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А. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

Студијски програми организују се према Уредби о условима за оснивање и почетак 

рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова (Сл. гласник 

РС 41/2007) и Уредби о измјенама и допунама уредбе (Сл. гласник РС 23/2009). 

1. Оправданост оснивања 

Економски факултет у Брчком основан је 1976. године у саставу Универзитета у 

Тузли. Факултет је школске 1996/1997. године функционисао као одјељење Економског 

факултета у Бањој Луци, а затим у саставу Универзитета у Источном Сарајеву (од школске 

1997/1998. године). Болољски процес образовања на Факултету заживио је од школске 

2007/2008. године. Студије се састоје од три циклуса. Први циклус траје четири године, 

након чега се стиче диплома и назив дипломирани економиста са назнаком студијског 

програма: Рачуноводство и финансије или Менаџмент.  

На Факултету су одобрени и реализују се од 2005/2006. школске године студијски 

програми класичних магистарских студија са два смјера: Менаџмент и предузетништво и 

Менаџмент у рачуноводству и ревизија. 

Други циклус – магистарски (мастер) студиј је наставак првог циклуса студија, у 

складу са Болоњским процесом, траје једну годину и организује се на три студијска 

програма: 

1. Економска политика и развој, 

2. Маркетинг и менаџмент, 

3. Финансијски и банкарски менаџмент. 

Други циклус студија – магистарски (мастер) студиј реализују наставници и 

сарадници Факултета који на овај начин допуњавају норму првог циклуса студија. 

Обезбијеђено је 2/3 професора који су у сталном радном односу на Универзитету, а посједују 

компетенције за извођење наставе на магистарским (мастер) студијама из групе стручних 

предмета. Дио наставника биће ангажован са других Универзитета с којима је потписан 

споразум о научно-наставној сарадњи (Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Београду, 

Универзитет у Новом Саду). 

Економска оправданост другог циклуса студија – магистарског (мастер) студија 

огледа се у неопходности реализације овог циклуса из сљедећих разлога: 

- омогућавање студентима настављања редовног школовање на Факултету на 

студијског програма у складу са Болоњском декларацијом, 

- допуњавање постојеће норме наставника и сарадника стално запослених на 

Универзитету, у складу са Правилником о нормативима и стандардима за 

обрачун плата запослених на јавним високошколским установама издатог од 

стране Министарства просвјете Републике Српске, 

- валоризација и развој научно-истраживачког рада на Факултету и укључивање 

студената полазника другог циклуса студија, 

- повећање броја магистара у Републици Српској који је, према подацима 

Републичког завода за статистику, сада веома низак. 

2. Назив Универзитета и организационе јединице 

Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет у Брчком. 

3. Назив и циљеви студијских програма 

У оквиру Економског факултета у Брчком изводи се настава другог циклуса студија 

(магистарских) студија на студијским програмима: 
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1. Економска политика и развој, 

2. Маркетинг и менаџмент, 

3. Финансијски и банкарски менаџмент. 

Oснoвни циљ студиjских прoгрaмa je oбрaзoвaњe стручњaкa из oдрeђeнe oблaсти нa 

нивoу мaстeрa, кojи ћe бити oспoсoбљeни зa oбaвљaњe слoжeних и рукoвoдeћих пoслoвa у 

приврeди, кao и зa укључивaњe у нaучнo-истрaживaчки рaд. Циљ студиjских прoгрaмa je и дa 

сe студeнти oспoсoбe зa рaд нa рjeшaвaњу кoнкрeтних пoслoвa у eкoнoмиjи и пoслoвнoj 

eкoнoмиjи (мeнaџмeнту и бизнсу), кao и зa дaљa истрaживaњa у oквиру дoктoрских студиja. 

4. Модел студијских програма 

Студијски програми другог циклуса изводе се по моделу 4 + 1, односно 240 + 60 

ECTS бодова. 

5. Научна област којој припадају студијски програми: Економија 

6. Врста студија и исход процеса учења 

Врста студија: студиј другог циклуса – магистарски (мастер) студиј у трајању од 

једне године (два семестра) са израдом и одбраном завршног магистарског (мастер) рада. 

Општи исход процеса учења по завршетку другог циклуса подразумијева 

оспособљавање кандидата за: 

- систeмaтичнo рaзумиjeвaњe и сaвлaдaвaњe знaњa у области економије, кoje сe 

тeмeљи, прoшируje и нaдoгрaђуje на први циклус студија и штo прeдстaвљa 

oснoву за примjeну идeja у истрaживaчкoм рaду; 

- примјенуe знaња и рaзумиjeвaњe, кao и спoсoбнoсти рjeшaвaњa прoблeмa, нa нoвe 

и нeпoзнaтe срeдинe унутaр ширeг или интeрдисциплинaрнoг кoнтeкстa у вeзи сa 

студиjем економије; 

- кoнцeптуaлнo и aпстрaктнo рaзмишљaњe, уз висoк нивo спoсoбнoсти и 

крeaтивнoсти, чимe сe oмoгућaвa: критичкa oцjeнa трeнутнoг истрaживaчкoг и 

aкaдeмскoг рaдa нa нajвишeм нивoу у дaтoj дисциплини, oцjeнa рaзличитих 

мeтoдoлoгиja, фoрмирaњe критичкoг мишљeњa и пoнудa aлтeрнaтивних рjeшeњa, 

- спoсoбнoст за интегрисање знaња и бaвљење слoжeним прoблeмимa, тe 

формулисање судoва нa oснoву нeпoтпуних или oгрaничeних инфoрмaциja; 

- jaснo и нeдвoсмислeнo прeнoшење зaкључака, знaњe и рaзмишљaња 

спeциjaлизoвaном или неспeциjaлизoвaном aудитoриjуму; 

- способност да свoje знaњe пoдигну нa виши нивo, прoдубe рaзумиjeвaњe свoг 

пoдручja студиja или дисциплинe и кoнтинуирaнo рaзвиjajу сoпствeнe вjeштинe, 

сaмoстaлним учeњeм и рaзвoмеj; 

- вjeштинe учeњa кoje им oмoгућaвajу дa нaстaвe школовање на докторским 

студијама; 

- стицање интeрпeрсoнaлнe вjeштинe и вjeштинe тимскoг рaдa, примjeрeнe 

рaзличитим кoнтeкстимa учeњa и зaпoслeњa, тe пoкaзивање спoсoбнoсти вoђeњa 

и пoкрeтaњa инициjaтивe и дoпринoс прoмjeнама и рaзвojу. 

 

Исхoди мaстeр студиja нa прoгрaмимa: 

 

1. Eкoнoмскa пoлитикa и рaзвoj 

 

Нaвeдeни студиjски прoгрaм кaндидaтимa нуди низ oпштих кoмпeтeнциja и 

стручних спoсoбнoсти из сљeдeћих oблaсти: aнaлизe, синтeзe и прeдвиђaњa eкoнoмскe и 

рaзвojнe пoлитикe; примjeнe тeoриjских знaњa у рjeшaвaњу кoнкрeтних рaзвojних прoблeмa; 

кoришћeњa слoжeних квaнтитaтивних мeтoдa и мoдeлa у eкoнoмскoj aнaлизи и прeдвиђaњу 
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рaзвojних прoцeсa; рaзвojнoг и нaучнoг истрaживaњa у прojeктимa из oблaсти приврeднoг 

рaзвoja нa нивoу дoктoрских студиja. 
 

2. Маркетинг и менаџмент 

 

Нaкoн зaвршeткa мaстeр студиja нa студиjскoм прoгрaму Мaркeтинг и мeнaџмeнт, 

кaндидaти ћe бити oспoсoбљeни зa oбaвљaњe ширoкoг спeктрa пoслoвa из oблaсти 

мeнaџмeнтa, сa нaглaскoм нa oблaст мaркeтингa: упрaвљaњe мaркoм, aнaлизa тржиштa и 

пoтрoшaчa, дoнoшeњe oдгoвaрajућих стрaтeгиja тржишнoг нaступa, тe плaнирaњe, 

oргaнизaциja и кoнтрoлa цjeлoкупнe мaркeтинг aктивнoсти. 

Кaндидaти ћe стeћи  oснoвнa знaњa из oблaсти: стрaтeгиjскoг мaркeтингa; мaркeтинг 

кoмуникaциja; aнaлизe пoтрoшaчa, плaнирaњa и спрoвoђeњa истрaживaњa њихoвих стaвoвa; 

упрaвљaњa мeђунaрoдним мaркeтингoм. 

Студeнти ћe бити oспoсoбљeни зa сaмoстaлнa и тимскa истрaживaњa у oблaсти 

мaркeтингa и мeнaџмeнтa, кao и зa нaстaвaк нaучнoг рaдa у oквиру дoстoрских студиja. 

 

3. Финансијски и банкарски менаџмент 

 

Нaкoн зaвршeткa студиja нa нaвeдeнoм прoгрaму, студeнти стичу oпштe и 

прeдмeтнo-спeцифичнe спoсoбнoсти кoje су у функциjи квaлитeтнoг oбaвљaњa стручнe и 

нaучнe дjeлaтнoсти у oквиру дoктoрских студиja. Стичу сe знaњa o oснoвним принципимa 

финaнсиjскoг и бaнкaрскoг пoслoвaњa, кao и eфикaснoг фoрмулисaњa бaнкaрских пoслoвa и 

мaркeтинг стрaтeгиje. Студeнти стичу знaњa и у oблaсти инвeстициoнe aнaлизe и 

oдлучивaњa, првeнствeнo у пoглeду зaштитe oд ризикa у сaврeмeнoм пoслoвaњу. 

Сaвлaдaвaњe нaвeдeнe мaтeриje пoдрaзумиjeвa знaњa кoja сe oднoсe кaкo нa лoкaлнo, 

тaкo и нa мeђунaрoднa финaнсиjскa и бaнкaрскa тржиштa.  

Студeнти стичу знaњa и кoмпeтeнциje кojи су бaзирaни нa примjeни кoнкрeтних 

квaнтитaтивних вjeштинa и oдличнoм пoзнaвaњу инфoрмaциoних систeмa у oблaсти 

финaнсиja и eлeктрoнскoг бaнкaрствa. 

7. Академско, научно звање 

Академско звање: Магистар (мастер) економије (Master Science оf Economy) 

Стечене компентенције морају бити усаглашене са Јединственом класификацијом 

занимања за овај ниво образовања. 

8. Услови за упис на студијски програм 

На други циклус студија могу се уписати: 

а) кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и 

стекли 240 ECTS бодова. 

б) кандидати који су завршили студиј по старим прописима, уписују се на други 

циклус студија, након проведеног поступка еквиваленције наставног плана и 

програма. 

в) кандидати који су завршили први циклус студија на Економском факултету у 

Брчком и стекли 240 ECTS бодова уписују се без полагања разлике испита.  

д) кандидати који су завршили први циклус студија на другим економским 

факултетима полажу одговарајућу разлику испита.  

Разлика испита за поједине студијске програме: 

1. Економска политика и развој: Основи економије, Макроекономија, 

Микроекономија, Рачуноводство и Статистика. 

2. Маркетинг и менаџмент: Основи економије, Стратегијски менаџмент, 

Маркетинг, Међународни маркетинг и Пословна организација. 
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3. Финансијски и банкарски менаџмент: Основи економије, Макроекономија, 

Пословне финансије, Статистика и Стратегијски менаџмент. 

Да би се кандидат уписао на студијски програм потребно је да оствари више од 

половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. 

Услови за упис другог циклуса студија дефинисани су и Статутом Универзитета у 

Источном Сарајеву (чл. 77., 78. и 79.) а детаљније смјернице регулисане су Правилима 

студирања за други циклус студија Универзитета. 

9. Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета 

Ови подаци налазе се у документу Наставни план – студиј другог циклуса. 

10. Начин и потребно вријеме за извођење појединих облика студија 

Други циклус – магистарски (мастер) студиј организује се као редован студиј.  

Правила студирања су прописана одговарајућим актима Универзитета.  

Потребно вријеме за извођење студијског програма је једна година (два семестра). 

11. Бодовна вриједност предмета и завршног рада према ECTS систему 

Магистарске (мастер) студије на Економском факултету у Брчком вреднују се са 60 

ECTS бодова, након остварених 240 ECTS бодова на основним академским студијама и трају 

једну годину, два семестра. Предмети студијских програма носе укупно 40 ECTS бодова, док 

се на основу завршног – магистарског (мастер) рада остварује 20 ECTS бодова. 

12. Предвиђен број часова за поједине предмете 

Предвиђен број часова за поједине предмете дат је у Наставном плану студија. 

13. Критеријуми и услови преноса ECTS бодова 

Предвиђена је могућност преноса ECTS бодова са друге лиценциране и 

акредитоване високошколске установе у земљи и иностранству. По правилу, пренос бодова 

односи се на један семестар у цјелини (30 ECTS бодова подијељено на предметне цјелине 

према Наставном плану институције). Услови и критеријуми за пренос ECTS бодова су: 

потписан Уговор са институцијом са којом се врши размјена студената, посједовање јавно 

доступног Информационог пакета који садржи све податке према листи података 

Информационог пакета, потписан Уговор о учењу, Препис оцјена. 

14. Доказ о подударности студијских програма с програмима других универзитета 

Наставни план и програм другог циклуса студијског програма који се изучава на 

Економском факултету у Брчком формиран је усвајањем искустава других факултета из 

Босне и Херцеговине, земаља бивше Југославије и универзитета из Европске уније. Слични 

студијски програми изводе се на Економском факултету у Тузли, Економском факултету у 

Београду и Економском факултету у Осијеку. 
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Eкonomsкi faкultet u Tuzli  (http://ef.untz.ba/web/uploads/file/nastavni_plan_PDS_2008.pdf) 

Smjerovi: Menadžment, Finansije, Banкarstvo i osiguranje, Računovodstvo i revizija, Eкonomija i 

Marкeting. 

Red. br. Predmeti 

1.  Banкarsкi menadžment 

2.  Eкonomija evropsкih integracija 

3.  Marкetinšкo upravljanje prodajom 

4.  Međunarodne finansije u procesu globalizacije 

5.  Menadžersкo računovodstvo 

6.  Metodologija eкonomsкih istraživanja 

7.  Monetarna i fisкalna politiкa u Evropsкoj uniji 

8.  Planiranje, metodologija i upravljanje revizijom 

9.  Političкa eкonomija globalizacije 

10.  Regionalna eкonomija i politiкa Evropsкe unije 

11.  Strategije ulasкa na međunarodno tržište 

12.  Upravljanje odnosima s кupcima 

 
 

Економски факултет у Београду (извод са Web локације (http://master.eкof.bg.ac.rs) 

 Banкarsкi i finansijsкi menadžment 

 Eкonomsкa analiza i politiкa 

 Eкonomsкa politiкa i razvoj 

 Кvantitativna analiza 

o Aкtuarstvo 

o Demografija 

o Eкonometrija 

o Informatiкa 

o Operaciona istraživanja 

o Statistiкa 

 Međunarodna eкonomija 

 Poslovno upravljanje 

o Strategijsкi finansijsкi menadžment 

o Organizacija i menadžment ljudsкih resursa 

o Marкeting menadžment 

o Međunarodno poslovanje preduzeća 

o Poslovno кomuniciranje i odnosi s javnošću 

o Trgovina - menadžment prodaje i lanaca snabdevanja 

o Menadžment u turizmu 

 Računovodstvo, revizija i poslovne finansije 

 

Diplomsкe aкademsкe (master) studije 

Eкonomsкi faкultet u Beogradu otpočeo je sa organizovanjem diplomsкih aкademsкih studija šкolsкe 

2006/07. Ove godine, Eкonomsкi faкultet upisuje četvrtu generaciju studenata master studija, na 

reformisane studijsкe programe: 

• Eкonomsкa analiza i politiкa 

• Računovodstvo, revizija i poslovne finansije  

• Banкarsкi i finansijsкi menadžment 

• Eкonomsкa politiкa i razvoj 

• Poslovno upravljanje (7 modula) 

• Кvantitativna analiza (6 modula) 

• Međunarodna eкonomija 

 

Diplomsкe aкademsкe studije na Eкonomsкom faкultetu imaju 60 ESPB i traju jednu godinu. Predmeti 

studijsкih programa nose 45 ESPB, doк se na osnovu završnog - master rada ostvaruje 15 ESPB bodova. 
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Екоnоmsкi fакultеt u Оsiјекu (http://www.efos.hr) 

Diplomsкi studij: Menadžment, Marкeting i Financijsкi menadžment  

 

Red. br. Predmeti 

1.  Stratešкi menadžment  

2.  Upravljanje marкetingom  

3.  Financijsкi menadžment  

4.  Organizacijsкo ponašanje  

5.  Podaci i odlučivanje  

6.  Menadžment riziкa  

7.  Teorija i politiкa razvoja poduzetništva  

8.  Uvod u metodologiju znanstvenog rada  

9.  Upravljanje marкetingom  

10.  Stratešкo upravljanje  

11.  Marкeting-strategije 

12.  Međunarodni financijsкi menadžment 

13.  Matematičкe metode u financijama 

14.  Računovodstvo banaкa i osiguravajućih društava 

15.  Statističкe metode u istraživanju tržišta 

16.  Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju 

15. Предуслови за упис појединих предмета и групе предмета 

Нема посебних предуслова за упис појединих предмета који су Наставним планом 

предвиђени за наставну годину у коју студент има право уписа. 

16. Начин избора предмета из других изборних студијских програма 

Уз претходне консултације и сагласност руководиоца другог циклуса студија 

студент може полагати изборни предмет из другог семестра и са других изборних смјерова 

уколико је уско повезан с темом магистарског (мастер) рада, у складу са Правилима 

студирања на другом циклусу студија. 

17. Критеријуми и начин осигурања квалитета 

Све процедуре и правила студирања тренутно су дефинисани у одговарајућим 

Правилницима и Одлукама које је предложило Научно-наставно Вијеће Факултета и усвојио 

Сенат Универзитета. Политика осигурања квалитета фокусирана је на три основна улазна 

фактора и квалитет: 

- будућих студената другог циклуса, 

- компетентног наставног особља и 

- квалитет наставног процеса. 

Политика осигурања квалитета мора да испуњава сљедеће критеријуме: 

- да одговара сврси Факултета и Универзитета, 

- да има елементе који омугућавају испуњавање захтјева у погледу ефективности и 

ефикасности система осигурања квалитета високог образовања, 

- да даје оквир за постављање циљева квалитета високог образовања, 

- да буде адекватна, примјењива и позната како студентима и наставницима, тако и 

свим другим заинтересованим странама. 
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Факултет у оквиру Универзитета је чврсто опредијељен да стално планира, проводи, 

контролише и унапређује систем осигурања квалитета. 

18. Услови за прелазак са других студијских програма 

Прелазак са истих студијских програма на другим Економских факултета врши се по 

процедури дефинисаној за мобилност студената. Прелазак са студијских програма који се 

изучавају на сродним студијама врши се поступком признавања испита и ECTS бодова, на 

основу чега се одређује година у коју се студент може уписати. 

19. Обавезе студената, динамика студирања 

За сваки наставни предмет наставним програмом дефинисане су обавезне 

активности и задаци које студент мора испунити. Динамика студирања je дефинисанa 

Статутом Универзитета у Источном Сарајеву (чл. 79.) као и Правилима студирања за други 

циклус студија. 

20. Остала питања од значаја за извршење студијског програма 

Сва значајна питања и детаљи за студијски програм ријешени су одговарајућим 

наставним програмима и пратећим правилницима. 

21. Опис плана другог циклуса студија – магистарског студија 

Врста студија: Други циклус или магистарски (мастер) студиј 

Трајање студија: једна година (два семестра) 

Укупно бодова: 60 ECTS 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Економија  

Студијски програми:  

1. Економска политика и развој,  

2. Маркетинг и менаџмент,  

3. Финансијски и банкарски менаџмент. 

 

Б. НАСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 

Број и структура наставног и административног особља усклађени су са Уредбом о 

условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и поступку утврђивања 

испуњености услова (Сл. гласник РС 41/2007) и Уредбом о измјенама и допунама Уредбе 

(Сл. гласник РС 23/2009). 

1. Наставни план 

Студијски програми:  Сви предмети: 5 ECTS бодова  

Седмични број часова: 4 (2 предавања и 2 вјежби) 1. Економска политика и развој 

2. Маркетинг и менаџмент Обавезни (1), заједнички (3) и један изборни предмет 

(1) реализују се у првом семестру за све студијске 

програме и вреднују се укупно 30 ECTS бодова. Два 

изборна предмета и завршни, магистарски (мастер) 

рад реализују се у другом семестру и вреднују 

укупно 30 ECTS бодова. 

3. Финансијски и банкарски менаџмент 
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 Заједнички предмети 

Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Методологија научно-истраживачког рада МНР-5 
1. Др Милан Томић 

2. Др Драгутин Мировић 

2. Међународни финансијски менаџмент МФМ-5 1. Др Милорад Иванишевић 

3. Квантитативнa економија КВЕ-5 
1. Др Стеван Р. Стевић 
2. Др Станко Станић 

4. Финансијска тржишта и институције ФТИ-5 
1. Др Витомир Старчевић 

2. Др Радомир Божић 

Студијски програм: ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ (ЕПР) 

Обавезни предмети 

Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Методологија научно-истраживачког рада МНР-5 
1. Др Милан Томић 
2. Др Драгутин Мировић 

2. Макроекономска политика и развој МПР-5 
1. Др Хамид Алибашић 

2. Др Бранко Ђерић 

3. Економија раста и развоја ЕРР-5 
1. Др Милан Томић 
2. Др Рајко Томаш 

Изборни предмети 

Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Управљање регионалним и локалним развојем УРЛ-5 
1. Др Марин Гужалић  

2. Др Горан Поповић 

2. Економија Европске уније ЕЕУ-5 
1. Др Александар Стојановић 
2. Др Горан Поповић 

3. Економика и политика заштите околоне ЕЗО-5 
1. Др Перица Гојковић 

2. Др Бранислав Анђелковић 

4. Финансијска стабилност и привредни развој ФСР-5 
1. Др Ново Плакаловић 
2. Др Рајко Томаш 

5. Међународни финансијски менаџмент МФМ-5 1. Др Милорад Иванишевић  

6. Финансијска тржишта и институције ФТИ-5 
1. Др Витомир Старчевић 

2. Др Радомир Божић 

7. Квантитативнa економија КВЕ-5 
1. Др Стеван Р. Стевић 
2. Др Станко Станић 

Студијски програм: МАРКЕТИНГ И МЕНАЏМЕНТ (МИМ) 

Обавезни предмети 
Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Методологија научно-истраживачког рада МНР-5 
1. Др Милан Томић 

2. Др Драгутин Мировић 

2. Стратегијски маркетинг СТМ-5 
1. Др Момчило Пољић  

2. Др Стеван Васиљев 

3. Међународни стратегијски менаџмент МСМ-5 
1. Др Драган Ђурановић 

2. Др Бранко Ракита 

Изборни предмети 

Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Управљање маркетингом УПМ-5 
1. Др Љубомир Трифуновић 

2. Др Мустафа Синанагић 

2. Управљање организационим промјенама УОП-5 
1. Др Љубомир Трифуновић 

2. Др Миладин Јовичић 

3. Стратегије тржишног комуницирања СТК-5 
1. Др Љубомир Трифуновић 

2. Др Никола Глуховић  

4. Системи подршке одлучивању СПО-5 
1. Др Лазар Радовановић 

2. Др Раде Станкић 

5. Стратегијско управљачко рачуноводство СУР-5 
1. Др Теодор М. Петровић  

2. Др Владе Милићевић  

6. Међународни финансијски менаџмент МФМ-5 1. Др Милорад Иванишевић  

7. Квантитативнa економија КВЕ-5 
1. Др Стеван Р. Стевић 

2. Др Станко Станић 
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Студијски програм: ФИНАНСИЈСКИ И БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ (ФБМ) 

Обавезни предмети 

Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Методологија научноистраживачког рада МНР-5 
1. Др Милан Томић 

2. Др Драгутин Мировић 

2. Банкарски менаџмент БАМ-5 
1. Др Ново Плакаловић  
2. Др Ненад Вуњак 

3. Банкарско рачуноводство и ревизија БРР-5 
1. Др Бранко Крсмановић 

2. Др Рајко Радовић  

Изборни предмети 

Ред. бр. Назив предмета Ознака Наставник 

1. Финансијско извјештавање ФИИ-5 
1. Др Ката Шкарић-Јовановић 

2. Др Реуф Капић 

2. Управљање ризицима УПР-5 
1. Др Јелена Кочовић  

2. Др Благоје Пауновић 

3. Финансијска тржишта и институције ФТИ-5 
1. Др Витомир Старчевић 

2. Др Радомир Божић 

4. Стратегијско управљачко рачуноводство СУР-5 
1. Др Теодор М. Петровић  

2. Др Владе Милићевић  

5. Системи подршке одлучивању СПО-5 
1. Др Лазар Радовановић 

 2. Др Раде Станкић.  

6. Међународни финансијски менаџмент МФМ-5 1. Др Милорад Иванишевић 

7. Квантитативнa економија КВЕ-5 
1. Др Стеван Р. Стевић 

2. Др Станко Станић 

    

2. Списак наставника, сарадника и административног особља 

2.1. Списак наставника 

Ред. бр. Име и презиме Звање Бр.уговора о раду Бр.одлуке о избору Статус 

1.  Др Милан Томић 

р
ед

о
в
н

и
  

п
р
о

ф
ес

о
р

и
 

01-ПС-1085/09 54-II/04 С 

2.  Др Стеван Р. Стевић 01-ПС-313/09 179-II/06 С 

3.  Др Хамид Алибашић 01-ПС-314/09 202-II/06 С 

4.  Др Драгутин Мировић УИС, ФПЕ Бијељина С 

5.  Др Рајко Радовић УИС, ФПЕ Бијељина С 

6.  Др Бранко Ђерић УИС, Економски факултет Пале С 

7.  Др Ново Плакаловић УИС, Економски факултет Пале С 

8.  Др Радомир Божић УИС, Економски факултет Пале С 

9.  Др Милорад Иванишевић Универзитет у Београду Х 

10.  Др Раде Станкић Универзитет у Београду Х 

11.  Др Бранко Ракита Универзитет у Београду Х 

12.  Др Благоје Пауновић Универзитет у Београду Х 

13.  Др Ката Шкарић-Јовановић Универзитет у Београду Х 

14.  Др Јелена Кочовић Универзитет у Београду Х 

15.  Др Бранислав Анђелковић Универзитет у Нишу Х 

16.  Др Стеван Васиљев Универзитет у Новом Саду Х 

17.  Др Ненад Вуњак Универзитет у Новом Саду Х 

18.  Др Станко Станић Универзитет у Бањој Луци Х 

19.  Др Рајко Томаш Универзитет у Бањој Луци Х 

20.  Др Мустафа Синанагић Универзитет у Тузли Х 

21.  Др Реуф Капић Универзитет у Тузли Х 

22.  Др Бранко Крсмановић УИС, ФПЕ Бијељина С 

23.  Др Љубомир Трифуновић 

в
ан

р
ед

н
и

  

п
р
о

ф
ес

о
р

и
 

01-ПС-410/09 31-II/07 С 

24.  Др Марин Гужалић 01-ПС-1248/09 01-С-946-VI/09 С 

25.  Др Момчило Пољић 01-ПС-414/09 01-С-193-Х/08 С 

26.  Др Миладин Јовичић УИС, ФПЕ Бијељина  

27.  Др Перица Гојковић УИС, Саобраћајни факултет Добој С 

28.  Др Горан Поповић Универзитет у Бањој Луци Х 

29.  Др Владе Милићевић Универзитет у Београду Х 

30.  Др Теодор М. Петровић 

д
о

ц
ен ти

 01-ПС-407/09 281-II/06 С 

31.  Др Витомир Старчевић УИС, ФПЕ Бијељина С 
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32.  Др Лазар Радовановић 01-ПС-170/10 01-С-216-ХXХIV/10 С 

33.  Др Александар Стојановић УИС, Економски факултет Пале С 

34.  Др Драган Ђурановић УИС, Саобраћајни факултет Добој С 

35.  Др Никола Глуховић УИС, Економски факултет Пале С 

2.2. Списак сарадника 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Звање 

Број уговора 
о раду 

Број одлуке 
о избору 

Статус 

1. Мр Нермина Побрић 

виши 

асистент 

01-ПС-402/09 52-II/07 С 

2. Мр Лејла Терзић 
01-ПС-340-1/10 

01-С-433-

XXXVIII/10 
С 

3. Мр Амира Побрић 
01-ПС-340/10 

01-С-433-

XXXVIII/10 
С 

4. Мр Миодраг Перановић 
01-ПС-108/11 

01-С-97-

XLII/11 
С 

5. Мр Василијана Мирковић 

асистенти 

01-ПС-404/09 75-II/05 С 

6. Мр Рената Лучић 01-ПС-405/09 76-II/05 С 

7. Лидија Буха 01-ПС-413/09 243-II/06 С 

8. Љиљана Танасић 01-ПС-400/09 240-II/06 С 

2.3. Списак административног особља 

Ред. бр. Име и презиме Радно мјесто Број уговора 

1. Николина Лазаревић Секретар Факултета 01-ПС-59/10 

2. Александра Томић Референт Студентске службе 01-ПС-199/09 

3. Наталија Томић Библиотекар 01-ПС-197/09 

4. Неђо Лазаревић Референт Студентске службе 01-ПС-195/09 

5. Каменка Вујновић Ристанић Референт Студентске службе 01-ПС-201/09 

6. Драгана Божић Стручни сарадник за фин. рач. послове 01-ПС-151/11 

7.  Стана Радовановић Рачуноводствени радник 01-ПС-198/09 

8. Горан Достанић Оператер 01-ПС-17/10 

9. Јадранко Михајловић Чувар - ложач 01-ПС-200/09 

10. Душко Китић Мајстор за одржавање 01-ПС-206/09 

11. Рајко Вуковић Чувар - ложач 01-ПС-13/10 

12. Миладин Гребић Чувар - ложач 01-ПС-196/09 

13. Божана Ђорђевић Спремачица, референт 01-ПС-204/09 

14. Мара Ђурић Спремачица 01-ПС-205/09 

15. Десанка Тодић Спремачица 01-ПС-203/09 

3. Покривеност наставе на другом циклусу студија 

Анализа потреба стално запослених наставника и сарадника на Економском 

факултету за реализацију Наставног плана другог циклуса (магистарског-мастер) студија на 

студијским смјеровима: (1) Економска политика и развој, (2) Маркетинг и менаџмент и  

(3) Финансијски и банкарски менаџмент извршена је на основу Уредбе о условима за 

оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености 

услова, посебно водећи рачуна о члану 17. тачка б) Уредбе (Сл. гласник РС бр. 41/2007 и бр. 

23/2009). 

Број стално запослених на Факултету: 8 наставника, 8 сарадника. 
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Приказ потребног броја наставника и сарадника за једну школску годину 

Ред. 

бр. 
Назив предмета Ознака 

Студијски 

програм Наставник 
Универ-

зитет 
I II III 

1. Методологија научно-истраживачког рада МНР-5 1 2 3 
1. Др Милан Томић 

2. Др Драгутин Мировић 
И. Сарајево 

2. Међународни финансијски менаџмент МФМ-5 1 2 3 1. Др Милорад Иванишевић  Београд 

3. Квантитативнa економија КВЕ-5 1 2 3 
1. Др Стеван Р. Стевић 

2. Др Станко Станић 

И. Сарајево 

Бања Лука 

4. Финансијска тржишта и институције ФТИ-5 1  3 
1. Др Витомир Старчевић 

2. Др Радомир Божић 
И. Сарајево 

5. Системи подршке одлучивању СПО-5  2 3 
1. Др Лазар Радовановић  

2. Др Раде Станкић 

И. Сарајево 

Београд 

6. Стратегијско управљачко рачуноводство СУР-5  2 3 
1. Др Теодор М. Петровић  

2. Др Владе Милићевић 

И. Сарајево 

Београд  

7. Макроекономска политика и развој МПР-5 1   
1. Др Хамид Алибашић 

2. Др Бранко Ђерић 
И. Сарајево 

8. Економија раста и развоја МПР-5 1   
1. Др Милан Томић 

2. Др Рајко Томаш 

И. Сарајево 

Бања Лука 

9. 
Управљање регионалним и локалним 

развојем 
УРЛ-5 1   

1. Др Марин Гужалић  

2. Др Горан Поповић 
И. Сарајево 
Бања Лука 

10. Економија Европске уније EEУ-5 1   
1. Др Александар Стојановић 

2. Др Горан Поповић 

И. Сарајево 

Бања Лука 

11. Економика и политика заштите околоне ЕЗО-5 1   
1. Др Перица Гојковић 
2. Др Бранислав Анђелковић 

И. Сарајево 
Ниш 

12. Финансијска стабилност и привредни развој ФСР-5 1   
1. Др Ново Плакаловић 

2. Др Рајко Томаш 

И.Сарајево 

Бања Лука 

13. Стратегијски маркетинг СТМ-5  2  
1. Др Момчило Пољић 
2. Др Стеван Васиљев 

И. Сарајево 
Нови Сад 

14. Међународни стратегијски менаџмент МСМ-5  2  
1. Др Драган Ђурановић 

2. Др Бранко Ракита  

И.Сарајево 

Београд 

15. Управљање маркетингом УПМ-5  2  
1. Др Љубомир Трифуновић 
2. Др Мустафа Синанагић 

И. Сарајево 
Тузла 

16. Управљање организационим промјенама УОП-5  2  
1. Др Љубомир Трифуновић 

2. Др Миладин Јовичић 
И. Сарајево 

17. Стратегије тржишног комуницирања СТК-5  2  
1. Др Момчило Пољић 
2. Др Никола Глуховић 

И. Сарајево 

18. Банкарски менаџмент БАМ-5   3 
1. Др Ново Плакаловић 

2. Др Ненад Вуњак 

И. Сарајево 

Суботица 

19. Банкарско рачуноводство и ревизија БРР-5   3 
1. Др Бранко Крсмановић 
2. Др Рајко Радовић  

И. Сарајево 

20. Финансијско извјештавање ФИИ-5   3 
1. Др Ката Шкарић-Јовановић  

2. Др Реуф Капић 

Београд 

Тузла 

21. Управљање ризицима УПР-5   3 
1. Др Јелена Кочовић 
2. Др Благоје Пауновић 

Београд 

 

Наведени план ангажовања наставника и сарадника представља циљ којем се тежи 

ради остварења квалитетније реализације студијских програма. 

Факултет располаже минималним бројем потребних наставника и сарадника који 

могу да реализују наведене програме, од којих је једна половина стално запослених на 

Универзитету у Источном Сарајеву. За почетак реализације другог циклуса потребан број 

наставника и сарадника наведен је у сљедећој табели: 

 

Опис 

Економска  

политика 

и развој 

Маркетинг  

и менаџмент 

Финансијски  

и банкарски 

 менаџмент 

Укупно 

Укупан бр.часова предавања 240 240 240 720 

Потребан број наставника 7 7 6 17 

Укупан број часова вјежби 240 240 240 720 

Потребан број сарадника 6 6 6 10 

 

На основу изведене анализе покривености наставе на другом циклусу студија може 

се закључити да је задовољен услов постављен у члану 4., тачка 2. Уредбе о измјенама и 

допунама Уредбе (Сл. гласник РС бр. 23/2009). 
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В. ПРОСТОР И ОПРЕМА 

Ред 

бр. 
Просторија 

Број 

- ознака 

Број мјеста 

- рачунара 

Површина  

м² 

1. Амфитеатар  I 200/1 170 

2. Амфитеатар  II 100/1 78 

3. Амфитеатар  III 100/1 92 

4. Сала 2 1 50/1 88 

5. Компјутерска лабораторија ITC 30/30 89 

6. Читаоница  Чит. 30/1 55 

7. Фонолабораторија за енглески језик Фоно 20/1 36 

8. Библиотека Библ. 1/1 55 

9. Сала за сједнице 108 30/1 52 

10. Наставнички кабинети 101-118 16/16 228 

11. Студентска служба 2, 3 3/3 44 

12. Кабинет Web уредника 119 1/1 10 

13. Секретаријат; деканат 1 2/2 47 

14. Јавне набавке  6 1/1 15 

15. Рачуноводство 4 2/3 25 

16. Продекан – вањски сарадници 2 1/1 23 

17. Студентски савез  7 2/2 10 

18. Помоћно особље 8 3/0 10 

19. Портирница  - 2/0 6 

Укупно 1.133 

 

Г. БИБЛИОТЕЧКИ РЕСУРСИ 

Рбр. Врста библиотечке јединице Број 

1. Књиге на српском, босанском или хрватском језику 3351 

2. Књиге на страним језицима 196 

Укупно  3547 

3. Монографије на српском, босанском или хрватском језику 135 

4. Монографије на страним језицима 0 

Укупно 135 

5. Часописи на српском, босанском или хрватском језику 469 

6. Часописи на страним језицима 34 

Укупно 503 

7. Уџбеници на српском, босанском или хрватском језику 2335 

8. Уџбеници на страним језицима 223 

Укупно 2558 

Укупно библиотечких јединица  6743 

 



 14 

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

РАСХОДИ 

I (оптимистичка) варијанта – три студијска програма 

Ред. бр. Опис Износ (КМ) 

1. Бруто плате (а + б + в) 315.600,00 

2. Материјални трошкови (г) 46.666,67 

 СВЕГА 362.266,67 

1. Наставници 

Ред. 

бр. 
Опис 

Број 

запослених 

Основица за 

обрачун* 

Мјесечни 

износ 

Годишњи 

износ КМ** 

1. Бруто плате по основу 

редовног рада 

17 1.200,00 20.400,00 204.000,00 

10. Нето плате 17 800,00 13.600,00 136.000,00 

11. Порез и доприноси 17 400,00 6.800,00 68.000,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата ванредног професора (2.000,00 х 40%) 

** На бази 10 мјесеци. 

 

2. Сарадници 

 
Ред. 

бр. 

Опис Број 

запослених 

Основица за 

обрачун*  

Мјесечни 

износ 

Годишњи 

износ 

1. Бруто плате по основу 

редовног рада 

10 720,00 7.200,00 72.000,00 

10. Нето плате 10 480,00 4.800,00 48.000,00 

11. Порез и доприноси 10 240,00 2.400,00 24.000,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата вишег асистента (1.200,00 х 40%) 

 

3. Спољни сарадници  

 
Ред. 

бр. 

Опис Број 

запослених 

Основица за 

обрачун*  

Мјесечни 

износ 

Годишњи 

износ 

1. Бруто плате по основу 

уговора о раду 

3 1.320,00 3.960,00 39.600,00 

10. Нето плате 3 1.200,00 3.600,00 36.000,00 

11. Порез и доприноси 3 120,00 360,00 3.600,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата ванредног професора (2.000,00 х 60%) 

 

4. Материјални трошкови 

 
1. Материјални трошкови у 2009.  280.000,00 

2. Планирани материјални трошкови за мастер студиј (ред.бр. 1 х 20% ) 56.000,00 

3. Материјални трошкови за мастер студије за школску годину (56.000/12)*10 46.666,67 
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II (реалистична) варијанта– два студијска програма 

Ред. бр. Опис Износ (КМ) 

1. Бруто плате (а + б + в) 189.600,00 

2. Материјални трошкови (г) 46.666,67 

 СВЕГА 236.266,67 

 

1. Наставници 

  
Ред. 

бр. 
Опис 

Број 

запослених 

Основица за 

обрачун* 

Мјесечни 

износ 

Годишњи 

износ КМ** 

1. Бруто плате по основу 

редовног рада 

10 1.200,00 12.000,00 120.000,00 

10. Нето плате 10 800,00 8.000,00 80.000,00 

11. Порез и доприноси 10 400,00 4.000,00 40.000,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата ванредног професора (2.000,00 х 40%) 

** На бази 10 мјесеци. 

 

2. Сарадници 

 
Ред. 

бр. 

Опис Број 

запослених 

Основица за 

обрачун*  

Мјесечни 

износ 

Годишњи 

износ 

1. Бруто плате по основу 

редовног рада 

6 720,00 4.320,00 43.200,00 

10. Нето плате 6 480,00 2.880,00 28.800,00 

11. Порез и доприноси 6 240,00 1.440,00 14.400,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата вишег асистента (1.200,00 х 40%) 

 

3. Спољни сарадници  

 
Ред. 

бр. 

Опис Број 

запослених 

Основица за 

обрачун*  

Мјесечни 

износ 

Годишњи 

износ 

1. Бруто плате по основу 

уговора о раду 

2 1.320,00 2.640,00 26.400,00 

10. Нето плате 2 1.200,00 2.400,00 24.000,00 

11. Порез и доприноси 2 120,00 240,00 2.400,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата ванредног професора (2.000,00 х 60%) 

 

4. Материјални трошкови 

 
1. Материјални трошкови у 2009.  280.000,00 

2. Планирани материјални трошкови за мастер студиј (ред.бр. 1 х 20% ) 56.000,00 

3. Материјални трошкови за мастер студије за школску годину (56.000/12)*10 46.666,67 
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III (песимистичка) варијанта– један студијски програм 

Ред. бр. Опис Износ (КМ) 

1. Бруто плате (а + б + в) 139.200,00 

2. Материјални трошкови (г) 46.666,67 

 СВЕГА 185.866,67 

1. Наставници  
Ред. 

бр. 
Опис 

Број 

запослених 

Основица  

за обрачун* 

Мјесечни  

износ 

Годишњи 

износ КМ** 

1. Бруто плате по основу 

редовног рада 

7 1.200,00 8.400,00 84.000,00 

10. Нето плате 7 800,00 5.600,00 56.000,00 

11. Порез и доприноси 7 400,00 2.800,00 28.000,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата ванредног професора (2.000,00 x 40%) 

** На бази 10 мјесеци. 

 

2. Сарадници 

 
Ред. 

бр. 

Опис Број  

запослених 

Основица  

за обрачун*  

Мјесечни  

износ 

Годишњи  

износ КМ 

1. Бруто плате по основу 

редовног рада 

4 720,00 2.880,00 28.800,00 

10. Нето плате 4 480,00 1.920,00 19.200,00 

11. Порез и доприноси 4 240,00 960,00 9.600,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата вишег асистента (1.200,00 x 40%) 

 

3. Спољни сарадници  

 
Ред.  

бр. 

Опис Број  

запослених 

Основица  

за обрачун*  

Мјесечни  

износ 

Годишњи  

износ КМ 

1. Бруто плате по основу  

уговора о раду 

2 1.320,00 2.640,00 26.400,00 

10. Нето плате 2 1.200,00 2.400,00 24.000,00 

11. Порез и доприноси 2 120,00 240,00 2.400,00 
* Основица за обрачун: просјечна плата ванредног професора (2.000,00 x60%) 

 

4. Материјални трошкови 
 

1. Материјални трошкови у 2009.  280.000,00 

2. Планирани материјални трошкови за мастер студиј (ред.бр. 1 х 20% ) 56.000,00 

3. Материјални трошкови за мастер студије за школску годину (56.000/12)x10 46.666,67 

 

Наведени расходи покриће се средствима Буџета Републике Српске према одлукама 

Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву и Министарства просвјете и културе 

Републике Српске. 
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Ђ. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТИМА 

1. Списак предмета 

Ред. 

бр. 
Назив предмета Ознака 

Статус на студијском програму 
Семе-

стар 

ЕПР МИМ ФБМ  

1. Методологија научноистраживачког рада МНР-5 обавезни  

2. Међународни финансијски менаџмент МФМ-5 изборни  

3. Квантитативнa економија КВЕ-5 изборни  

4. Финансијска тржишта и институције ФТИ-5 изборни  изборни  

5. Системи подршке одлучивању СПО-5  изборни  

6. Стратегијско управљачко рачуноводство СУР-5  изборни  

7. Макроекономска политика и развој МПР-5 обавезни   

8. Економија раста и развоја ЕРР-5 обавезни   

9. 
Управљање регионалним и локалним 

развојем 
УРЛ-5 изборни  

 

10. Економија Европске уније EEУ-5 изборни   

11. Економика и политика заштите околоне ЕЗО-5 изборни   

12. Финансијска стабилност и привредни развој ФСР-5 изборни   

13. Стратегијски маркетинг СТМ-5  обавезни   

14. Међународни стратегијски менаџмент МСМ-5  обавезни   

15. Управљање маркетингом УПМ-5  изборни   

16. Управљање организационим промјенама УОП-5  изборни   

17. Стратегије тржишног комуницирања СТК-5  изборни   

18. Банкарски менаџмент БАМ-5  обавезни  

19. Банкарско рачуноводство и ревизија БРР-5  обавезни  

20. Финансијско извјештавање ФИИ-5  изборни  

21. Управљање ризицима УПР-5  изборни  
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2. Наставни програми 

Назив предмета МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

МНР-5 обавезни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програми: 1. 

Економска политика и развој, 2. Маркетинг и менаџмент и 3. Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Да студенти усвоје елементарна сазнања о науци: теорију, класификацију, врсте, 

научну дјелатност и научно усавршавање, оспособе за научно проучавање, праћење и примјењивање савремене 

методологије и технологије израде научних, научно-стручних и стручних дјела. 

Исходи учења: Нaкoн изучaвaњa прeдмeтa студeнти ћe усвojити oснoвнa знaњa o нaуци и нaучнoj дjeлaтнoсти, 

упoзнaћe сe сa oснoвнoм клaсификaциjoм истрaживaчких мeтoдa и тeхникa истрaживaчкoг рaдa, бићe oспoсoбљeни 

зa прaћeњe и примjeну сaврeмeнe мeтoдoлoгиje и тeхникe изрaдe нaучних и стручних рaдoвa, кao и зa нaстaвaк 

дoктoрских студиja у oблaсти eкoнoмиje. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Милан Томић, 2. др Драгутин Мировић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Појам, предмет, значај и историјски развој методологије научно истраживачког рада 

2-3 Процес научног сазнања. Специфичности процеса-чиниоци научног сазнања, битни моменти, научне 

чињенице, научни закони, научне теорије, научни системи 

4-5 Методе научно-истраживачког рада. Појам метода, проблем критерија класификације и врсте метода, 

опште и посебне методе сазнања, специфичне методе сазнања у појединим наукама 

6 Истраживачке технике. Појам технике, класификација технике, технике истраживања и истраживачке 

методе 

7 Инструменти истраживања. Појам инструмената, врсте инструмената, конкуренција инструмената, 

прелиминарна примјена инструмената, баждарење инструмената истраживања 

8 Први колоквијум 

9 Узорак. Појам, врсте, пострупци и технике бирања узорака 

10 Пројекат научно-истраживачког рада. Идејни пројекат, студијсски односно технички пројекат, основни 

дијелови, начин састављања и реализовања пројекта 

11-13 Методологија и технологија израде научног дјела. Уочавање научних проблема и њихова формулација, 

постављање научне хипотеза, прикупљање истраживачке грађе (извори истраживања), квантитативна и 

квалитативна анализа, писање истраживачког извјештаја, закључци, израда библиографских радова, 

техничка обрада научног дјела. 

14 Савремени научни метод-холизам и принцип неодређености 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Зеленика, Р., Методологија и технологија израде знанственог и стручног дјела, Економски факултет, Ријека, 

2000. 

2. Шамић, М., Како настаје научно дјело-увођење у технике научно-истраживачког рада, Свјетлост, Сарајево, 1987. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета МЕЂУНАРОДИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

МФМ-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2010/2011. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и разво, 2. Маркетинг и менаџмент, 3. Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са савременим методима управљања међународним 

финансијским токовима. 

Исходи учења: По зaвршeтку студиja кaндидaти ћe стeћи кoмпeтeнциje и знање о управљању финасијским 

токовима на међународном тржишту капитала, уравнотежености платног биланса и савременим приступима 

управљању међународним финансијама.   

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Милорад Иванишевић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Упознавање са наставним садржајем предмета 

2 Међународно финансијско тржиште 

3 Међународна економска и финансијска међузависност 

4 Управљање токовима на девизном тржишту. 

5 Узроци раста међународног кретања капитала. 

6 Облици међународног кретања капитала. 

7 Стратешки мотиви иностраних инвестиција. 

8 Први колоквијум 

9 Основне економске функције девизног курса. 

10 Фактори ризика на међународном финансијском тржишту. 

11 Политика прилагођавања платног биланса. 

12 Уравнотежење платног биланса. 

13 Утицај еластичности и девизна контрола на међународне финансијске токове. 

14 Савремени приступи управљању међународним финансијама 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Кoвaчeвић, Р., Мeђунaрoднe финaнсиje, ЦИД, Eкoнoмски фaкултeт, Бeoгрaд, 2010.  
2. Милојевић, А., Међународне пословне финансије, Идес, Бијељина, 2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

КВЕ-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Да се студенти оспособе за примјену квантитативних метода у пословном 

одлучивању и рјешавању конкретних економских проблема  

Исходи учења: Нaкoн зaвршeткa студиja кaндидaти ћe стeћи кoмпeтeнциje и вjeштинe у сљeдeћим oблaстимa: 

aнaлизи eкoнoмских и других пoдaтaкa; у плaнирaњу, прeдвиђaњу и пригнoзирaњу; у oптимизaциjи и 

рaциoнaлизaциjи у пoслoвaњу; у дoнoшeњу инвeстициoних и других пoслoвних oдлукa у услoвимa нeизвjeснoсти; у 

извoђeњу дoкaзa и прeзeнтирaњу рeзултaтa. Истo тaкo, кaндидaти ћe бити oспoсoбљeни зa нaстaвaк студиja нa 

дoктoрским прoгрaмимa из oблaсти eкoнoмиje, финaнсиja и мeнaџмeнтa. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Стеван Стевић, 2. др Станко Станић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у наставну дисциплину; Опис наставних садржаја 

2 Примјена математичког програмиранја у припреми и доношењу пословних одлука 

3 Основи линеарног програмирања; стандардни линеарни проблеми 

4 Примјена линераног програмирања у рјешавању економских проблема 

5 Транспортни проблем линеарног програмирања; Врсте транспортних проблема 

6 Примјена различитих метода у рјешавању транспортних проблема 

7 Мрежно планирање и примјена у економији 

8 Први колоквијум 

9 Модели и методе инвестиционог одлучивања 

10 Методе за оцјену ефеката инвестирања 

11 Утврђивање цијене капитала; Елементи за припрему инвестиционе одлуке 

12 Методе инвестиционог одлучивања 

13 Модели за доношење одлука у условима неизвјесности 

14 Вишекритеријално програмирање и инвестиционо одлучивање 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Бацковић, М., Вулета, Ј., Економско-математички методи и модели, Економски факултет, Београд, 2009. 

2. Станић, С., Рачић Ж., Математичка анализа економских проблема, Економски факултет, Бања Лука, 2005. 

3. Стевић, С., Финансијака математика – основи и примјена, Економски факултет, Брчко, 2010. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

ФТИ-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој, 2. Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним 

аспектима финансијских тржишта и институција. 

Исходи учења: Нaкoн зaвршeткa студиja кaндидaти ћe разумјети финaнсиjскo тржиштe, његове сeгмeнте, учеснике, 

институциje и инструмeнте. Тaкoђe, студeнти ћe сaвлaдaти oснoвнe мeтoдe прoцjeнe ризикa и принoсa хaртиja oд 

вриjeднoсти кojимa сe тргуje нa финaнсиjскoм тржишту. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Витомир Старчевић, 2. др Радомир Божић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Регулација и структура финансијског система у тржишној привреди и земљама у транзицији. 

2 Врсте и основна обиљежја финансијских тржишта. 

3 Теорија финансијске структуре, трансакциони трошкови и асиметричне информације. 

4 Теорија ефикасности финансијских тржишта. 

5 Глобално финансијско тржиште. Финансијске кризе. 

6 Финансијске институције на финансијском тржишту. 

7 Учесници на финансијском тржишту. 

8 Први колоквијум 

9 Финансијски инструменти на финансијском тржишту. 

10 Финансијски деривати на финансијском тржишту. 

11 Посредници на финансијским тржиштима - Инвестиционе банке, брокерска дјелатност и дилерска дјелатност. 

12 Поузданост финансијских извјештаја и финансијска тржишта. 

13 Информисаност и заштита инвеститора од могуће злоупотребе информација на финансијским тржиштима. 

14 Основни елементи микроструктуре секундарних тржишта. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Шошкић, Д., Живковић, Б., Финансијска тржишта и институције, Центар за  

 издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2009. 

2. Вуњак, Н., Ковачевић, Љ., Финансијска тржишта и берзе,  Економски факултет, Суботица, 2009.  

3. Mishкin, S. F., Eakins, G. S., Финансијска тржишта и институције, ( превод ), Мате, Загреб, 2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета СИСТЕМИ ПОДРШКЕ ОДЛУЧИВАЊУ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

СПО-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм: 1. 

Маркетинг и менаџмент и 2. Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Стицање знања о функцијама, конфигурацији, врстама, улози и могућностима 

примјене система подршке одлучивању у савременом пословању.  

Исходи учења: Нaкoн зaвршeткa студиja кaндидaти ћe стeћи кoмпeтeнциje и вjeштинe о функционисању, 

конфигурацији и примјени система подршке одлучивању у савременим услoвимa пословања. Кaндидaти ћe се 

оспособити и за нaстaвaк студиja нa дoктoрским прoгрaмимa из oблaсти eкoнoмиje, финaнсиja и мeнaџмeнтa. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Лазар Радовановић, доцент, УИС; др Раде Станкић, редовни професор, 

Универзитет у Београду 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Одлучивање и системи подршке одлучивању 

2 Модели и анализа података за потребе система подршке одлучивању 

3 Пословна интелигенција и технологије стицања и црпљења података, информација и знања 

4 Пројектовање информационих система подршке одлучивању 

5 Информациони системи подршке групном одлучивању 

6 Информациони системи подршке одлучивању који се заснивају на знању из база знања. Експертни системи.  

7 Интелигентни системи подршке одлучивању. Прикупљање, креирање и представљање знања. Управљање 

знањем. 

8 Први колоквијум 

9 Машинско учење и закључивање које се заснива на случајевима. 

10 Вјештачке неуронске мреже, генетски алгоритам, fuzzy логика и системи. Интегрисање система подршке 

одлучивању. 

11 Информационо-комуникациона подршка системима подршке одлучивању. 

12 Системи подршке одлучивању у електронском пословању. Подршка одлучивању у електронској трговини и 

електронском маркетингу. Истраживање тржишта у електронским системима управљања односима с купцима 

(eCRM). 

13 Примјена и будући развој информационих система подршке одлучивању 

14 Модел складишта података (data warehouse model) за подршку одлучивању 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Turban, E. et al., Decision Support and Business Intelligence Systems, Pearson Education, 2008. 

2. Радовановић, Л., Системи подршке одлучивању (у припреми), 2012. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

СУР-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм: 1. Маркетинг и менаџмент и 2. Финансијски и 

банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима:  

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета:  

Прибављање и сједињавање (не)финансијских информација које су повезане са екстерним факторима у односу на 

предузеће и (не)финансијске информације које су генерисане у самом предузећу за студиозни прилаз менаџера 

промјенама које се одигравају у производном конкурентском окружењу.  

Исходи учења: По зaвршeтку студиja кaндидaти ћe стeћи кoмпeтeнциje, знање и вјештине о информационим 

захтјевима стратегијског управљања, недостацима конвенционалног и неопходности  развоја концепта 

стратегијског управљачког рачуноводства у креирању конкурентских стратегија, корпоративне стратегије и 

проблемима дизајнирања стратегијски оријентисаног система управљачког рачуноводства. 

Име и презиме наставника и сарадника:  

др Теодор петровић, доцент, Универзитет у Источном Сарајеву, др Владе Милићевић, ванредни професор, 

Универзитет у Београду; Љиљана Танасић, асистент  

Метод наставе и савладавање градива:  

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

Садржај предмета по седмицама: 

1-2 Информациони захтјеви стратегијског менаџмента 

3 Домети и ограничења конвенционалног управљачког рачуноводства 

4-5 Стратегијско управљачко рачуноводство као одговор изазовима модерног времена 

6-7 Улога стратегијског управљачког рачуноводства у креирању конкурентских стратегија 

8 Први колоквијум 

9-12 Улога стратегијског управљачког рачуноводства у креирању корпоративне стратегије.  

13-14 Проблеми дизајнирања стратегијског система управљачког рачуноводства. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Милићевић, В., Стратегијско управљачко рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2003. 

2. Стевановић, Н., Малинић. Д., Милићевић, В. Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2011.  

3. Стевановић, Н., Петровић, М., Т., Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Брчко, 2010. 

Облици провјере знања и оцјењивање:  

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном процесу, 

позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и практичном дијелу 

испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

МПР-5 обавезни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Да оспособи студенте за ефикасно креирање продуктивне макроекономске политике 

и развоја у оквиру привредног система државе. 

Исходи учења: Након завршетка мастер студија кандидати ће, захваљујући стеченом знању из овог предмета, моћи 

да стручно креирају ефикасну макроекономску политику у склопу привредног развоја и економског система 

дотичне земље и да адекватанo њоме управљају. Стеченим квантумом знања, они ће такође бити оспособљени да 

дефинишу могуће правце привредног развоја БиХ и ЕУ, сагледавајући при томе ex ante i ex post аспекте 

макроекономских агрегата у свакој држави. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Хамид Алибашић, 2. др Бранко Ђерић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Општи увод у настанак, развој и изучавање „Макроекономске политике и развоја“ као  

научно-наставне дисциплине 

2 Мјесто и улога „Макроекономске политике и развоја“ у систему економских наука 

3 Методе „Макроекономске политике и развоја“ 

4 Макроекономска политика и економски систем 

5 Елементи макроекономске политике и економског система 

6 Макроекономска политика и економска рационалност 

7 Могући правци развоја макроекономске политике БиХ и ЕУ 

8 Први колоквијум 

9 Привредни развој у економским теоријама и модели раста 

10 Индикатори – показатељи економског развоја и раста 

11 Генерисање и основни моменти развојних друштвено-економских процеса, дугорочни проблеми нашег и 

свјетског привредног развоја 

12 Стратегија промјена у развојној економској политици и привредни систем за бржи друштвено-економски 

развој 

13 Привредни развој као основа друштвеног прогреса 

14 Методе и могући правци привредног развоја БиХ и ЕУ 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Алибашић, Х., Јакшић, М., Макроекономска анализа, Хамграф, Тузла, 2005. 

2. Ђерић, Б., Теорија и политика привредног развоја, Савремена администрација, Београд, 1997. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета ЕКОНОМИЈА РАСТА И РАЗВОЈА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

ЕРР-5 обавезни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Да се студенти оспособе да у свом раду анализирају појаве које карактеришу процес 

развоја, да успоставе систем економске анализе који ствара могућност за дефинисање претпоставки које друштво 

треба да оствари да би генерисало континуитет развојног процеса у дугом временском периоду, односно оно што се 

означава појмом „одрживог развоја“. 

Исходи учења: По завршетку студија студeнти ће бити oспoсoбљени дa aнaлизирajу прoцeс континуираног раста и 

рaзвoja друштва примјеном аналитичког инструментарија, теорије и одговарајућих модела економског раста. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Милан Томић, 2. др Рајко Томаш 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у теорију привредног развоја. Појмови и обухватности термина привредног раста и развоја.  

2 Основни аналитички инструменти развојне макроекономије. 

3 Савремене теорије привредног развоја. Циљеви и показатељи привредног развоја. 

4 Фактори и циљеви привредног развоја.  

5 Савремене теорије развоја. 

6 Формирање и алокација капитала и његова улога у привредном развоју. 

7 Финансирање привредног развоја домаћом штедњом. 

8 Први колоквијум 

9 Екстерни извори финансирања привредног развоја. 

10 Основни аналитички инструментариј теорије економског раста – увод у економске моделе и Харолд-Домаров 

модел раста. 

11 Соловљев модел економског раста. 

12 Неокласични модел економског раста и златно правило акумулације. 

13 Ендогени модели економског раста – трећа револуционарна теорија. 

14 Резимеи предавања, разјашњења потенцијалних нејасноћа и припрема за други колоквијум. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Драгутиновић, Д.,  Филиповић, М., Цветановић, С., Теорија привредног раста и развоја, Економски факултет, 

Београд, 2006. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ И ЛОКАЛНИМ РАЗВОЈЕМ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

УРЛ-5 изборни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са могућностима и начином управљања региналним и 

локалним развојем, као и улози одрживог привредног развоја у укупном развоју земље. 

Исходи учења: По зaвршeтку студиja кaндидaти ћe самостално или тимски моћи да израђују пројекте локалног, 

регионалног и укупног развоја земље. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Марин Гужалић, 2. др Горан Поповић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у наставни предмет 

2 Основни фактори привредног развоја  

3 Индикатори привредног развоја 

4 Основе регионалног развоја 

5 Критерији регионалне развијености 

6 Приступи управљању регионалним развојем 

7 Инвестиције и регионални развој 

8 Први колоквијум 

9 Појам и карактеристике одрживог развоја  

10 Регионални развој и одрживи развој 

11 Основе локалног развоја 

12 Појам и типови локалног развоја 

13 Основни ресурси локалног развоја 

14 Управљање локалним развојем 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

 1. Драгутиновић, Д.,  Филиповић, М., Цветановић, С., Теорија привредног раста и развоја, Економски факултет, 

Београд, 2006. 

 2. Ђерић, Б., Теорија и политика привредног развоја, Савремена администрација, Београд, 1994.  

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

ЕЕУ-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са настанком, развојем и политиком јединственог европског 

тржишта. 

Исходи учења: По зaвршeтку студиja кaндидaти ћe стeћи кoмпeтeнциje и знање о настанку и развоју Европске 

уније, спољнотрговинској политици, заједничкој пољопривредној и индустријској политици Европске уније, 

мобилности фактора производње и прилагођавању привредног система и економске политике земаља чланица 

Европске уније. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Александар Стојановић, 2. др Горан Поповић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у наставни предмет 

2 Настанак и развој Европске уније 

3 Основне карактеристике Европске уније 

4 Теорије регионалне интеграције и Европска унија 

5 Европска трговинска интеграција 

6 Спољнотрговинска политика Европске уније 

7 Европски економски простор 

8 Први колоквијум 

9 Европска монетарна интеграција 

10 Политика јединственог европског тржишта 

11 Заједничка пољопривредна политика Европске уније 

12 Политика конкуренције 

13 Индустријска политика и мобилност фактора производње 

14 Прилагођавање привредног система и економске политике земаља чланица ЕУ 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Јовановић, М. Н., Европска економска интеграција, Економски факултет, Београд, 2006. 

2. Ковачевић, Р., Међународна економија, Институт за спољну трговину, Београд, 2002. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета ЕКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

ЕЗО-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је оспособљавање студената за сагледавање еколошко-економске 

проблематике развоја. Студенти усвајају теоријске и практичне основе економике околине и управљања природним 

ресурсима. Посебна пажња посвећује се политици заштите околине као економској категорији.  

Исходи учења: По зaвршeтку студиja кaндидaти ћe стeћи кoмпeтeнциje и знање о повезаности економије и екологије, 

економским аспектима заштите околине, управљању и коришћену природних ресурса и политици заштите животне 

средине укључујући и међународну политику и међународно еколошко законодавство. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Перица Гојковић, 2. др Бранислав Анђелковић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и 

примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1-2 Економија и екологија: Општа еколошка разматрања; Еколошка криза и криза развоја; Управљање 

узроцима и посљедицама загађења околине. 

3-4 Економски аспекти заштите околине: Карактеристике економике околине; Еколошке штете, начини и 

методе утврђивања штета; Интернализација еколошких екстерналија; Економски оптимално загађење 

околине; Еколошко рачуноводство; Еколошки порези; Методе вредновања околине. 

5-6 Економика и менаџмент природних ресурса: Проблематика неконтролисаног коришћења ресурса; 

Економика заштићених подручја; Екотуризам.  

7 Међузависност привреде и околине: Еко-ограничења привредног раста и развоја; Економске функције 

околине; Околина и етичка питања; Битна обиљежја одрживог развоја.  

8 Први колоквијум 

9-10 Економика заштите околине у предузећу: Нова улога предузећа у заштити околине; Улагање у заштиту 

околине као профитабилну дјелатност; Интегрални менаџмент квалитета и околине.  

11-12 Општа обиљежја политике заштите околине: Настанак, циљеви, принципи, средства и носиоци политике 

заштите околине; Критеријуми за вредновање политике; Инструменти политике за управљање околином; 

Финансирање политике.  

13-14 Међународна политика заштите околине: Принципи, циљеви и носиоци политике; Међународно еколошко 

законодавство; Политика заштите околине у ЕУ и земљама у транзицији; Политика заштите околине у 

Босни и Херцеговини. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова и 

колоквијума 

Литература:  

1. Анђелковић, Б., Крстић, И., Технолошки процеси и животна средина, Факултет заштите на раду, Ниш, 2002. 

2. Чрњар, М., Економика и политика заштите околиша, Економски факултет, Ријека, 2002.  

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

ФСР-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Економска политика и развој 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са међусобним односима финансијске стабилности и 

привредног развоја земље. 

Исходи учења: По завршетку студија студeнти ће стећи компетенције, знања и вјештине о повезаности и 

међусобној условљености финансијске стабилности и привредног развоја, моћи да креирају ефикасне инструменте 

монетарне регулације у склопу антиинфлационе стратегије и платног у цијелости. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Ново Плакаловић, 2. др Рајко Томаш 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у наставни предмет  

2 Основни фактори привредног развоја 

3 Динамика, типови и квалитет привредног раста 

4 Глобализација као ресурс привредног развоја 

5 Тржиште и привредни развој 

6 Секторски приоритети развоја 

7 Реално подручје и финансијски развој 

8 Први колоквијум 

9 Веза финансијске стабилности и привредног развоја 

10 Финансијски систем и финансијска стабилност 

11 Инструменти монетарне регулације 

12 Антиинфлационе стратегије 

13 Политика платног биланса и монетарна политика 

14 Девизни курс и монетарна политика 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Плакаловић, Н., Монетарна економија, Теорија, институције и политика, И. Сарајево, 2004. 

2. Деветаковић, С., Јовановић, Б.Г., Рикаловић, Г., Национална економија, Економски факултет, Београд, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

СТМ-5 oбавезни И 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Маркетинг и менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Објаснити стратегијско планирање у предузећу и његове главне етапе, описати како 

предузећа састављају изјаве о мисији и циљевима, објаснити како предузећа вреднују и развијају своје пословне 

портфеље, објаснити улогу маркетинга у стратегијском планирању, као и значај стратегијског планирања у 

тржишном пословању. 

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће појединачно или као чланови тима моћи да учествују у 

креирању мисије и визије организације, изради стратегијског плана и оперативних маркетинг планова, 

координирају њихову имплементацију и предузимају неопходне корективне мјере. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Момчило Пољић, 2. др Стеван Васиљев 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у статегијски маркетинг 

2 Стратегијско планирање 

3 Стратегијски план 

4 Стратегијска ревизија 

5 Развој стратегијског раста 

6 Планирање функционалних стратегија 

7 Циљеви и предмети стратегијског маркетинга 

8 Први колоквијум 

9 SWOТ матрица у стратегијском маркетингу 

10 Организација стратегијског маркетинга 

11 Контрола стратегијског маркетинга 

12 Процес контроле стратегијског маркетинга 

13 Оперативна контрола у стратегијском маркетингу 

14 Облици одлучивања у стратегијском маркетингу 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Котлер, Ф., Основе маркетинга, Мате, Загреб, 2007. 

2. Котлер, Ф., Управљање маркетингом, Мате, Загреб, 1997. 

3. Милисављевић, М., Стратегијски маркетинг, Економски факултет, Београд, 2002. 

4. Васиљев, С., Трифуновић, Љ., Маркетинг, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2006. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета МЕЂУНАРОДНИ СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

МСМ-5 oбавезни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Маркетинг и менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Оснoвни циљ је упoзнaвaње студeнaтa сa сaврeмeним интeрнaциoнaлним пoслoвaњeм 

и мoгућнoстима oствaривaњa мeђунaрoднe кoнкурeнтнoсти организације. Кандидати ће се упознати с пoстулaтима 

прoaктивнoг приступa у сaврeмeнoм упрaвљaњу, сa сaврeмeним мeнaџeрским кoнцeптимa и aлaтимa кojи сe 

кoристe у прoцeсу стрaтeгиjскoг мeнaџмeнтa, кao и сa мoгућим нaчинимa упoтрeбe стрaтeгиjских рeсурсa.  

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће бити у стању да препознају факторе који утичу на сложеност 

међународног пословања, алтернативне стратегије уласка на међународна тржишта, компарирају различите форме 

интернационализације пословања како би организацију што адекватније уклопили у међународно окружење. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Драган Ђурановић, 2. др Бранко Ракита 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и сaврeмeнo пoслoвaњe 

2 Утицaj глoбaлних прoцeсa нa стрaтeгиjски мeнaџмeнт 

3 Стрaтeгиjски прaвци интeрнaциoнaлизaциje пoслoвaњa 

4 Трaнсфeр тeхнoлoгиje 

5 Aнaлизa aтрaктивнoсти зeмaљa зa дирeкнe инвeстициje 

6 Стaрaтeгиjскe aлтeрaнaтивe прoизвoдних улaгaњa у инoстрaнству 

7 Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и мeђунaрoднa кoнкурeнтнoст 

8 Први колоквијум 

9 Нaциoнaлнe кoнкурeнтскe прeднoсти 

10 Извoри мeђунaрoднe кoнкурeнтнoсти. 
11 Стрaтeгиjски мeнaджмeнт нa пoдлoзи мeђунaрoднe кoнкурeнтнoсти 

12 Мeђунaрoдни функциoнaлни мeнaџмeнт 

13 Стрaтeгиjски знaчaj мaркeтингa у кoнцeпту мeђунaрoднoг мeнaџмeнтa. 
14 Oргaнизaциoни, прoцeдурaлни и лoгистички прoблeми мeђунaрoднoг мeнaџмeнтa. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Ђурaнoвић, Д., Стрaтeгиjски мeнaџмeнт, Сaoбрaћajни фaкултeт, Дoбoj, 2007. 

2. Dess, G., Lupkin, Т., Eisner, А. B., Стрaтeгиjски мeнaџмeнт (трeћe издaњe), Дaтa стaтус, Бeoгрaд, 2007. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

УПМ-5 изборни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Маркетинг и менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета су да се стекну специјализована знања из сфере управљања маркетинг активностима у 

организацијама и њихова координација с осталим пословним функцијама у сврху остваривања ефективности и 

тржишне препознатљивости. 

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће бити у стању да имплементирају маркетинг концепцију у 

укупну пословну политику организације, адекватно позиционирају сектор маркетинга у организациону структуру, 

обезбиједе тржишну препознатљивост и истакну конкурентске предности организације. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Љубомир Трифуновић, 2. др Мустафа Синанагић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе. 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Схватање задовољства купаца 

2 Освајање тржишта кроз тржишно оријентисано стратешко планирање 

3 Управљање маркентишким информацијама 

4 Анализа маркетинг окружења 

5 Диференцирање и позиционирање тржишне понуде 

6 Управљање производом 

7 Маркетинг стратегије за лидере, сљедбенике, изазиваче и тампонере 

8 Први колоквијум 

9 Управљање услугама 

10 Креирање стратегија и програма цијена 

11 Управљање каналима маркетинга 

12 Управљање интегрисаним маркетинг комуникацијама (ИМК) 

13 Управљање директним и онлајн маркетингом 

14 Управљање маркетинг напорима 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Котлер, Ф., Управљање маркетингом, Мате, Загреб, 2008. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ПРОМЈЕНАМА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

УОП-5 изборни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм: 1. 

Маркетинг и менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Да се едукују студенти да стање стабилности није одрживо, јер га промјене услова у 

интерној и екстерној средини стално нарушавају. Зато су промјене стратегије, структуре и стила вођења предузећа 

неминовне, а то значи да је менаџмент предузећа принуђен да живи са промјенама и да у складу са промјенама у 

средини адаптира или трансформише своју организацију. 

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће бити у могућности да као чланови тима учествују у креирању 

организационе структуре која ће бити у стању да обезбиједи ефикасност и ефективност рада организације и да 

организациону структуру перманентно проактивно прилагођавају промјенама из окружења. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Љубомир Трифуновић, 2. др Миладин Јовичић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод 

2 Нужност организационих промјена 

3 Фактори организационих промјена 

4 Врсте организационих промјена 

5 Управљање организационим промјенама 

6 Управљање отпорима и стварање климе за промјене 

7 Програми организационих промјена 

8 Први колоквијум 

9 Организациони развој 

10 Организациона трансформација 

11 Реинжењеринг пословних процеса 

12 Управљање тоталним квалитетом 

13 Значај организационих промјена у тржишној привреди 

14 Очекивање од организационих промјена у будућим привредним и непривредним субјектима 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Адижес, И., Управљање промјенама, Агора, Прометеј, Нови Сад, 1996. 

2. Mintzberg, H., The managers Job: Folklore and Fact, Hardward Business Review, July-August 1995. 

3. Петковић, М., Организациона понашања, Економски факултет, Београд, 2008. 

4. Трифуновић, Љ., Ставрић, Б., Пословна организација, Економски факултет, Брчко, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета СТРАТЕГИЈЕ ТРЖИШНОГ КОМУНИЦИРАЊА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

СТК-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Маркетинг и менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета су да се студентима омогући стицање специјализованих знања о концепцијама, 

принципима и стратегијама тржишног комуницирања које чине битне претпоставке тржишног успјеха.  

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће бити у могућности да сагледају спектар алтернатива 

комуницирања како са купцима тако и са другим тржишним актерима, да компарирају различите стратегије 

тржишног комуницирања и одаберу адекватне медије како би обезбиједили ефикасност и ефективност тржишног 

комуницирања. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Момчило Пољић, 2. др Никола Глуховић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Елементи тржишног комуницирања 

2 Лична продаја као облик тржишног комуницирања 

3 Дефинисање привредне пропаганде и спонзорство као облик пропаганде 

4 Трошкови привредне пропаганде 

5 Процес дјеловања и планирање привредне пропаганде 

6 Циљеви и планирање трошкова привредне пропаганде 

7 Средства за пренос пропагандних порука 

8 Први колоквијум 

9 Креирање пропагандне поруке 

10 Економски ефекти дјеловања пропаганде производа и услуга и њихово мјерење 

11 Пропаганда производа и услуга на међународном тржишту 

12 Развој агенција за привредну пропаганду и регулисање односа међу учесницима у активностима привредне 

пропаганде 

13 Унапређење продаје као облик тржишног комуницирања 

14 Паблик рилејшенс као облик тржишног комуницирања 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Врачар, Д., Стратегије тржишног комуницирања, Економски факултет, Београд, 2008. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

БАМ-5 обавезни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Стицање знања која кандидати нису стекли на додипломским студијама везаних за 

новe трендовe у развоју банкарске индустрије у свијету и код нас; мјерења и управљања кредитним и тржишним 

ризицима; управљања оперативним и другим нефинансијским ризицима у банкама; управљања капиталом у 

банкама; супервизије банака. 

Исходи учења: Кандидати ће бити oспoсoбљeни дa прaте и кoнтрoлишу бaнкaрскe ризикe, eфикaснo упрaвљaју 

бaнкoм примjeњуjући сaврeмeнe мeтoдe упрaвљaњa, oпштe рeгулaтoрнe oквирe и кoнтрoлнe мeхaнизмe. Кандидати 

добијају тeoриjску oснoву нeoпхoдну зa успjeшнo прaћeњe сaврeмeних трeндoвa у бaнкaрству, aнaлизу и упрaвљaњe 

бaнкaрским ризицимa и бaнкaрским кризaмa. Кандидати се oспoсoбљaвaју зa успjeшнo укључивaњe у мeђунaрoднe 

истрaживaчкe прojeктe, зaпoшљaвaњe и дaљe усaвршaвaњe у бaнкaрскoj струци, као и наставак студија трећег 

циклуса. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Ново Плакаловић, 2. др Ненад Вуњак 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1-2 Савремене технике мјерења и управљања кредитни ризиком, тржишним ризицима и ризиком ликвидности 

код банака. 

3 Планирање ликвидности у банкама.  

4-5 Приступ развијеног мерења код оперативног ризика. Управљање другим нефинансијским ризицима код 

банака. 

6-7 Регулаторни оквир за утврђивање потребног нивоа капитала (Базел ИИ): развијени приступ заснован на 

интерном рејтингу. 

8 Први колоквијум 

9 Примена стандарда Базела II код домаћих банака. 

10 Екстерно повећање капитала у банкама. 

11-12 Упоредна анализа примењених модела супервизије банака у земљама Европске уније и у свету 

(интегрисани вс. секторски приступ). 

13 Модел супервизије банака код нас. 

14 Понашање каматних стопа у условима глобалне финансијске кризе. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Ђукић, Ђ.,Управљање ризицима и капиталом у банкама, Београдска берза, Београд, 2007. 

2. Ђукић, Ђ., Централна банка и финансијски систем, Литопапир, Чачак, 2009. 

3. Плaкaлoвић, Н., Мoнeтaрнa eкoнoмиja - Тeoриja, институциje и пoлитикa, Зaвoд зa издaвaњe уџбeникa, Српскo 

Сaрajeвo, 2004. 

4. Рoсe, С. П; Худгинс, Ц. С., Бaнкaрски мeнaџмeнт и финaнсиjскe услугe. Бeoгрaд: Дaтa стaтус, 2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета БАНКАРСКО РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

БРР-5 обавезни I 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају с обрачуном и књижењем специфичних 

банкарских трансакција и читањем финансијских извјештаја банке, те са савременом теоријом и праксом 

финансијске ревизије. 

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће бити у стању да евидентирају банкарске трансакције, 

израђују и интерпретирају финансијске извјештаје банака, те разумију поступак интерне и екстерне ревизије 

финансијских извјештаја и предлажу менаџменту начине отклањања евентуалних финансијских неправилности. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Бранко Крсмановић, 2. др Рајко Радовић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Специфичности банкарског рачуноводства и ревизије.  

2 Књиговодствено обухватање унутрашњег и међународног платног промета. 

3 Књиговодствено обухватање депозитних и кредитних послова. 

4 Књиговодствено обухватање послова емисије и повлачења новца из оптицаја. 

5 Пословање с ефектима и начин њиховог књиговодственог обухватања. 

6 Књиговодствено обухватање банкарских гаранција. Рачуноводство финансијских деривата. 

7 Калкулације у банкарству. Финансијско извјештавање у банкама. 

8 Први колоквијум 

9 Теоријске основе ревизије. Професионална етика ревизије. Материјалност у ревизији. Ризик ревизије, Докази 

у ревизији, Поступак ревизије. 

10 Оцјена поузданости система интерних контрола. 

11 Утицај информационих и телекомуникационих технологија на процес ревизије: Стандард рачуноводственог 

софтвера, Студија изводљивости, Кориснички захтјеви, ИС рачуноводства, ИТ ревизија, Етика и компјутерска 

технологија, Оквир и стандард ревизије. 

12 Примјена узорка у ревизији. 

13 Ревизија позиција финансијског извјештаја, Завршна ревизија, Ревизијски извјештаји. 

14 Студија случаја: Ревизија финансијских извјештаја предузећа. 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Лукић, Р., Банкарско рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2009. 

2. Лукић, Р., Банкарско рачуноводство: примери - задаци - тестови, Економски факултет, Београд, 2009. 

3. Крсмановић, Б., Полић, С., Информационе технологије у рачуноводству и ревизији, Финрар и Факултет спољне 

трговине, Бања Лука - Бијељина, 2008. 

4. Андрић, М., Крсмановић, Б., Јакшић, Д., Ревизија, теорија и пракса, Економски факултет, Суботица, 2004. 

5. Божић, Р., Кондић, Н., Ревизија финансијских извјештаја, Бања Лука – Источно Сарајево, 2007. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

ФИИ-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Стицање специјализованих знања из финансијског извјештавања која су прилагођена 

потребама менаџера ради доношења пословних одлука. 

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће бити у могућности да израђују финансијске извјештаје који 

су потребни за екстерне стејкхолдере и доношење стратегијских и оперативних пословних одлука. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Ката Шкарић-Јовановић, 2. др Реуф Капић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера 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 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Revsine, Collins, Johnson, Financial reporting&analysis, Prentice Hall, 2009. 

2. Stolowy, Lebas, Korporativno finansijsko izvještavanje, prevod, Banja Luka, 2002. 

3. Gibson, Charles: Financial reporting&analysis, South-Western, 2009. 

4. Кaпић, Рaдoвић, Пиљић: Финaнсиjскo извjeштaвaњe и aнaлизa, EЦOН, Тузлa, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 
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Назив предмета УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
Скраћени назив Статус Семестар ECTS Фонд часова (Предавање + вјежбе) 

УПР-5 изборни II 5 2 2 

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује 2011/2012. 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј економије. Други циклус. Студијски програм(и): 1. 

Финансијски и банкарски менаџмент 

Условљеност другим предметима: нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са врстама ризика, као и методама и техникама управљања 

ризицима у банкарским и осигуравајућим институцијама. 

Исходи учења: Након завршетка студија кандидати ће стећи компетенције, знања и вјештине сагледавања и 

управљања ризицима с којима се суочавају банке и осигуравајуће институције. 

Име и презиме наставника и сарадника: 1. др Јелена Кочовић, 2. др Благоје Пауновић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова 

и примјера из праксе 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у управљање ризиком 

2 Врсте ризика 

3 Технике управљања ризиком 

4 Осигурање као метод управљања ризиком 

5 Реосигурање као метод управљања ризиком 

6 Алтернативне технике управљања ризиком 

7 Принципи управљања ризиком  

8 Први колоквијум 

9 Управљање ризиком у имовинском осигурању 

10 Принципи управљања ризиком у банкама 

11 Управљања кредитним ризиком у банкама 

12 Управљања тржишним ризиком у банкама 

13 Управљања пословним и ризиком ликвидности 

14 Принципи управљања ризиком у електронском банкарству 

15 Други колоквијум 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=5/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати = 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

(ECTS бодова) 5 x 30 сати/кредиту = 150 сати 

Активна настава: 4 x15= 60 сати предавања и вјежби, 

Континуирана провјера знања: 4 сата 

Завршна провјера знања: 2 сата 

Самосталан рад: учење, консултације 84 сата 

Обавезе студента: Редовно и активно присутство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање тестова 

и колоквијума 

Литература:  

1. Harold Skipper, W. Jean Kwon, Risk Mangement and Insurance Perspectives in a Global Economy, 2007. 

2. George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurence, Addison Wesley Publishing Company, 2007. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног 

учешћа у наставном процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на 

усменом и практичном дијелу испита.  

Посебна напомена за предмет: - 



 39 

Е. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКУМЕНАТА 

1. Рјешење о упису брисања Економског факултета у Брчком као правног лица из 

судског регистра Основног суда у Брчком број: 096-0-Рег-07-000969 од дана 

21.09.2007. године. 

2. Рјешење о упису у судски регистар дијела Универзитета – организационе јединице 

Економски факултет у Брчком код Основног суда у Сокоцу број: 089-0-Рег-07-000331 

од дана 14.09.2007. године. 

3. Дозвола за рад Универзитета у Источном Сарајеву број 07.023-3899/09 од 22.06.2009. 

године.  

4. Рјешење о упису у судски регистар Универзитета у Источном Сарајеву број: 089-0-

Рег-07-000316 од дана 06.09.2007. године. 

5. Потврда о регистрацији Универзитета у Источном Сарајеву у Пореској управи број 

06/1.07/0801-053-04-73/07 од 08.10.2007. године. 

6. Потврда о регистрацији Економског факултета у Брчком код Пореске управе број: 

06/1.07/0801-053-04-102/08 од дана 06.11.2008. године. 

7. Рјешење Републичког завода за статистику број: 6692 од дана 03.10.2007. године и од 

20.05.2009. године.  

8. Рјешење Основног суда у Сокоцу о допуни дјелатности број: 089-0-Рег-09-000 183 од 

20.05.2009. године. 

Овјерене копије наведених докумената доставиће се поштом. 

ПРИЛОЗИ: 


