друштвеног благостања. 

8. Први колоквијум  
9. Вантржишна рјешења, екстерни ефекти, јавна добра и cost benefit aнализа. 
10. Међународна размјена, домаће тржиште и цијене – Упоредне предности, апсолутне предности, 

компаративне (релативне) предности. Формирање цијена у међународној размјени. 
11. Држава и тржиште – Разлози и појавни облици државног регулисања тржишта и цијена. 

Регулисање општег нивоа цијена: разлози и могућности регулације и антиинфлациона 
политика. Регулисање релативних цијена: релативне и апсолутне цијене, утицај пореза и 
субвенција на цијене. Регулисање монопола: особине монопола, врсте монопола, равнотежа, 
дискриминација цијена и критеријуми политике цијена монополисте. 

12. Алтернативне теорије фирме и образовања цијена у пракси. 



 

64 

 

13. Цијене у транзиционој привреди. Могући облици употребе трансферних цијена са становишта 
пореза на добит. 

14. Регулација цијена и понашање предузећа у условима економске кризе. Глобална економија 
цијена. Улога цијена у економским процесима. 

15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Максимовић, С. Микроекономија, Consseco institut, Београд 2008.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 
Варијан, Х. 
 
 
Pindyck, S.R., Rubinfeld, L.D. 
 
 
Томаш, Р. 
 
 
 
Миловановић, М. 

 
Микроекономија, модерни приступ, Економски 
факултет, Београд 
 
Microeconomic, Fifth edition, Prentice Hall, Inc. a 
Pearson Education Company, prevod 
 
Примијењена микроекономија, друго, измијењено и 
допуњено издање, Економски факултет, Бања 
Лука  
 
Микроекономска анализа, Центар  за издавачку 
дјелатност, Економски факултет, Београд 

  2012. 
 
 

2001. 
 
  2011. 
 

2001. 
 
 

2011. 

- 
 

- 
 

- 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама       10          10% 

Тест/ колоквијум 40 40% 

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 

Катедра  Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-011 Обавезни IV 10 

Наставник Др Теодор М. Петровић, редовни професор 

Сарадник Мр Љиљана Танасић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 4 0 4*15*1,25 4*15*1,75 0 SOП = 1,25 SOАВ =1,75 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 4*15 + 0 = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+ 4*15*1,75 + 0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студент ће бити способни да: 
1. анализирају сопствене и туђе финансијске извјештаје за потребе менаџмента; 
2. предоче информације које продукује обрачун трошкова и учинака корисне за управљачке сврхе;  
3. информационо опслужују менаџере у процесу доношења различитих типова одлука најчешће  

нерепетитивног карактера;  
4. представе институционални оквир за пројектовање, мјерење и контролу перформанси предузећа 

и његових сегмената. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна предзнања из рачуноводства  

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња. Општа питања 
управљачког рачуноводства  

2. Инструменти финансијског извјештавања: детаљнији преглед. Анализа финансијских извјештаја 
3. Трошкови, цијене и приход  
4. Основе система обрачуна трошкова 
5. Системи обрачуна трошкова, учинака и периодичног резултата 
6. Анализа преломне тачке 
7. Информациона подршка одлучивању о цијенама 
8. Први колоквијум  
9. Информациона подршка за доношење краткорочних пословних одлука 
10. Општа питања система планирања, контроле и евалуације перформанси предузећа 
11. Краткорочно планирање перформанси предузећа 
12. Контрола и евалуација перформанси предузећа 
13. Планирање и контрола дивизионалних остварења 
14. Мотивациони аспекти рачуноводственог планирања и контроле. Управљачко-рачуноводствене 

специфичности непрофитних организација 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стевановић, Н., Петровић, Т.  Управљачко рачуноводство, друго измијењено и 
допуњено издање, Економски факултет Брчко 

2016. - 

Стевановић, Н., Петровић, Т. Управљачко рачуноводство, прво издање, 
Економски факултет Брчко 

2010. - 

Петровић, Т., Танасић, Љ. Управљачко рачуноводство-збирка задатака, прво 
издање, Економски факултет Брчко. 

2016. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Малинић, Д., Милићевић, В., 
Стевановић, Н. 

Управљачко рачуноводство, треће издање, 
Економски факултет, Београд. 

2015.  

Малинић Д., Милићевић В., 
Глишић, М. 

Управљачко рачуноводство – Збирка задатака, 
Економски факултет, Београд. 

2015.  

Seal, W., Garrison, R. H., 
Noreen, E. W. 

Management Accounting, 3th ed., McGraw-Hill, London 2009.  

Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., 
Matsumura, R. S., Young, M.S. 

Management Accounting, 5th ed., Prentice Hall, New 
Јersy 

2007.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство и активност предавањима/ вјежбама        5 5% 

тест/ колоквијум 60 60% 

семинарски рад 5 5% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

Катедра  Катедра за квантитативну економију, Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-054 Обавезан IV 7 

Наставник Др Мирела Митрашевић, ванредни професор 

Сарадник Мр Василијана Мирковић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,20 3*15*1,47 0 SOП = 1,20 SOАВ =1,47 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 3*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1,20 + 3*15* 1,47 + 0 = T 

3*15*1,20 + 3*15*1,47 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. користе методе финансијске математике у рјешавању конкретних проблема везаних за 

есконтовање мјеница; 
2. користе методе финансијске анализе у обрачуну штедње и акумулирања средстава; 
3. користе методе финансикске анализе у обрачуну и исплати ренте; 
4. користе методе финансијске анализе за обрачун амортизације кредита и оцјену 

ефективности инвестиција. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна основна предзнања из Математике за економисте 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања; Процентни рачун 
2. Појам и врсте простог интересног рачуна;  Средњи рок плаћања  
3. Есконтовање мјеница: Појам, врсте и обрачун есконта  
4. Ломбардни послови: Одобравање и отплата лопмбардних зајмова  
5. Обрачун потрошачких кредита: Обрачун интереса, Просјечна мјеселна рата  
6. Појам сложеног интересног рачуна: Декурзивна и антиципативна интересна стопа                                7. 
Фактор акумулације: Рачунање крајње вриједности капитала; Дисконтни фактор: Рачунање почетне 
вриједности капитала  
8. Први колоквијум  
9. Фактор додајних улога: Једнаки улози; Декурзивни и антиципативни улози: Улози непосредне и 
одложене реализације 
10. Улагање чешће и рјеђе од капитаалисања; Промјенљиви улози: Улози се мијењају по 
аритметичкој и геометријској прогресији 
11. Фактор актуализације: Декурзивни и антиципативи улози  
12. Ануитетни фактор: Амортизација дугорочних зајмова, Амортизација зајма једнаким ануитетима 
13. Амортизацџијуа зајма једнаким отплатама; Конверзија дугорочних зајмова  
14. Рачун ренте: Обрачун мизе и ренте;  Методе оцјене ефективности инвестиција  
15. Други колоквијум 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стевић Р. С., Мирковић В.  
Финансијска математика - Основи и примјена, 
Економски факултет  Брчко 

2014.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Кочовић Ј.  
 

Финансијска математика, Економски факултет 
Београд; 

 2010. 
 

                - 
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Barnett R., Ziegler M.,  
Byleen K. 
 

Finite Mathematics (for Business, Economics, Life 
sciencies and social sciencies), Prentice Hall 
 

2005.                 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

тест/ колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНИ EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 

Катедра  Катедра за Англистику, Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-094 Обавезни IV 7 

Наставник Mр Бојан Међедовић, наставник страног језика 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 0 3 1,20 0 1,47 SOП = 1,20 SOАВ =1,47 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

3*15+0+3*15 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+0+3*15*1,47 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
5. успоставе умену и писану комуникацију на енглеском језику на нижем средњем нивоу, 
6. читају и преводе, пруже опис компаније, саставе извјештај, започну, воде и закључе на 

правилан начин пословну конверзацију,  
7. преговарају, користе пасив, кондиционале и индиректни говор у пословној конверзацији, 
8. праве пословна предвиђања на граматички правилан и вокабуларно задовољавајући начин. 

Условљеност Енглески језик I 

Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Top Jobs; Describing a company using the Present Perfect 
2. Conversation gambits; Introducing yourself; Conversation skills 
3. Air travel; Conditions and consequences 
4. Conditionals with will 
5. Hiring and firing; Work issues 
6. The Passive 
7. Revision 
8. Колоквијум I 
9. Time; Going to vs will 
10. Getting things done; Conversation; a request, persuasion and a threat 
11. Office gossip; Reported speech 
12. E-commerce; Will for future predictions 
13. Working from home; Conditionals (future reference) 
14. Revision  
15. Колоквијум II 

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Clarke, Simon In Company Pre-intermediate, Macmillan 2007.           4-48, 94-110 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Eastwood, John 
 
 

Sweeney, Simon, 
 

Oxford Practice Grammar, Oxford University Press. 
 
English for Business Communication, Cambridge 
University Press 

  1999 
 
   
   2003. 

                - 
 
                - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

Колоквијуми 40 40% 
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Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Одсјек заједничких основа 

I циклус студија  II година студија 

Пун назив предмета ПРИВРЕДНО ПРАВО 

Катедра  Катедра за грађанско право, Правни факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЗО-08-1-028 обавезан  IV 6 

Наставник/ -ц Др Јелена Дамјановић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,60 2*15*1,10 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,60 + 2*15*1,10 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студент ће бити способан да: 
1. разумије основне правне категорије; 
2. разумије начин на који функционише правни систем из области привредног права; 
3. разумије форму уговора у привреди; 
4. разумије организациону структуру привредних друштава. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Основне правне категорије, Правни појам државе, Имовинско право, Oблигационо право. 

2.Трговачко право, Правни положај субјеката  трговинског права, Предузећа, Судски регистар. 

3.Трговачка друштва, Ортачко друштво, Командитно друштво, Командитно друштво на акције. 

4.Друштво са ограниченом одговорношћу,  Дионичко (акционарско) друштво,  Специјализована 

акционарска друштва,  Јавно предузеће. 

5.Својинска трансформација, Групација предузећа, Предузеће и држава, Финансијске организације. 

6.Берза, Привредне асоцијације, Право конкуренције, Права индустријске својине. 

7.Облигациони уговори, Уговори у привреди, Међународни уговори, Уговори о продаји. 

8.I Колоквијум 

9.Транспортне клаузуле, Електронска трговина, Уговор о налогу, Уговори о трговинским услугама. 

Уговор о комисиону, Уговор о контроли, Уговор о складиштењу, Уговор о грађењу. 

10.Правни послови осигурања, Правни послови у туризму, Уговор о шпедицији, Уговор о превозу 

робе морем, Уговор о тегљењу. 

11.Уговор о превозу ваздушним путем, Уговор о превозу робе жељезницом, Уговор о превозу робе 

друмом, Уговор о комбинованом превозу, Уговор о превозу путника. 

12.Уговор о превозу пртљага, Уговор о лиценци, Уговор о концесији, Уговор о франшизингу, 

Банкарски правни послови. Активни банкарски послови, Пасивни банкарски послови, Неутрални 

послови, Документарни акредитив, Међународна банкарска дознака. 

13.Банкарска гаранција, Уговор о факторингу, Уговор о форфетингу, Уговор о лизингу, Хартије од 

вриједности, Емисија хартија од вриједности, Новчане хартије од вриједности, Трговање 

финансијским дериватима 

14.Робне хартије од вриједности, Легитимационе исправе, Међународна привредна арбитража. 

15.II Колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Мировић, Д. 
Пословно право, Факултет спољне трговине, 

Бијељина. 2007. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Васиљевић, М. 
Трговинско право, Савремена администрација, 
Београд, 

2011. - 

Харфли Основи права европске заједнице, ЦОЛПИ, Београд 1998. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима, вјежбама и активност на настави 10 10% 

Позитивно оцијењен семинарски рад 10 10% 

Колоквијуми 30 30% 

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

Смјер: Менаџмент 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-015 
МЕ-08-1-015 

Обавезни V 8 

Наставник Др Нермина Побрић, ванредни професор 

Сарадник - 

Фонд часова/наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 75 h 60 h 0 SOП = 1,25 SOАВ =1,33 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

4*15+3*15+0 = 105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+3*15*1,33+0 = 135 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско, семестрално)   
105 h + 135 h = 240 h= Uopt 

Исходи учења 

Студенти који добро савладају предмет биће способни да: 
9. самостално врше финансијску анализу, прате и планирају новчане токове предузећа; 
10. схвате могућности побољшања у домену управљања обртним средствима; 
11. примијене методе оцјене ефективности инвестиционих пројеката; 
12. разумију улогу финансијског тржишта и вредновање финансијских инструмената на 

финансијском тржишту, познају могућности обезбјеђивања средстава на финансијском тржишту и 
анализирају утицај структуре и цијене капитала и дивидендне политике на вриједност предузећа 

Условљеност 
Нема условљености, али су потребна основна предзнања из Финансијског рачуноводства и 
Финансијске математике 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета и начином рада и оцјењивња. Уводна разматрања 
(Пословне финансије и друге научне дисциплине, Власничка теорија пословне фирме, Теорија 
ентитета пословне фирме), Основни показатељи финансијске анализе 
2. Пословни и финансијски ризик и дејство левериџа 
3. Извјештаји о новчаним токовима (директни и индиректни метод за састављање извјештаја) 
4.  Планирање новчаних токова (динамички и билансни метод за планирање новчаних токова) 
5. Први колоквијум  
6. Методе финансирања обртних средстава, Управљање готовином, Оптимални однос готовине и 
краткорочних хартија од вриједности 
7. Управљање потраживањима од купаца, Управљање залихама 
8. Основни елементи плана капиталних улагања 
9. Нето садашња вриједност, Интерна стопа приноса,  Конфликт између нето садашње вриједности 
и интерне стопе приноса, Инвестиционо одлучивање у условима неједнаког економског вијека 
пројекта, рационирања капитала и инфлације, Период повраћаја, Рачуноводствена стопа приноса  
10. Други колоквијум 
11. Обвезнице, Преференцијалне акције, Обичне акције,  
12. Краткорочни извори финансирања, Цијена појединачних извора финансирања, Просјечна цијена 
капитала 
13. Међузависност приноса и ризика на улагање у хартије од вриједности, Додата тржишна 
вриједност и додата економска вредност 
14. Традиционална теорија структуре капитала, Теорија структуре капитала Modigliani-ја и Miller-а, 
Остале теорије структуре капитала,  Дивидендна политика 
15. Лизинг, Конвертибилне хартије од вриједности, Варанти за куповину обичних акција  

 
Обавезна литература  
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Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Тодоровић, М., Иванишевић, 
М.  

Пословне финансије, Економски факултет Београд 2017.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Иванишевић, М. Пословне финансије, Економски факултет Београд. 2012. 
                
                - 

Gitman, L. J., Zutter, C. J., 
Principles of Managerial Finance, Pearson series in 
finance 

2014.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/вјежбама 5 5% 

активност на настави 5 5% 

тест/колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

Смјер: Менаџмент 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета МАКРОЕКОНОМИЈА 

Катедра  
Катедра за економску теорију, политику и развој,  
Економски факултет, Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-052 
МЕ-08-1-052 

Обавезни V 8 

Наставник Др Хамид Алибашић, редовни професор 

Сарадник Мр Сњежана Зарић ,виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,80 2*15*1,40 0 SOП = 1,80 SOАВ =1,40 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,80+ 2*15*1,40 + 0 = 150 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 150 h = 240 h = Uopt 

Исходи учења 

Након положеног испита, студенти ће бити у могућности да:  
1. спознају рудиментарне карактеристике макроекономских агрегата, фундаменталне 

карактеристике посткејнсијанизма, потрошње, инвестиција и штедње;  
2. укажу на темељне детерминанте националног дохотка и запослености; упознају основне 

проблеме инфлације и успореног привредног раста, мјере економске политике за отклањање 
инфлационог и дефлационог јаза и основе стабилизационе политике;  

3. схвате економске трансакције и њихово груписање; сагледају утицај јавне потрошње на домаћи 
производ; упознају суштину дјеловања аутоматских или уграђених стабилизатора; објасне утицај 
буџетског дефицита на домаћи производ и успостављање равнотеже робних и новчаних токова; 
упознају начин креирања макроекономске политике и њена начела;  

4. схвате платнобиласну политику; упознају стабилизационе програме дизајниране према 
захтјевима ММФ-а и схвате есенцијалне тачке свих стабилизационих програма; објасне 
монетизацију буџетског дефицита; упознају есенцијалне узроке богатства и сиромаштва народа; 
схвате и дефинишу привредни раст и његове детерминанте; дефинишу појам биланса плаћања; 
препознају утицај спољне трговине на домаћу производњу; објасне уравнотежење биланса 
плаћања ограничењем кретања трговинских и капиталних токова итд. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у макроекономију, (дефиниција, сврха изучавања, настанак, развој, задаци економске 
анализе, научна методологија и макроекономске идеје). 

2. Неки примјери макроекономске анализе у историји економске мисли, микроекономске основе 
макроекономије и нова политичка макроекономија. 

3. Кејнсова макроекономска анализа, национални доходак, производња, запосленост, економски 
раст, пословни циклус, макроекономска динамика, модели економске политике и инвестиције. 

4. Реална макроекономија, општа привредна равнотежа, привредни циклуси, макроекономска 
политика, модели инфлације и макроекономске политике . 

5. Савремена посткејнсијанска макроекономија, међународна размјена и финансијска тржишта. 
6. Дефицити и инфлација, централна банка и изградња државног и међународног финансијског 

система. 
7. Монетарни режим и макроекономске реформе, отворена и глобална макроекономија, 

глобализација и реструктурирање привреда. 
8. Први колоквијум  
9. Друштвено рачуноводство, макроекономско реструктурирање, цикличне макроекономске 

флуктуације и њени извори. 
10. Компоненте агрегатне потражње током циклуса и агрегатни макроекономски модел. 
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11. Макроекономска равнотежа и макроекономика транзиције.  
Задуженост БиХ – лимитирајући фактор макроекономског развоја. 

12. Запосленост и запошљавање, рад, плате и тржиште у условима најновије свјетске економске 
кризе. Philipsova крива у привреди БиХ. Lorenzova крива као показатељ тржишне концентрације 
у сектору осигурања БиХ. 

13. Монетарна и фискална стабилизација, економска правила и дискрециона права. 
14. Инфлација, привредни раст и глобална интеграција у дестабилизирајућим свјетским условима 

привређивања. 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Алибашић, Х., Јакшић, М. Макроекономија, Хамграф, Тузла 2005.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Димитријевић, Б. et al. 
 
Blanchard, O. 
 
Burda, M.C., Wyplosz, C. 

Економска политика, Економски факултет, Београд 
 
Macroeconomics, Prentice Hall; (5th Edition), New York 
 
Macroeconomics: A European Text – Third Edition, 
Oxford University Press 

  2016. 
 
  2010. 
 

2001. 

- 
 

- 
 

- 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама       10          10% 

тест/ колоквијум 40 40% 

нпр. практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија  III година студија 

Пун назив предмета РАЧУНОВОДСТВО МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-095 обавезан  V 7 

Наставник Др Рената Лучић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,20 2*15*1,60 0 SOП = 1,20  SOАВ =1,60 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,20 + 2*15*1,60 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију специфичности и факторе који утичу на пословање малих и средњих предузећа и 
самосталних предузетника; 
2. разумију основна обиљежја и специфичности финансијског извјештавања малих и средњих 
предузећа  
3. идентификују и примијене релевантне рачуноводствене информације неопходне за процесе 
планирања, одлучивања и контроле пословних активности у малим и средњим предузећима; 
4. разумију и примијене систем вођења пословних књига самосталних предузетника. 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из Финансијског рачуноводства и Управљачког 
рачуноводства 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, тимски задаци, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појмовно одређење, основна обиљежја и специфичности пословања малих и средњих 
предузећа. 
2. Организацијски и правни облици пословања малих и средњих предузећа. Услови и процедуре 
оснивања малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ.        
3. Основна обиљежја рачуноводственог информационог система малих и средњих предузећа. 
Специфичности финанцијског извјештавања малих и средњих предузећа. Улога надзора у 
осигурању квалитете рачуноводствених информација 
4. Обиљежја регулативе финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа.  Регулатива 
финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа у Брчко дистрикту БиХ. 
5. Међународни стандарди финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за 
МСП).Улога међународних институција у хармонизацији финанцијског извјештавања. 
6. Анализа финанцијских извјештаја у функцији доношења пословних одлука. 
7. Улога и значај интерног рачуноводственог извјештавања у процесима планирања, одлучивања и 
контроле пословних активности у малим средњим предузећима. 
8. Први колоквијум 
9. Самостални предузетници као дио малог и средњег предузетништва. Оснивање и пословање 
самосталних предузетника. 
10. Пословне књиге самосталних предузетника у систему пореза на доходак.       
11. Утврђивање дохотка и порезне обавезе и извјештавање екстерних корисника 
12. Пријава пореза на доходак 
13. Евиденција радних односа код обртника 
14. Престанак пословања обрта. 
15. Други колоквијум 
 

Обавезна литература  
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Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Жагер, К., Дечман, Н. 
Рачуноводство малих и средњих подузећа, 
Хрватска заједница рачуновођа и финанцијских 
дјелатника 

2015. - 

    

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Група аутора (редакција К. 
Жагер) 

Хармонизација и стандардизација финанцијског 
извјештавања малих и средњих подузећа, Хрватска 
заједница рачуновођа и финанцијских дјелатника  

2013. - 

Група аутора 
Пословање обртника, Хрватска заједница 
рачуновођа и финанцијских дјелатника 

2006. - 

Bragg, S.M., Burton, E.J. 
Accounting and Finance for Your Small Business, 2nd 
Edition, Wiley 

2006. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Позитивно оцијењен семинарски рад 5 5% 

Тимски задаци 5 5% 

Колоквијуми 30 30% 

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

Смјер: Менаџмент 

I циклус студија III  година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Катедра  Катедра за пословну информатику, Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-2-036 
МЕ-08-1-036 

Обавезни за смјер Менаџмент и изборни за смјер 
Рачуноводство и финансије 

V 7 

Наставник Др Лазар Радовановић, ванредни професор 

Сарадник Мр Миодраг Перановић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,20 3*15*1,47 0 
SOП = 
1,20 

SOАВ =1,47 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 3*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+ 3*15*1,47 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршених предавања и вјежби и положеног испута студенти ће моћи да: 
1. евалуирају и одаберу рјешења информационе технологије која се могу успјешно примијенити у 

различитим функционалним подручјима пословања;  
2. активно учествују у пројектима информационе технологије примјеном вјештина за селекцију 

добављача, набавку хардвера  и софтвера, системској анализи и дизајну и управљању 
пројектима;  

3. ефективно комуницирају са специјалистима информационе технологије приликом заједничких 
задатака и пројеката и  

4. користе информациону технологију за приступ широком опсегу информационих извора за 
истраживање и стицање знања. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Основни појмови – подаци, информације, одлучивање и знање  
2. Увод у пословне информационе системе 
3. Хардвер 
4. Софтвер 
5. Рачунарске мреже 
6. Телекомуникације. Интернет. 
7. Пословни информациони системи предузећа и појединих функционалних подручја 
8. Први колоквијум 
9. Увод у пројектовање пословних информационих система.  Иницирање развоја система. 
Управљање пројектом пословног информационог система. Системска анализа и системски приступ 
при пројектовању информационих система. 
10. Изградња, имплементација и одржавање система: управљање промјенама 
11. Управљање пословним информационим системима 
12. Стратегија информационих система. Управљање безбједношћу информација 
13. Рачунарска архитектура (хардвер и софтвер) за крајњег корисника. Обезбјеђивање услуга 
крајњем кориснику.  
14. Етичка, правна и морална ограничења информационих система 
15. Други колоквијум 

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Станкић, Р., Радовановић, Л. 
Пословни информациони системи, Економски 
факултет, Брчко 

2017. - 
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Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Bocij, P., Greasley,  
A., Hickie, S. 

Business Information Systems: Technology, 
Development and Management for the E-Business. 
Financial Times/ Prentice Hall. 

2008. - 

Curtis, G. & Cobham, D.  
Business Information Systems: Analysis, Design and 
Practice, Financial Times/ Prentice Hall. 

2008. - 

Станкић, Р., 
Пројектовање информационих система, Економски 
факултет, Београд 

2013. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Тест/ колоквијум 40 40% 

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 

  

http://www.amazon.co.uk/Paul-Bocij/e/B001HCXSFY/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Andrew%20Greasley
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Економски факултет Брчко 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер:Рачуноводство и финансије 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ТЕОРИЈА ЦИЈЕНА 

Катедра  Катедра за теоријску економију, Економски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-2-096 Изборни V 7 

Наставник Др Лејла Терзић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,20 3*15*1,47 0 
SOП = 1,20  SOАВ =1,60 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 3*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

3*15* 1,20 + 3*15* 1,47 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити способан да: 
1. користи основне алате модерног економисте, прије свега се мисли на коришћење маргиналне 
анализе у економском одлучивању, анализе алтернативних употреба ограничених ресурса, али и на 
стратегијске изборе предузећа у савременим тржишним структурама, коришћењем теорије игара, 
2. разумије механизме тржишних структура које се јављају у савременој економској пракси, 
3. схвати образовање цијена у тржишној привреди у условима различитих тржишних 
структура, 
4. ријешава реалне економске проблеме на савремен и ефикасан начин. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна предзнања из предмета Основи економије 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања; Уводно 
предавање. 
2. Тржиште и тржишни механизам 
3. Понашање потрошача, потрошачке преференције, корисност и избор 
4. Појединачна и тржишна тражња 
5. Производња и трошкови производње 
6. Максимизација профита и минимизирање трошкова 
7.  Анализа тржишних структура (конкурентно тржиште, монопол и монопсон, монополистичка 
конкуренција и олигопол) 
8. Први колоквијум 
9. Теорија игара и конкурентска стратегија 
10. Тржишта фактора производње 
11. Анализа информација, неуспjеха тржишта и улога државе 
12. Економија благостања 
13.  Екстерналије и јавна добра 
14. Државна интервенција у области цијена 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 
Варијан, Х. Р. 
 

Микроекономија - модеран приступ, Центар за 
издавачку дјелатност Економског факултета у 
Београду, Београд. 

2016 - 

Максимовић, Љ. 
Теорија цена, Економски факултет, Економски 
факултет у Крагујевцу. 

2008 - 
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Бабић, С., Миловановић, М., 

Стојановић, Б., Трифуновић, 

Д. 

Збирка задатака из теорије цена, Центар за 
издавачку дјелатност Економског факултета у 
Београду, Београд. 

2015 - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Mankiw, N., G. 
Essentials of Economics, 7th edition, Harvard 
University, Cambridge, Cengage Learning, Stanford. 

2015 - 

Бабић, С., Миловановић, М. 
Теорија цена, Центар за издавачку дјелатност 
Економског факултета у Београду, Београд. 

1999 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

похађање наставе         5          5% 

активност на настави        5          5% 

позитивно оцјењен семинарски рад      10         10% 

колоквијуми      30         30% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени)       50          50% 

УКУПНО     100        100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

  

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент, Економски факултет Брчко  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-055 Oбавезни V 7 

Наставник Др Цвико Љ. Јекић, ванредни професор 

Сарадник Мр Лидија Митрашевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,2 3*15*1,47 0 SOП = 1,20  SOАВ =1,47 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 
3*15 + 3*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

3*15*1,2+ 3*15*1,47= 120 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем садржаја предмета студенти ће моћи да: 
1. објасне концепт пројекта, менаџмент помоћу пројеката, менаџмент пројекта 
2. објане основне карактеристике функционалне и пројектне организације и њихове разлике 
3. објасне предузетнички, маркетинг и финансијски аспект управљања пројектима 
4. објасне методологију извршења пројекта базирану на мрежним моделима и апликативним 

софтерским рјешењима. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња (први час). Предузеће 
и пројекти (тврди елементи предузећа, меки елементи предузећа) 
2. Предузеће и пројекти (лидерство, менаџмент новчаног тока, вриједност, пројекат, нова 
предузећа) 
3. Менаџмент помоћу пројеката 
4. Менаџмент пројекта  
5. Анализа тржишта 
6. Конкурентност предузећа, конкурентност националне економије, минимална продаја 
7. Финансијско окружење 
8. Први колоквијум  
9. Финансијске могућности спонзора пројекта  
10. Процјена вриједности спонзора пројекта 
11. Профитабилност пројекта 
12. Финансирање пројекта 
13. Aнализа ризика 
14. Мрежни модели 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и  Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ђуричин, Д. и Лончар Д., 
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку 
делатност Економског факултета у Београду, 
Београд 

2010 
или 
2015 

 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 5 5% 

Активност на настави   5 5% 

Колоквијум 2х20 40% 

Завршни испит 

Усмени 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА 

Катедра  Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-034 Обавезни VI 10 

Наставник Др Теодор М. Петровић, редовни професор 

Сарадник Др Рената Лучић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 4 0 4*15*1,25 4*15*1,75 0 SOП = 1,25  SOАВ =1,75 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 4*15 + 0 = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+ 4*15*1,75 + 0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. препознају нивое и врсте информационих потреба предузећа о трошковима и учинцима; 
2. проникну у суштину, методологију и технике система обрачуна трошкова са припадајућим 

врстама и методама калкулације;  
3. формулишу захтјеве за апликативни софтвер компатибилан са захтјевима финансијског и и 

управљачког рачуноводства 
4. припреме аналитичке извештаје о трошковима, учинцима и одступањима у трошковима по 

центрима одговорности за трошкове и о приходима, расходима и добицима или губицима по 
производима, групама производа, тржиштима. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна предзнања из рачуноводства  

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња. Основна обиљежја, 
пословање и организациона структура производног предузећа Обрачун трошкова и учинака као 
дио рачуноводства производног предузећа 

2. Учинци и трошкови производног предузећа 
3. Преглед система обрачуна (СО) трошкова (СОТ) 
4. СО по стварним трошковима – мјесто и улога врста трошкова. Обрачун и обухватање трошкова 

материјала 
5. СО по стварним трошковима – обрачун и обухватање трошкова: зарда, услуга, амортизације, 

пореза, такса, доприноса, финансиранја, осталих трошкова 
6. Обрачун мјеста трошкова (МТ). Збирни обрачун носилаца трошкова  
7. Погонски обрачунски лист (ПОЛ). Калкулација. Недостаци обрачуна по стварним трошковима 
8. Први колоквијум  
9. СО по стандардним трошковима – припрема стандардизовања трошкова и обрачун по 

стандардним трошковима 
10. Стандардизовање трошкова 
11. Примјена стандардних трошкова у погонском обрачуну (ПО) 
12. СО по стандардним варијабилним трошковима (СВТ) – специфичности система по СВТ 
13. Примјена СО по СВТ. 
14. Краткорочни аналитички обрачун резултата 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Стевановић, Н. Системи обрачуна трошкова, Економски факултет 
Београд 

2016. - 

Стевановић, Н. Системи обрачуна трошкова, Економски факултет 
Београд 

2018. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Drury, C. Cost and Management Accounting an Introduction, 6th 
ed., Thomson Learning, London.  

2006. - 

Horngeren, C. T., Foster, G., 
Datar, S. M. 

Osnove troškovnog računovodstva – upravljački 
aspekt, Udruženje računovođa i revizora Federacije 
BiH, Udruga računovođa i finansijskih djelatnika Herceg 
Bosne, Sarajevo. 

2002. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство и активност предавањима/ вјежбама        5 5% 

тест/ колоквијум 60 60% 

семинарски рад 5 5% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Катедра  
Катедра за финансије, банкарство и осигурање,  
Економски факултет, Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-097 Обавезни VI 7 

Наставник Др Хамид Алибашић, редовни професор 

Сарадник Mр Сњежана Зарић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50+ 2*15*1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након положеног испита, студенти ће бити у могућности да:  
1. разумију фискални систем, политику и фискално оптерећење;  
2. схвате јавне расходе и јавне приходе, њихову подјелу, обим и јавно-приватно партнерство као 

инструмент смањења обима јавних расхода; упознају паралелну економију и квазифискалне 
активности;  

3. објасне порезе, принципе опорезивања, циљеве и ефекте опорезивања, хармонизацију пореза у 
БиХ и ЕУ, њихову класификацију и двоструко опорезивање; разумију царински систем БиХ, таксе, 
накнаде, ПДВ, доприносе, самодоприносе, приходе из процеса прикључења ЕУ, администрирање 
порезима, нефискалне јавне приходе, јавни зајам и остале јавне приходе;  

4. упознају финансијске и ванбуџетске институције, фискални федерализам и децентрализацију, 
као и припадност и расподјелу јавних прихода у БиХ. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

16. Увод у фискалне финансије, фискални систем и политику. Настанак, развој и основе Јавних 
финансија, фискалног система и политике. Предмет изучавања Јавних финансија, пореског 
система и политике и њихово мјесто у систему економских наука.  

17. Метод Јавних финансија, фискалног система и политике. Фискална и економска политика, 
њихова подјела, циљеви, начела и инструменти. Мјере фискалне политике Босне и Херцеговине 
као одговор на свјетску економску кризу. 

18. Интеракција фискалне и монетарне политике и њихов утицај на економски развој и 
макроекономску стабилност. Развој савремених буџетских политика. Кодекс фискалне 
транспарентности. Монетарна и фискална политика ЕУ. 

19. Јавни приходи и расходи. Фискални односи. Непосредни и посредни порези, теорије 
оправдања пореза, принципи, циљеви, ефекти опорезивања и пореска евазија. Пореска структура. 
Пореско окружење као фактор опстанка и развоја предузећа у Босни и Херцеговини. 

20. Методе примјене фискалне политике и њена стабилизацијска улога.  
21. Фискална политика и подстицање понуде. Lafferova крива као репрезентант криве пореског 

рандмана у пореском систему Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Фискална политика и подстицање понуде, фискално оптерећење и пореска администрација у 

Босни и Херцеговини. Самодоприноси, таксе, накнаде, царински систем Босне и Херцеговине, 

други јавни приходи и доприноси. 

22. Јавни кредит, јавни зајам и инструменти билансирања и финансирања јавних расхода. 
23. Први колоквијум  
24. Пореска управа, дјеловање пореза на трговински и платни биланс, порески стимуланси и 

олакшице, порески подстицаји извоза и увоза капитала, порези и „Економика понуде“. 
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25. Консолидовани биланс, буџет (појам, обиљежја и функције, структура, начела, израда и 
доношење, извршење и контрола). Ванбуџетски инструменти финансирања (финансијски 
програм и фондови). Фискални ефекти на привредни раст, пореска политика, спољна трговина и 
економски раст. 

26. Финансијска полиција, порески менаџмент и консалтинг. Фискалне реформе у транзиционим 
земљама, заштита права пореских обвезника. 

27. Пореска конкурентност и преструктурирање пореског система, пореска политика, приватизација 
и преструктурирање привредног система. 

28. Фискална политика и фискална правила ЕУ. 
29. Фискални систем у Босни и Херцеговини и његова реформа, фискални односи између нивоа 

управе у БиХ, макроекономска стабилност и фискални федерализам у БиХ, будућност 
фискалног федерализма у БиХ у свјетлу европских интеграција. 

30. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стојановић, А., Хелић, А., 
Стакић, Б. 

Фискални системи, Revicon, Сарајево 2016.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 
Милојевић, А., Тркља, М. 
 
 
Поповић, Д. 
 
 
Алибашић, Х., Хасановић, Ф. 
 
 
Cottarelli, C., Gerson, P., 
Senhadji, A. 
 
 

 
Јавне финансије, Економски факултет,  
С. Сарајево 
 
 
Порески систем, Досије, Београд 
 
 
Фискални систем у БиХ и његова реформа,  
Б-Ели-М, Лукавац 
 
Post-crisis Fiscal Policy, The MIT Press, Cambridge 
MA USA  
 
 

   
2000. 

 
 
 

2009. 
 
 

2008. 
 
   

2014. 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама       10          10% 

Тест/ колоквијум 40 40% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

 I циклус студија  III година студија 

Пун назив предмета ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-074 Обавезни VI 7 

Наставник Др Рајко Радовић, редовни професор 

Сарадник Мр Љиљана Танасић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 3*15*1,20 2*15*1,60 0 SoП=1,20 SoАВ=1,60 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 

4*15+2*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,20+2*15*1,60+0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. прошире већ стечено знање из области рачуноводства и стекну ужа специјализована знања из 
области финансијског извјештавања; 
2. разумију концептуални оквир финансијског извјештавања; 
3. овладају техникама финансијског извјештавања у складу са МРС; 
4. спознају квалитативне карактеристике корисних финансијских информација. 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из ужих научних области рачуноводство и ревизија и 
пословне финансије 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, домаћи задаци, примјери из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

     1. Економске и финансијске основе финансијског извјештавања 

     2. Актуелна основа рачуноводства и одређивање дохотка 

     3.Увод у финансијско извјештавање 

     4. Структура биланса стања и извјештавање о новчаним токовима 

     5. Биланс успјеха 

     6. Некретнине, постројења и опрема (амортизација) 

     7. Нематеријална средства 

     8. Први колоквијум 

     9. Залихе 

    10. Текућа средства 

    11. Финансијско извјештавање за власнички капитал 

     12. Обавезе и резервисања 

    13. Дугорочна финансијска средства 

    14. Анализа финансијских извјештаја 

    15. Други колоквијум 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Капић, Р., Радовић, Р., 
Пиљић, Ј. 

Финансијско извјештавање, ОФФ-СЕТ Тузла 2011. - 

Кaпић Р., Рaдoвић, Р., 
Пиљић, Ј. 

Финaнсиjскo извjeштaвaњe и aнaлизa, EЦOН, Тузлa. 2009. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Stolowy, Lebas 
Корпоративно финансијско извјештавање, превод, 
Бања Лука. 

2002.  

Revsine, Collins, Johnson Financial reporting&analysis, Prentice Hall 2009. - 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 15 15% 

 Позитивно оцијењен семинарски рад 5 5% 

Домаћи задаци 10 10% 

 Колоквијуми 20 20% 

Завршни испит 

 Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

Смјер: Менаџмент 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета MEЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 

Катедра  Катедра за теоријску економију, Економски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-035 
МЕ-08-1-035 

Обавезан VI 6 

Наставник Др Весна Петровић, доцент 

Сарадник Mр Сњежана Зарић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,20 2*15*1,47 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0 = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,60+ 2*15*1,10 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
13. aнализирају знања и информације из цјелине проблематике међународне трговине, 

међународних финансија и међународних интеграција. 
14. кoристе дoмaћe и мeђунaрoднe извoрe пoдaтaкa везане за међународну економију; 
15. конкуришу  студентима најбољих регионалних факултета на тржишту рада 
16. стеченим предзнањем могу да наставе усавршавање уколико се за тим укаже могућност и 

потреба 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у међународну економију - Теорије међународне трговине – Компаративне предности 
2. Стандардна теорија међународне трговине   
3. Тражња и понуда, криве релативне понуде и односи размjене 
4. Расположивост фактора и Хекшер–Олинова теорија 
5. Економија обима, несавршена конкуренција и међународна размена 
6. Међународна трговина и економски раст и развој  
7. Политика међународне трговине - Спољнотрговинска ограничења: царине 
8. Први колоквијум 
9. Нецаринске баријере и нови протекционизам                      
10. Економске интеграције: царинске уније и зоне слободне трговине 
11. Међународно кретање ресурса и мултинационалне корпорације 
12. Платни биланс 
13. Девизна тржишта и девизни курсеви 
14. Европски монетарни систем и координација макроекономских политика 
15. Други колоквијум  

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Салваторе, Д.  
Међународна економија, ЦИД, Економски факултет 
у Београду, Београд 

2014.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Кругман, П. и M. Обстфелд 
 

1. Међународна економија-теорија и политика, Дата 
статус, Београд. 
Ковачевић, Р., Међународнe финансије, ЦИД, 
Економски факултет у Београду, Београд. 

2009. 
 
2014. 

                - 
 
                - 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

тест/ колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 

  



 

93 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

  

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

Смјер: Менаџмент 

I циклус циклус студија III година студија 

Пун назив предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент, Економски факултет Брчко  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-056 oбавезни VI 10 

Наставник Др Цвико Љ. Јекић, ванредни професор 

Сарадник Мр Лидија Митрашевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 4 0 4*15*1,75 4*15*1,25 0 SOП = 1,75 SOАВ =1,25 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 
4*15 + 4*15 + 0 = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,75+ 4*15*1,25+0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем садржаја предмета студенти ће да: 
1.разумију суштину стратегијског менаџмента као процеса усмјеравања активности којим се 
антиципирају шшансе/опасности и снаге/слабости и идентификују критични фактори успјеха, 
2. разумију процес стратегијског менаџмента кога чине фазе формулисања, вредновања и 
имплементације, 
3. буду упознати са интерним, конкурентским и општим аспектима анализе окружења за потребе 
формулисања стратегије 
4.буду упознати са могућим стратегијама за организације, савременим менаџерским концептима и 
алатима који се користе у процесу стратегијског менаџмента, као и могућим начинима употребе 
стратегијских ресурса. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња (први час).  Увод у 
стратегијски менаџмент, кључни појмови у стратегијском менаџменту 
2. Процес стратегијског менаџмента 
3. Анализа општег окружења 
4. Анализа конкурентског окружења 
5. Анализа интерног окружења 
6. Формулисање стратегије (стратегија интензивирања напора и стратегија диверсификације) 
7. Формулисање стратегије (стратегија стабилизације и повлачења и генеричке стратегије за ниво 
бизниса) 
8. Први колоквијум 
9. Формулисање стратегије (метод раста и ритам раста) 
10. Формулисање стратегије (инвестиције и финансирање раста) 
11. Вредновање стратегије 
12. Имплементација стратегије 
13. Употреба стратегијских ресурса (људски ресурси, технологија)  
14. Употреба стратегијских ресурса (истраживање и развој, маркетинг, логистика, квалитет)  
15. Други колоквијум  

Обавезна литература  

Аутори  Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ђуричин, Д., Јаношевић С., 
Каличанин, Ђ.,. 

Основна литература: 
Менаџмент и стратегија, Економски факултет, 
Београд, 2016. 

2012 
или 
2016 
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Допунска литература 

Аутори Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

1.Thompson A. Arthur, 
Strickland A. J, Gamble E.John 
2.Dess G. Gregory, Lumpkin T. 
G., Eisner B. Alan, 

1. Мenadžment, Mate, Zagreb,  
2. Strategijski menadžment, Data Status, 

Beograd. 
 

2007 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 5 5% 

Активност на настави   5 5% 

Колоквијум 2х20 40% 

Завршни испит 

Усмени 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

Први циклус студија III година студија 

Пун назив предмета МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент – Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-023 обавезни VI 7 

Наставник Др Момчило Пољић, редовни професор 

Сарадник Мр Дејан Тешић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50  SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

60 + 30 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+ 3*15*1,47 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће бити способни да: 
1. посједују основна знања о специфичностима међународног маркетинга; 
2. се упознају са промјенама у глобалном пословном окружењу; 
3. се упознају са карактеристикама међународног маркетинг микса; 
4. усвоје основна знања о управљању међународним маркетингом. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, студије случаја 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Дефинисање, појмовно разграничење и мјесто међународног маркетинга у процесу 
интернационализације пословања 
2. Тржишне оријентације, домети, усмјерења међународног маркетинга у процесу 
интернационализације пословања 
3. Сложеност, класификација, особине и технике међународног маркетинг истраживања 
4. Селекција и избор иностраних тржишта 
5. Међународно тржишно таргетирање 
6. Алтернативне стратегије уласка на инострана тржишта 
7. Вредновање различитих стратегија уласка на инострано тржиште 
8. Први колоквијум 
9. Специфичности, дизајн, приступи квалитету, управљање марком производа, паковање, 
етикетирање, гаранција и сервиси производа за 
међународна тржишта 
10. Концепцијске особености, приступи, цјеновно позиционирање, стратегије и детерминанте цијена 
у међународном маркетингу 
11. Сценарији управљања, ескалација, поступак одређивања, облици, реализација цјеновних 
аранжмана и међународни цјеновни услови 
размјене у међународном маркетингу 
12. Значај и улога, детерминанте, стратегије, типови и структура канала продаје у међународном 
маркетингу и међународна маркетинг 
логистика 
13. Политика промоције у међународном маркетингу 
14. Међународни интернет маркетинг 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ракита, Б. 
 

Међународни маркетинг, Економски факултет, 
Београд. 

2009 - 

Пољић, М. 
Међународни маркетинг, Економски факултет 
Брчко. 

2015 - 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5% 

први колоквијум 20 20% 

други колоквијум 20 20% 

семинарски рад 5 5% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент, Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-2-064 Изборни VI 7 

Наставник Др Aлександар Б.Ђурић, доцент 

Сарадник Mр  Љиљана Танасић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,60 3*15*1,07 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,07 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

3*15+3*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

3*15*1,60 + 3*15* 1,07 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. Стекну знања из теоријских и методолошких основа туризма као и менаџмента пословних 
операција у туристичкој привреди  
2. Схвате потребу и могућности развоја туризма у урбаним и руралним подручјима  

3 Стекну шире туристичко образовање за различитим профиле туристичке дјелатности 

4. Адекватно одговоре новим захтјевима туриста и одрже предузећа конкурентним на тржишту 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Туризам као глобални феномен, основне дефиниције 
2. Карактеристике савременог туристичког тржишта  
3. Историјска повезаност саобраћаја и туризма  
4. Туризам као привредна дјелатност, друштвено-економски значај туризма  
5. Дугорочне тенденције и промјене у међународном туристичком пословању 
6. Туроператори и путничке агенције као елементи туристичке понуде 
7. Јавни сектор и туризам, туристичка политика 
8. Први колоквијум 
9. Концепт стратегијског управљања туристичком дестинацијом 
10. Маркетинг информациони систем у туризму 
11. Инструменти маркетинга у пословној и туристичкој политици 
12. Менаџмент финансија у туризму 
13. Глобални дистрибуциони систем, канали продаје у туристичкој привреди 
14. Менаџмент у туризму БиХ, Републике Српске и најразвијенијих земаља свијета 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Моутинхо,Л.  Стратешки менаџмент у туризму, Масмедиа Загреб 2005.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Черовић,С. 
Стратегијски менаџмент у туризму, Универзитет 

Сингидунум Београд 
2009. - 

 2002.                 - 

 
Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 
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Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Колоквијуми 50 50% 

Завршни испит   

Завршни испит (усмени) 40 40% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године   
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

Први циклус студија III година студија 

Пун назив предмета КАНАЛИ МАРКЕТИНГА 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент – Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-2-098 изборни VI 7 

Наставник Др Љубомир Трифуновић, редовни професор 

Сарадник Мр Дејан Тешић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,60 3*15*1,07 - SOП = 1,60 SOАВ =1,07 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

45 + 45 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+ 3*15*1,47 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће бити способни да: 
1. разумију начин функционисања модерних тржишта робе и услуга; 
2. схвате трговину као примарну маркетиншку институцију на тржишту роба и услуга; 
3. се упознају и са практичним проблемима односа измеду бројних актера и институција на 
појединим триштима робе и услуга; 
4. раде на пословима промета робе и услуга. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, студије случаја 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Тржиште и трговина као полазиште у теорији канала маркетинга. Појам, значај и функције канала 
маркетинга. 
2. Учесници канала маркетинга. Структура канала маркетинга.  
3. Канали маркетинга услуга. Међународни канали маркетинга.  
4. Електронски канали маркетинга. Окружење канала маркетинга. 
5. Планирање и дизајнирање структуре канала маркетинга. Вођење канала маркетинга.  
6. Кооперација и интеграција у каналима маркетинга. Развој стратегијског партнерства у каналима 
маркетинга.  
7. Анализа и контрола канала маркетинга. Еволуција институција трговине у каналима маркетинга. 
8. Први колоквијум.  
9. Организација и функционисање трговине на велико. Организација и функционисање трговине на 
мало. Трговинска мрежа и функционисање канала маркетинга. 
10. Електронска трговина. Институције директног маркетинга. Традиционалне тржишне институције.  
11. Посебне тржишне институције. Локација институција канала маркетинга.  
12. Тржишно подручје као оквир дјеловања чланова канала маркетинга. Економски развој и канали 
маркетинга.  
13. Трговинска револуција и канали маркетинга. Интернационализација малопродаје у каналима 
маркетинга.  
14. Улога трговинске политике у креирању структуре тржишта и канала маркетинга. Трговина и 
остали канали маркетинга у Европској унији.  
15. Други колоквијум. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ловрета С., Петковић Г. и 
Кончар Ј. 

Канали маркетинга, ЦИД Економског факултета у 
Београду 

2013 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

први колоквијум 20 20% 
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други колоквијум 20 20% 

семинарски рад 10 10% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

 I циклус студија  IV година студија 

Пун назив предмета ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-041 Обавезни VII 8 

Наставник Др Срђан Лалић, доцент 

Сарадник Мр Љиљана Танасић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 4*15*1,25 3*15*1,33 0 SoП=1,25 SoАВ=1,33 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 

4*15+3*15+0 = 105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+3*15*1,33+0 = 135 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
105 h + 135 h = 240 h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће бити оспособљени за: 
1. провођење пословне анализе у сврху доношења рационалних одлука о опстанку, расту, 

развоју предузећа и улагању капитала; 
2. одабир концепције (система), методологије и техника примјерених модерној аналитичкој 

апаратури; 
3. кориштење података и информација из праксе у сврху израде проблемски оријентисаних 

анализа; 
4. примјену техника читања биланса, методологије пословне анализе и тумачење њених 

резултата. 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из ужих научних области рачуноводство и ревизија и 
пословне финансије. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, студије случаја, тестови, примјери из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Уводне напомене 
2. Појам, схватање и корисници финансијских извјештаја 
3. Информације које треба обjелоданити у финансијском извјештају 
4. Повезаност биланса стања и биланса успјеха и методе сачињавања, класификација и поредак 
позиција у билансу успјеху 
5. Начела билансирања 
6. Процјењивање билансних позиција 
7. Врсте биланса 
8. Први колоквијум 
9. Теорије анализе финансијских извјештаја 
10. Анализа финансијских извјештаја 
11. Анализа приносног положаја (финансијског резултата) 
12. Анализа имовинског положаја 
13. Анализа финансијског положаја 
14. Оцјена кредитног бонитета и предикција пословног неуспјеха предузећа    
15. Други колоквијум   

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Родић, Ј., Лакићевић, М., 
Вукелић, Г., Андрић, М., 

Анализа финансијских извјештаја, Пролетер а.д. 
Бечеј. 

2011. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ранковић, Ј.М.,   
Теорија биланса, ЦИД Економски факултет у 
Београду 

2016. - 
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Стевановић, Н. Ђ., Петровић, 
Т. М 

Управљачко рачуноводство, Економски факултет 
Брчко. 

2016. 81-156 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 5 5% 

 Позитивно оцјењен семинарски рад 5 5% 

 Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

 Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 

  



 

103 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-101 обавезни VII 8 

Наставник Др Амира Побрић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 4*15*1,25 3*15*1,33 0 SOП = 1,25  SOАВ =1,33 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 3*15 + 0  = 105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25 + 3*15*1,33 + 0 = 135 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
105 h + 135 h = 240 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
17. консолидују односе између матичног и зависних предузећа 
18. учествују у припремању биланса групе 
19. учествују у изради специјалних биланса 
20. припремају порески биланс 

Условљеност Финансијско рачуноводство, Финансијско извештавање 

Наставне методе Предавања, вежбе, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам и врсте специјалних биланса, нацела уредног билансирања за специјалне билансе 
2. Биланс оснивања предузећа и биланс промене правне форме 
3. Биланс фузије и биланс санације 
4. Биланс поравнања и биланс стечаја 
5. Биланс ликвидације и порески биланс 
6. Први коловијум 
7. Појам и врсте групе предузећа и обавеза израде консолидованих извештаја 
8. Начела и круг консолидовања 
9. Консолидовање капитала 
10. Консолидовање потраживања и обавеза 
11. Елиминисање интерних резултата 
12. Други колоквијум 
13. Консолидовање биланса успеха, извештаја о новчаним токовима, извештаја о променама 

на капиталу и напомена уз финансијске извештаје 
14. Циљеви и инструменти билансне политике групе 
15. Анализа и ревизија биланса групе 

Обавезна литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Шкарић Јовановић, К., 
Спасић, Д. 

Специјални биланси, ЦИД Еконмски факултет, 
Београд 

2015.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Родић, Ј., Андрић, М. 
Спедијални биланс и консолидовани биланс стања 
и успеха, Савез рачуновођа и ревизора Републике 
Српске, Бања Лука 

2014.  

Hoyle, J. B., Schaefer, T. 
Fundamentals of advanced accounting, McGraw-Hill 
Education, New York 

2017.  

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

тест/ колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

 I циклус студија  IV година студија 

Пун назив предмета ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-099 обавезан  VII 8 

Наставник Др Срђан Лалић, доцент 

Сарадник Мр Љиљана Танасић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,60 2*15*1,80 0 SoП=1,60 SoАВ=1,80 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 

4*15+2*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,60+2*15*1,80+0 = 150 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 150 h = 240 h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће бити оспособљени да на систематичан, исцрпан и 
свеобухватан начин третирају проблем: 
1. откривања превара; 
2. корупција; 
3. криминалних радњи у пословању извјештајних ентитета;  
4. изградње компетенција и вјештина из области рачуноводства, ревизије и финансија како би били 
у могућности да испитају и интерпретирају доказе и чињенице које се односе на почињене преваре, 
криминалне радње и корупцију. 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из ужих научних области рачуноводство и ревизија и 
пословне финансије (рачуноводство, управљачко рачунодство, финансијско извјештавање, 
пословне финансије).  

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, студије случаја, тестови, примјери из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у форензичко рачуноводство  
2. Креативно рачуноводство биланса 
3. Форензика токова готовине 
4  Форензика пореза 
5. Форензика финансијских инструмената 
6. Форензичко рачуноводство у ИТ окружењу 
7. Судска вјештачења и стечајеви и форензика јавних набавки 
8. Први колоквијум 
9. Форензичка ревизија 
10.Форензичко рачуноводство сложених трансакција 
11.Форензика процјене вриједности предузећа 
12.Корпоративна безбједност 
13.“Прање“ новца и мјере за спречавање и откривање 
14. Извјештај форензичког рачуновође 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Група аутора Форензика пословања, Финрар доо, Бања Лука 2013 - 

    

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Белак, В. 
Пословна форензика и форензичко рачуноводство-
борба против пријеваре, Belak Excellens d.o.o. 

2011 - 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 5 5% 

 Позитивно оцјењен семинарски рад 5 5% 

 Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

 Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија  IV година студија 

Пун назив предмета РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне 

економије Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-2-100 Изборни VII 6 

Наставник Др Рената Лучић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,20 2*15*1,70 0 SOП = 1,20 SOАВ =1,70 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20 + 2*15*1,70 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију основна обиљежја савременог рачуноводственог информационог система у трговини; 
2. израде калкулацију у трговачким предузећима; 
3. анализирају типичне пословне догађаје у трговини и самостално евидентирају пословне догађаје 
у пословним књигама; 
4. препознају елементе финансијских извјештаја и самостално састављају финансијске извјештаје 
трговачких предузећа. 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из Финансијског рачуноводства, Управљачког 
рачуноводства и Рачуноводства трошкова. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Специфичности рачуноводства трговинских предузећа 
2. Појам, циљеви и врсте калкулација у трговини 
3. Обрачун трошкова пословања у трговинским предузећима 
4. Обрачун прихода од продаје 
5. Обрачун пореза на промет и пореза на додану вриједност 
6. Утврђивање набавне вриједности реализоване робе и оствареног периодичног резултата 
7. Управљање залихама у трговини 
8. Први колоквијум 
9. Обликовање финансијских извјештаја по продајним одјељењима и филијалама 
10. Планирање профита у трговинским предузећима 
11. Анализа трошкова, продуктивности и профитабилности 
12. Анализа профитабилности купаца 
13. Специјални послови у трговинским предузећима 
14. Проблеми у рачуноводству међународне малопродаје 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лукић, Р. 
Рачуноводство трговинских предузећа, Центар за 
издавачку делатност Економског факултета у 
Београду 

2012. 
1-415 

617-645 

Лукић, Р. 
Рачуноводство трговинских предузећа кроз 
примере, Центар за издавачку делатност 
Економског факултета у Београду 

2011. - 
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Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лукић, Р. 
Практикум из трговинског рачуноводства,  Центар 
за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду 

2015. - 

Скупина аутора 
Рачуноводство подузетника с примјерима књижења, 
IX измијењена и допуњена наклада, РРиФ-Плус 

2012. - 

Штахан, М. 
Рачуноводство трговачких друштава (према ХСФИ, 
МСФИ), ТЕБ Пословно савјетовање 

2010. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама и активност студента 10 10% 

Позитивно оцјењен семинарски рад 10 10% 

Колоквијуми 50 50% 

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА 

Катедра  Катедра за квантитативну економију, Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-2-068 Изборни VII 6 

Наставник Др Стеван Р. Стевић, редовни професор 

Сарадник Мр Василијана Мирковић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,20 2*15*1,70 0 SOП = 1,20 SOАВ =1,70 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0 = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+ 2*15*1,70 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. кoристе дoмaћe и мeђунaрoднe стaтистичкe извoрe пoдaтaкa; 
2. користе рaспoлoживe стaтистичкe пoдaткe зa сврхe eкoнoмскe aнaлизe;  
3. примиjeне oдгoвaрajућe мeтoдe зa изрaчунaвaњe стaтистичких пoкaзaтeљa имajући у виду 

прeднoсти и oгрaничeњa изaбрaних мeтoдa;  
4. прaвилнo прoтумaче дoбиjeнe рeзултaтe. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна основна предзнања из Статистике 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња. Уводно предавање  
2. Прoизвoђaчи eкoнoмскe стaтистикe: Звaничнa стaтистикa; Стaтистички систeм БиХ  
3. Систeм нaциoнaлних рaчуна: Oснoвни aгрeгaти у систeму нaциoнaлних рaчунa  
4. Пojaм и врстe мaкрoeкoнoмских нaциoнaлних рaчунa  
5. Статистика прoдуктивнoсти и кoњуктуре: Продуктивност рада  
6. Крaткoрoчни eкoнoмски индикaтoри: Индикатори производње, расподјеле  и потрошње 
7. Стaтистикa jaвних финaнсиja: Појам јавних прихода и јавних расхода; Јавни дефицит и јавни дуг 
8. Први колоквијум  
9. Стaтистикa циjeнa: Пojaм и стaтистичкo oбухвaтaњe циjeнa, Потрошачке цијене и циjeне 
произвођача 
10. Индeкси потрошачких и произвођачких  циjeнa: Појам и израчунавање индекса  
11. Стaтистикa тржиштa рaдa: Статистика рaдне снaге и зaпoслeнoсти  
12. Пojaм и кaтeгoриje нeзaпoслeних ; Анкете о радној снази 
13. Стaтистикa живoтнoг стaндaрдa: Појам и мјерење  
14. Мjeрeњe и стaтистички пoкaзaтeљи сирoмaштвa; Анкете о потрошњи домаћинстава   
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Крстић, Г., Шошкић, Д..  
Економска статистика, Економски факултет  
Београд 

2012.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Младеновић, Д., Ђолевић, В., 
Шошкић, Д  
 
Leqiller, F., Blades, D. 

Економска статистика, Економски факултет 
Београд. 
 
 Understanding National Accounts, OECD. 

  2010. 
 
  2006. 

                - 
 
                - 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

тест/ колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

  

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент, Економски факултет Брчко  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-062 oбавезни VII 8 

Наставник Др Цвико Љ. Јекић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 4*15*1,50 3*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 
4*15 + 3*15 + 0 = 105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50+ 3*15*1,00+0  = 135 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
105 h + 135 h = 240 h = Uopt 

Исходи учења 

Успјешним савладавањем градива овог предмета студенти ће располагати са довољно теоријског и 
практичног знања тако да могу бити активни, равноправни и ефикасни чланови различитих тимова 
у својим будућим организацијама. На тај начин они постају важна и ефикасна подршка менаџменту. 
Усвојено знање се односи на: 

1. разумијевање концепта квалитета, квалитета материјалних производа и услуга, 
2. разумијевање концепта корисника као најважнијег субјекта квалитета и организације за 

квалитет, 
3. разумијевање задатака и принципа менаџмента квалитетом, као и алата (техника и 

метода) у менаџменту квалитетом, 
4. разумијевање основа система квалитета (структура и документација) и разумијевање 

функционисања система квалитета према ИСО 9001:2015 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња (први час).  Концепт 
квалитета  
2. Квалитет производа 
3. Квалитет услуга 
4. Корисници 
5. Организација и квалитет 
6. Задаци и принципи менаџмента квалитетом 
7. Алати квалитета 
8. Први колоквијум 
9. Систем менаџмента квалитетом (Структура система, Документација) 
10. Систем менаџмента квалитетом (Процесни приступ, Размишљање засновано на ризику) 
11. Захтјеви према ИСО 9001:2015 (Контекст, Лидерство)  
12. Захтјеви према ИСО 9001:2015 (Планирање, Подршка) 
13. Захтјеви према ИСО 9001:2015 (Реализација оперативних активности) 
14. Захтјеви према ИСО 9001:2015 (Вредновање перформанси, Побољшавање) 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутори  Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ушћумлић, Д., Јекић, Ц. 
Менаџмент квалитетом, Универзитет у Источном 
Сарајеву, Економски факултет Брчко, 

2018  

Допунска литература 
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Аутори Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

2. Филиповић, Ј., Ђурић М. 
Основе квалитета, Универзитет у Београду, 
Факултет организационих наука, Београд 

2009  

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 5 5% 

Активност на настави   5 5% 

Колоквијум 2х20 40% 

Завршни испит 

Усмени 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

  

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент, Економски факултет Брчко  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-057 Оoбавезни VII 8 

Наставник Др Цвико Љ. Јекић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци Мр Дејан Тешић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 4*15*1,50 3*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, 
семестрално)  

X*15 + Y*15 + Z*15  = W 
4*15 + 3*15 + 0 = 105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 

4*15*1,50+ 3*15*1,00= 135 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
105 h + 135 h = 240 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију специфичности управљања људским ресурсима; 
2. овладају техникама управљања људским ресурсима; 
3. планирају, управљају и контролишу људске ресурсе у организацији; 
4. познају и прате трендове из домена управљања људским ресурсима. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, тестови и примјери из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у менаџмент људских ресурса 
2. Анализа посла 
3. Планирање људских ресурса 
4. Регрутовање људских ресурса 
5. Селекција људских ресурса 
6. Оријентација и социјализација запослених 
7. Обука запослених 
8. Први колоквијум 
9. Управљање перформансама запослених 
10. Управљање развојем запослених 
11. Управљање развојем организација 
12. Мотивисање запослених 
13. Награђивање запослених 
14. Радни односи и колективно преговарање 
15. Други колоквијум 
 

Обавезна литература  

Аутори  Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Пољић,М. 

 

Менаџмент људских потенцијала Економски 
факултет, Брчко, 

2008. - 

Допунска литература 

Аутори Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Cascio, W.F. Managing Human Resources, Prentice Hall  2003. - 

    

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 5 5% 

Семинарски рад   5 5% 

Колоквијуми 2х20 40% 

Завршни испит 

Усмени 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ 

Катедра  Катедра за пословну информатику, Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-063 Обавезни  VII 8 

Наставник Др Лазар Радовановић, ванредни професор 

Сарадник Мр Миодраг Перановић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 3 0 3*15*1,80 4*15*1,53 0 SOП = 1,80 SOАВ =1,53 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 3*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,80 + 3*15*1,53 + 0 = 150 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 150 h = 240 h = Uopt 

Исходи учења 

Након успјешно положеног испита студенти ће моћи да:  
1. класификују и процијене могућности информационих система за постизање конкурентске 
предности у датој пословној ситуацији и оцијене утицај информационих система на интерне и 
екстерне комуникације;  
2. комуницирају и управљају подацима коришћењем одговарајућег софтвера;  
3. користе одговарајуће апликације за прикупљање и примјену знања релевантног за развој 
информационих система;  и 
4. анализирају проблеме који се односе на пројектовање, имплементацију и управљање 
информационим системима у ланцима и мрежама снабдијевања и односима с купцима. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Информациони системи у глобалном пословању 
2. Глобално електронско пословање: Начин коришћења  информационих система у пословним 
системима. Постизање конкурентске предности помоћу информационих система 
3. Информациони систем, организација и стратегија 
4. Етичка и социјална питања информационих система 
5. Инфраструктура информационе технологије, хардвер, софтвер и нове технологије 
6. Основе пословне интелигенције: Базе података и управљање информацијама 
7. Телекомуникације, Интернет и бежичне технологије. Безбједност информационих система   
8. Први колоквијум 
9. Постизање оперативне изврсности и лојалности купаца: апликације предузећа 
10. Електронска трговина: дигитална тржишта, дигитална роба 
11. Управљање знањем 
12. Унапређење доношења одлука 
13. Изградња информационих система  
14. Управљање пројектима. Управљање глобалним системима. 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Laudon, K. C. &  Laudon, J. P. 
Management Information Systems,  Pearson 
Education, Inc., Upper Saddler River, New Jersey. 

2018. - 
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Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Радовановић, Л. 
Информациони системи у менаџменту, радна 
скрипта (уџбеник у припреми). 

2018. - 

Станкић, Р., Крсмановић, Б. 
Управљачки информациони системи, Факултет 
спољне трговине, Бијељина. 

2009. - 

Радовановић, К., Л. 
Системи подршке одлучивању, Економски 
факултет, Брчко. 

2012. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама        10          10% 

тест/ колоквијум 40 40% 

нпр. практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета МАРКЕТИНГ УСЛУГА 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент – Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-2-069 Изборни VII 6 

Наставник Др Александар Грубор, редовни професор 

Сарадник Мр Дејан Тешић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,60 3*15*1,10 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,60 + 2*15*1,10 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршених предавања и вјежби и положеног испита студенти ће бити у могућности: 
1. да објасне шта се подразумијева под  појмом  услуга,   
2. идентификују  основне  трендове  у  развоју  услужног  сектора,  
3. анализирају понашање потрошача у процесу куповине услуга,  
4. анализирају основне елементе стратегије развоја дугорочних односа с потрошачима у 

услужном сектору и упознају се са специфичностима иновација у сектору услуга. 

Условљеност нема условљености 

Наставне методе предавања, вјежбе, студије случаја 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам и карактеристике услуга 
2. Развој маркетига услуга 
3. Понашање потрошача у процесу куповине услуга 
4. Сатисфакција корисника услуга 
5. Истраживање тржишта услужне организације 
6. Развој дугорочних односа са потрошачима 
7. Стратегија услужног предузећа у ситуацијама незадовољства потрошача 
8. Први колоквијум 
9. Креирање услужног производа 
10. Управљање услужним процесом 
11. Услужни амбијент као елемент маркетинг микса 
12. Управљање људима у организацијама из области услуга 
13. Канали дистрибуције услуга 
14. Управљање капацитетима и тражњом у услужном сектору 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Вељковић, С. 
Маркетинг услуга, ЦИД Економског факултета у 
Београду 
 

2009 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит   

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

Први циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА 

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент – Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-2-103 изборни VII 6 

Наставник Др Момчило Пољић, редовни професор 

Сарадник Мр Дејан Тешић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,60 2*15*1,10 0 SOП = 1,60 SOАВ =1,10 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1,20+ 3*15*1,47 + 0 = T 

3*15*1,60 + 2*15*1,10 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи да: 
1. усвоји основна знања о специфичностима понашања потрошача и биће упознат са 
мотивационим процесом потрошача.  
2. усвоји основна знања о факторима који утичу на понашање потрошача и моделима понашања 
потрошача.  
3. усвоји основна знања о процесу одлучивања потрошача, као и улогама у процесу куповине. 
4. усвоји основна знања о начину организовања и заштите потрошача. 

Условљеност нема условљености 

Наставне методе предавања, вјежбе, студије случаја 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Понашање потрошача у маркетинг истраживањима. 
2. Основни појмови о понашању потрошача. Разлози истраживања понашања потрошача. 3. Развој 
понашања потрошача као научне дисциплине. Интердисциплинарност понашања потрошача. 
3. Мотивациони процес потрошача. Потребе потрошача. Мотиви потрошача. Понашање (акција) 
потрошача. 
4. Утицаји на понашање потрошача. Класификација фактора који утичу на понашање потрошача. 
Географске детерминанте понашања потрошача. Демографски фактори. Економски утицаји на 
понашање потрошача. 
5. Социолошке детерминанте понашања потрошача. Култура. 
6. Друштвена класа и слој. Друштвена улога и статус. Релевантне и референтне групе. Лидери 
(вође) мишљења. 
7. Породица. Стил живота. 
8. Први колоквијум. 
9. Психолошки (интерни) фактори понашања потрошача. Процес информисања потрошача. 
10. Процес учења. Личност. 
11. Ставови потрошача. Мотивациона истраживања. 
12. Процес одлучивања потрошача. Фазе процеса одлучивања. 
13. Врсте процеса одлучивања. Улоге у процесу куповине. 
14. Процес прихватања (дифузија) новог производа. Организовање и заштита потрошача. 
Друштвена одговорност и конзумеризам.  
15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Маричић, Б. 
Понашање потрошача, ЦИД Економског факултета 
у Београду 

2011 - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 
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први колоквијум 20 20% 

други колоквијум 20 20% 

семинарски рад 10 10% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер:Рачуноводство и финансије; 

Смјер: Менаџмент 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-067 
ME-08-1-067 

Обавезни VIII 7 

Наставник Др Нермина Побрић, ванредни професор 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

4*15+2*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50+2*15*1,00+0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Студенти који добро савладају предмет биће способни да: 
21. схвате структуру финансијског система и функционисање финансијског тржишта као 

његове компоненте 
22. користе општа и посебна знања о инструментима, учесницима и сегментима финансијског 

тржишта 
23. разумију и прате процес берзанског трговања 
24. самостално читају берзанске извјештаје, анализирају презентоване берзанске индикаторе 

и изводе одговарајуће закључке 

Условљеност 
Нема условљености, али су потребна основна предзнања из Монетарне економије и Финансијске 
математике 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета и начином рада и оцјењивња. Улога финансијских 
тржишта и институција у привреди  
2.  Структура финансијског система, Теорија финансијске структуре  
3.  Теорија ефикасности финансијских тржишта, Каматне стопе: изражавање, принципи, кретање  
4.  Каматне стопе: структура ризика и доспијећа 
5.  Први колоквијум  
6.  Тржиште новца и девизно тржиште  
7.  Тржиште обвезница, Хипотекарно тржиште 
8.  Тржиште акција, Тржиште форварда и фјучерса 
9.  Тржиште опција и свопова 
10.  Други колоквијум 
11. Депозитне институције на финансијским тржиштима 
12. Инвестициони фондови на финансијским тржиштима 
13.  Посредници на финансијским тржиштима 
14.  Институционални инвеститори на финансијским тржиштима 
15.  Основни елементи микроструктуре секундарних тржишта 

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Шошкић, Д., Живковић, Б. 
Финансијска тржишта и институције, Економски 
факултет Београд 

2018.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Mishkin, F. S., Eakins, S. G. Financial Markets and Institutions, Prentice Hall 2014.                   - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/вјежбама 5 5% 

активност на настави 5 5% 

тест/колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-042 обавезни VIII 7 

Наставник Др Амира Побрић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

4*15+2*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50+2*15*1,00+0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
25. препознају процесе, евиденције, интерне контроле и извештаје који се јављају у 

појединачним подсистемима рачуноводственог информационог система, 
26. учествују у процесима унапређења постојећих рачуноводствених информационих 

система, 
27. учествују у процесима дизајнирања и имплементације нових рачуноводствених 

информационих система и 
28. учествују у процесима контроле и ревизије рачуноводствених информационих система 

Условљеност Финансијско рачуноводство, Управљачко рачуноводство 

Наставне методе Предавања, вежбе, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

16. Улога информација и информационог система у управљању предузећем 
17. Рачуноводствени информациони систем као део укупног информационог система 
18. Основна организациона средства рачуноводственог информационог система – пословна 

документација и дијаграм тока 
19. Основна организациона средства рачуноводственог информационог система – конто и 

контни план 
20. Основна организациона средства рачуноводственог информационог система – пословне 

књиге 
21. Први колоквијум 
22. Изградња рачуноводственог информационог система 
23. Квалитет рачуноводственог информационог система 
24. Подсистеми рачуноводственог информационог система – рачуноводствени информациони 

подсистем набавке 
25. Рачуноводствени информациони подсистем производње 
26. Други колоквијум 
27. Рачуноводствени информациони подсистем продаје 
28. Рачуноводствени информациони подсистем награђивања људских ресурса 
29. Рачуноводствени информациони подсистем извештавања 
30. Контрола и ревизија рачуноводственог информационог система 

Обавезна литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Мамић  Сачер,  И.,  Жагер,  К. 
Рачуноводствени  информацијски  сустави, 
Хрватска  заједница рачуновођа и финанцијских 
дјелатника, Загреб 

2008.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Зензеровић, Р. 
Рачуноводствени информацијски сустави,  
Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, Одјел за  
економију и туризам ''Др. Мијо Мирковић'', Пула 

2007.  

Јаблан Стефановић, Р. 
Интерни обрачун, ЦИД Економски факултет, 
Београд 

2014.  

Romney, M. B., Steinbart P. J. 
Accounting Information Systems, Pearson Education, 
New Jersey 

2015  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

тест/ колоквијум 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-040 Обавезни VIII 7 

Наставник Др Амира Побрић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,40 2*15*1,20 0 SOП = 1,40  SOАВ =1,20 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

4*15+2*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,40+2*15*1,20+0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
29. разумеју природу, сврху и поступак ревизије 
30. разумеју специфичности ревизије појединих билансних позиција 
31. изводе закључке на основу резултата ревизијских тестова 
32. формирају ревизорско мишљење 

Условљеност Финансијско рачуноводство, Финансијско извештавање 

Наставне методе Предавања, вежбе, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

31. Увод у ревизију 
32. Етика у ревизији 
33. Кључни концепти, процеси и регулаторни оквир ревизије 
34. Ревизијски докази и документација 
35. Ревизијски поступци 
36. Прихватање и разумевање клијента 
37. Први коловијум 
38. Оцењимање ризика и реаговање на ризик 
39. Интерна контрола и контролни ризик 
40. Тестови контроле 
41. Суштински тестови 
42. Други колоквијум 
43. Завршавање ревизије 
44. Ревизорски извештај 
45. Интерна ревизија 

Обавезна литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Тодоровић, М., Вучковић 
Милутиновић, С. 

Ревизија, ЦИД Еконмски факултет, Београд 2015.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Андрић, М., Крсмановић, Б., 
Јакшић, Д. 

Ревизија: Теорија и пракса, Економски факултет у 
Суботици 

2004.  

Messier, W.F., Glover, S.M., 
Prawitt, D. F. 

Auditing & assurance service: A systematic approach 2016.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

тест/ колоквијум 60 60% 
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Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

 I циклус студија  IV година студија 

Пун назив предмета РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА 

Катедра  
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-2-102 Изборни VIII 6 

Наставник Др Срђан Лалић, доцент 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,20 2*15*1,70 0 SoП=1,20 SoАВ=1,70 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 

3*15+2*15+0 = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20+2*15*1,70+0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен за: 
1. рачуноводствени третман платног промета; 
2. рачуноводствени третман банкарских послова (активности); 
3. обрачун трошкова у банкама; 
4. рачуноводствени третман послова у осигуравајућим компанијама. 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из ужих научних области рачуноводство и ревизија и 
пословне финансије 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, студије случаја, тестови, примјери из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Унутрашњи и међународни платни промет 
2. Ефекти и ефектна берза 

4. 3. Емисија новца и кредитирање 
4.Комисиони послови 
5.Финансијски извјештаји банака 
6. Оцјена бонитета банака 
7. Управљање инфлационим ризиком и осталим ризицима у банкарском пословању 
8. Први колоквијум 
9. Обрачун трошкова у банкама 
10. Рачуноводство лизинга 
11. Опште карактеристике рачуноводства осигуравајућих компанија 
12. Опште карактеристике финансијских извјештаја осигуравајућих компанија 
13. Анализа перформанси осигуравајућих компанија 
14. Управљање ризиком у осигуравајућим компанијама 
15. Други колоквијум 

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лукић, Р. 
Рачуноводство осигуравајућих компанија, Центар 
за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду. 

2016. - 

Лукић, Р. 
Банкарско рачуноводство, Центар за издавачку 
делатност Економског факултета у Београду. 

2016. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лукић, Р. 
Банкарско рачуноводство, примјери-задаци-
тестови, Центар за издавачку делатност Економског 
факултета у Београду 

2015. - 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

 Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 5 5% 

 Позитивно оцјењен семинарски рад 5 5% 

 Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

 Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије; 

Смјер: Менаџмент 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Катедра  Катедра за пословну информатику, Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-2-046 
МЕ-08-2-046 

Изборни VII 6 

Наставник Др Раде Станкић, редовни професор 

Сарадник Мр Миодраг Перановић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 0 2 3*15*1,20 0 2*15*1,70 SoП=1,20 SoАВ=1,70 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 0 + 2*15 = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20 + 0 + 2*15*1,70 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
33. користе софтверске алате намењене електронском пословању. 
34. креирају Web презентације намењене електронском пословању. 
35. на адекватан начин користе информационо-комуникационе технологије у пословању.  
36. на најбољи начин процене користи од коришћења Интернета у пословне сврхе. 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Е-пословање – водећа снага дигиталне економије. Технологија електронске трговине. 
2. Модели електронске трговине на основу релација између учесника. B2C модел,. B2B  модел. 

C2C модел. B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) модел. C2B2C (Consumer-to-Business-to-
Consumer) модел. 

3. Мобилна трговина (M-Commerce). Модели електронске трговине са аспекта пословања. 
Модели електронских тржишта. Виртуелни трговински центри, online аукција. 

4. Е-маркетинг. Принципи web пословања. Модели web маркетинга. Online маркетинг. Интернет 
присутство. 

5. Модели наступа на интернету. Технике online маркетинга. E-mail маркетинг. Блог маркетинг. 
Праћење статистике посјећености web-презентације. Серверски оријентисани приступи. 
Кориснички оријентисани приступи. 

6. Е-банкарство. Аутоматизација банкарског пословања. Електронски новац и електронско 
банкарство. Кућно банкарство (homebanking). On-line банкарство. Интернет банкарство.  

7. E-cash у интернет банкарству. Паметне картице у интернет банкарству. Електронска 
финансијска тржишта и берзе. Системи за пренос података са берзе.  Електронски системи 
плаћања на Интернету. Типови електронских система плаћања. 

8. Први колоквијум 
9. Е-платни промет. Међубанкарски платни системи у земљама у транзицији. Међубанкарски 

платни систем у Словенији. Међубанкарски платни систем у Србији. Међубанкарски платни 
систем у Босни и Херцеговини. Међубанкарски платни систем у Црној Гори, Хрватској и у 
Македонији. 

10. Системи обрачуна у развијеним тржишним економијама. Системи обрачуна платног промета у 
САД FEDWIRE, Clearing House Interbank Payment Systems (CHIPS). Системи обрачуна платног 
промета у Европској унији.  
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11. Е-осигурање. Развој електронског пословања у осигурању. Модели електронског пословања у 
осигурању. Web сајтови осигуравајућих друштава. Online маркетиншка подршка. Online 
дистрибуција традиционалних и интернет производа. Online администрација. 

12. Производни портали. Point of Sale портали. Агрегатори. Online тржиште ризика.Обрнуте 
аукције. Мобилна и wireless технологија у осигурању. 

13. Други колоквијум 
14. Глобални дистрибуциони и резервациони системи. Појам и значај информационих и 

резервационих система.  
15. Компјутеризовани резервациони системи ваздухопловних компанија. Компјутеризовани 

резервациони системи у хотелијерству.  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Станкић, Р. 
Електронско пословање, Економски факултет, 
Београд 

2014.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Laudon, K. C., Traver, C. G. 
 
Turban, E., King D. 

E-commerce 2016, (Global Edition), Pearson Education 
 
Electronic Commerce 2012, Prentice Hall 

  2016. 
 
  2012. 

                - 
 
                - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

презентација на часу        10         10% 

тест/ колоквијум 30 30% 

електронски тест 10 10% 

Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус студија  IV година студија 

Пун назив предмета ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

Катедра  Катедра за маркетинг и менаџмент – Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-043 обавезан  VIII 7 

Наставник Др Тихомир Спремо, ванредни професор 

Сарадник Мр Лидија Митрашевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50 + 2*15*1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију природу, важност, мјесто и перспективе предузетништва у савременом 

менаџменту; 

2. разумију улогу предузетника, вођа, лидера и менаџера; 

3. разумију процес креирања и реализације предузетничког бизнис плана, те важност 

одлучивања у предузетништву; 

4. проводе вишеатрибутивну анализу предузетничких стратегија. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна знања из области менаџмента. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, колоквијуми. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Промјене као основа предузетништва. 

2. Предузетништво као феномен. 

3. Мјесто предузетништва у савременом менаџменту. 

4. Предузетничка иновација. 

5. Предузетничка стратегија. 

6. Основне особине предузетника. 

7. Стилови вођења предузетника. 

8. Први колоквијум. 

9. Развој иновација и лансирање новог производа. 

10. Улога и важност одлучивања у предузетништву. 

11. Један приступ у вишеатрибутивној анализи предузетничких стратегија. 

12. Знање у предузетништву. 

13. Систем менаџмента знања у предузетништву.  

14. Предузетнички бизнис план. 

15. Други колоквијум. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лалић, Н. 
Предузетништво и одлучивање, Економски 
факултет Брчко 

2016. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Вукмировић, Н., Лалић, Н. 
Лидери у предузетништву, Факултет пословне 
економије, Бијељина. 

2016. - 
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Лалић, Н. 
Менаџерско одлучивање,  Педагошки факултет, 
Бијељина 

2010. - 

Паумовић, Б., Зиповски, Д. 
Пословни план водич за израду, Економски 
факултет, Београд. 

2006. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 10 10% 

Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит   

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године   
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус студија  IV година студија 

Пун назив предмета ПОСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Катедра  Катедра за  Маркетинг и Менаџмент- Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-1-059 обавезан  VIII 7 

Наставник Др Ненад Лалић, ванредни професор 

Сарадник Мр Лидија Митрашевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 SOП = 1,50 SOАВ =1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50 + 2*15*1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студент ће бити способан да: 
1. разумије организацију пословања у предузећу; 
2. примијени савремене приступе организацији пословања у предузећу; 
3. разумије начин организовања функционалних подручја у предузећу; 
4. идентификује трендове у развоју организације пословања; 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна знања из области менаџмента. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, колоквијуми. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Увод и значај пословне организације 
2.Организација као наука и њена обиљежја. 
3.Теорије и приступи изучавања пословне организације са освртом на организацију у савременом 
информатичком друштву. 
4. Организација као систем, приступ организацији као систему, управљање организационим 
системима 
5.Структуирање организације 
6.Институционални облици организовања предузећа као субјекта тржишне привреде 
7.Организовање великих пословних система 
8.Профитна децентрализација великих пословних система. Први колоквијум 
9. Организација рада, индивидуалног и колективног 
10.Организација средстава предузећа 
11.Конституисање и дефинисање функција у предузећу 
12.Организација функције планирања 
13.Организација функције производње 
14.Организација функција: финансијско рачуноводствена, аналитичка и општих послова 
15.Организација, њена динамичност и прилагодљивост тржишној привреди. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Трифуновић, Љ., Ставрић, Б. 

Пословна организација, Економски факултет, Брчко 

 

2010. - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Бабић, М., Ставрић, Б., 
Трифуновић, Љ., 

Организација предузећа, КИЗ "Центар", Београд 2003. - 
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Петковић, М. 

Организационо понашање, Економски факултет, 
Београд  

 

2008.  

Сикавица , П., Новак, М. Пословна организација, Информатор, Загреб,  1998. - 

 
Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима, вјежбама и активност студента 10 10% 

Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит   

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године   
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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Менаџмент 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ У ЕКОНОМИЈИ 

Катедра  Катедра за квантитативну економију, Економски факултет Брчко 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МЕ-08-2-104 Изборни VIII 6 

Наставник Др Станко Станић, редовни професор 

Сарадник Мр Василијана Мирковић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 3*15*1,20 2*15*1,70 0 SOП = 1,20 SOАВ =1,70 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1,20 + 3*15*1,47 + 0 = T 

3*15*1,20 + 2*15*1,70 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. проведу квантитативну анализу економских појава и процеса 
2.адекватно примијене линеарно програмирање на рјешавање проблема из праксе 
3. адекватно примијене технике мрежног планирања 
4. примијене најважније методе за доношење инвестиционих одлука 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна основна предзнања из Математике за економисте, 
Финансијске математике и Статистике  

Наставне методе 
Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, интерактивна настава, анализа пословних 
примјера 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивња. Уводно предавање  
2. Квантитативни модели економских величина и процеса 
3. Линеарно програмирање (проблеми линеарног програмирања, модели програмирања) 
4. Проблем максимума, проблем минимума 
5. Симплекс метод употребом симплекс табеле; Графички метод 
6. Транспортни проблем (модел и методи транспорта 
7. Отворени и затворени транспортни проблем 
8. Први колоквијум 
9. Критеријуми за доношење инвестиционих одлука (динамички методи) 
10. Вишекритеријски методи инвестиционог одлучивања 
11. Мрежно планирање (метод и технике мрежног планирања) 
12. Анализа времена, анализа структуре, анализа трошкова 
13. Модели масовног опслуживања (основни појмови и квантитативно обухватање) 
14. Системи масовног опслуживања 
15. Други колоквијум  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Бацковић М., Вулета Ј., 
Поповић, З. 

Економско-математички методи и модели, 
Економски факултет Београд 
 

2015.                    - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Захировић, С., Козаревић, С., 
Окичић, Ј. 

Квантитативне методе у одлучивању I, Харфограф, 
Тузла 

   
2008. 
 
 

                - 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

тест/ колоквијум 60 60% 

Завршни испит   

 

завршни испит (писмени и усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 
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МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЈА 



1 . Разумјети основне законитости робно-новчане привреде, тржиште и механизме 
њиховог функционисања. x x

2 . Разумјети процес репродукције и управљања трошковима, те комплексност 
показатеља продуктивности, економичности и рентабилности. x x x

3 . Разумјети дјеловање привреде на микроекономском и макроекономском нивоу. x x
4 . Примјењивати алатке микроекономске и макроекономске анализе у домену 

доношења одлука како у условима просперитета, тако и у условима рецесија, кризе и 
оскудности информација на тржишту. 

x x
5 . Разумјети фискални систем, политику и фискално оперећење. x
6 . Стећи основна знања из монетарне економије и монетарних институција, те 

проналазити ефикасна рјешења у вођењу монетарне политике. x
7 . Самостално вршити финансијску анализу, пратити и планирати новчане токове 

предузећа. x
8 . Схватити структуру финансијског система и функционисање финансијског тржишта 

као његове компоненте, те користити општа и посебна знања о инструментима, 
учесницима и сегментима финансијског тржишта.

9 . Разумјети проблематику међународне трговине, међународних финансија и 
међународних институција и знати критички промишљати о међународним 
економским односима.

10 . Разумјети економске законитости у вези са оснивањем, пословањем и развојем
предузећа, те разумјети комплексност показатеља продуктивности, економичности и
рентабилности.

x
11 . Овладати техникама евидентирања пословних трансакција, самостално припремати,

састављати и презентовати финансијске извјештаје за екстерне и интерне кориснике,
те анализирати информације садржане у њима. x x x x

12 . Oвладати методологијом и техникама обрачуна трошкова, презентовати информације
које продукује обрачун трошкова и учинака, те информационо опслуживати менаџере
у процесу доношења одлука, најчешће нерепетитивног карактера. x x

13 . Учествовати у процесима креирања, контроле и ревизије рачуноводственог
информационог система предузећа.

14 . Разумјети основна обиљежја и специфичности пословања и финансијског
извјештавања малих и средњих предузећа. x

15 . Бити оспособљени за рачуноводствени третман платног промета, банкарских послова,
обрачун трошкова у банкама и рачуноводствени третман послова у осигуравајућим
компанијама.

16 . Oткривати преваре, корупцију и криминалне радње у пословању извјештајних
ентитета.

17 . Разумију природу, сврху, поступак ревизије и специфичност ревизије појединих
билансних позиција, те изводе закључке и формирају ревизорско мишљење. 

18 . Примијенити знања и вјештине неопходне за доношење пословних одлука, односно за
успјешну реализацију свих основних менаџерских функција: планирање,
организовање, управљање људским ресурсима, вођење и контролисање. x

19 . Разумјети улогу предузетника, вођа, лидера и менаџера, овладати процесом креирања
и реализације предузетничког бизнис плана, те проводити вишеатрибутну анализу
предузетничких стратегија.

x

20 . Примијенити знања из области маркетинга и међународног маркетинга,
идентификовати трендове у њиховом развоју, те анализирати основне елементе
стратегија развоја и управљања маркетинг миксом, како на домаћем, тако и на
међународном нивоу.

x

21 . Користити математичку методологију у економији, методе финансијске математике и
анализе, примијенити теоријска и методолошка знања из основа статистичке анализе
и квантитативне анализе економских појава и процеса. x x x

22 . Примијенити стечено знање и технике пројектовања, имплементације и управљања
информационим системима у пословању, користити софтверске алате и креирати wеб
презентације намијењене електронском пословању.

x x
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