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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MAEP Аграрна економија и политика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање са теоријом регулације у сектору агропривреде и савременом политиком интервенционизма која је смештена у
оквире деловања тзв. кооперативног модела државе (следбеник модела државе благостања у коме држава модификује тржишне
законитости  у  оној  мери  у  којој  је  то  дозвољено  и  оправдано  у  циљу  стварања  стратешке  прехрамбене  сигурности  и
безбедности).

Студенти који похађају предмет “Аграрна економија и политика” биће оспособљени да: (1) разумеју теоријске концепте и праксу
савремене аграрне политике; (2) дизајнирају и имплементирају програм аграрног развоја; (3) дефинишу структуру и спроводе
мере аграрне политике;  (4)  овладају  кључним знањима за стратешко управљање агропривредом;  (4)  примењују  концепт
одрживог  развоја агросектора.

Увод  у  савремену  аграрну  економију:  Прехрамбени  систем  и  агропривреда.  Компаративни  агропривредни  системи.
Пољопривредно предузеће: Потпуна конкуренција и производња, Трошкови и оптимални ниво производње, Понуда на тржишту
хране,  Неперфектна конкуренција и  државна регулација у  агропривреди.  Тражња за пољ. производима:  Категорије  пољ.
производа,  Тражња  за  храном  током  развоја,  Прехрамбена  сигурност,  Прехрамбена  безбедност;  Разлози  за  државну
интервенцију у аграру: Заштита дохотка фармера, Ограничавање производње, Контрола употребе ресурса, Експанзија тражње.
Економски оквири аграрне политике. Историјски осврт на концепте аграрне политике, Механизам аграрног интервенционизма,
Ефекти аграрне политике. Аграрна политика и међународна трговина: Тражња и понуда пољ. производа на светском тржишту,
Цене у сенци и ефекти производње, Компаративне и конкурентске предности у производњи хране, Аграрна подршка и СТО.
Политика заштите окружења и пољопривреда:  Екстерни ефекти,  Оптимални ниво ефикасности пољ. производње,  Права
коришћења ресурса,  Права производње.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања комбинована са студентским презентацијама пројектних задатака. Предавања укључују и симулације које одговарају
конкретним привредним условима у којима се доносе одлуке о мерама аграрне политике. Значајно је заступљен метод рада у
групама где студенти решавају конкретне проблеме (анализа случаја).

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Зорка Закић, Жаклина
Стојановић Економика аграра Економски факултет Београд 2013

2, Закић З., Г.Рикаловић,
Ж.Стојановић,

Институционалне реформе и транзиција
агропривреде у Републици Србији, Свеска 1:
Контуре новог модела функционисања
агропривреде, Свеска 2: Прилог унапређењу
структурног прилагођавања агропривреде,

2002

3, Knutson D.R. et al. Agricultural and Food Policy Pearson Prentice Hall 2007

4, Roger D. Norton Agricultural Development Policy, Concepts and
Experiences John Wiley & Sons 2004

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Активност у току предавања 20.00Да
Есеј 10.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Стојановић Д. ЖаклинаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 2
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MAKM Актуарска математика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Главни циљ предмета је едукација кадрова који ће бити оспособљени за најсложеније задатке мерења ризика у животном и
неживотном осигурању, управљања трошковима осигурања као најбитнијих елемената формирања тарифа за различите
производе осигурања.

Студенти ће бити оспособљени за анализу и израду тарифа за различите производе животног и неживотног осигурања као и за
развој  нових  производа.  Такође  ће  бити  оспособљени  за  квантификацију  техничких  резерви  у  животном и  неживотном
осигурању.

Теоријска настава
Вероватноћа живота и смрти једног, два или више лица. Функција доживљења и функција смрти. Интензитет смртности. Таблице
смртности. Осигурање сталне и променљиве ренте. Unit linked осигурање. Стални и променљиви капитал. Мешовито осигурање
капитала. Осигурање годишњом сталном премијом. Осигурање годишњом променљивом премијом. Нето премија и бруто
премија. Осигурање уз повраћај премије. Књиговодствена, ретроспективна и проспективна нето метода обрачуна математичке
резерве. Karup-ova, Altenburger-ova, Whiting-ova metoda i Fouret-ova метода. Осигурани случајеви као стохастичке величине.
Утврђивање премија (тарифа) у имовинском осигурању. Утврђивање расподеле штета и обрачун накнаде осигурања. Практични
примери одређивања премије, величине штете и накнаде за поједине врсте осигурања имовине.
Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, израда задатака, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић, Ј. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању
лица Економски факултет, Београд 2012

2, Bowers, Gerber, Hickman
Jones, Nesbit Actuarial mathematics Society of Actuaries Edwards Brothers 1986

3, Ралевић Р. Финансијска и актуарска математика Савремена администрација 1975
4, Buhlmann H. Mathematical method in risk theory Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1970

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Кочовић Ж. Јелена, Рајић М. ВеснаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 3
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MANO Анализа осигурања
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Главни циљ предмета је да се студент оспособи за сложене анализе ризика, мерење ризика, управљање финансијским токовима
у осигурању, портфолио анализу итд.

Студенти ће бити оспособљени за обављање најсложенијих послова у области осигурања са финансијског и актуарског аспекта.

Теоријска настава
Ризик  менаџмент  и  осигурање.  Методе  и  технике  управљања  ризиком.  Осигурање  финансијских  ризика.  Пословање
осигуравајућих организација. Цаптиве осигуравајуће компаније. Оцена бонитета осигуравајућих компанија. Математичка резерва.
Маргина солвентности.  Осигурање моторних  возила.  Транспортно  осигурање.  Специфичне врсте  осигурања.  Банкарско
осигурање.  Осигурање  од  одговорности.  Осигурање  депозита  и  кредита.  Осигурање  од  професионалне  одговорности.
Осигуравајуће компаније и пензијски фондови као институционални инвеститори. Инвестиционе стратегије осигуравајућих
компанија. ALM model. Unit linked осигурање. Надзор над пословањем осигуравајућих организација. Мерџери и аквизиције у
осигурању. Социјално осигурање. Специфичности добровољног пензијског и здравственог осигурања.
Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић Ј., Шулејић П.,
Ракоњац-Антић Т. Осигурање

Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2010

2, Ракоњац-Антић Т. Пензијско и здравствено осигурање
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет,

2012

3, Dorfman M. Introduction to risk management and insurance Prentice Hall, New Jersey 2005
4, George E. Rejda Principles of risk managament and insurance Addison Wesley, New York 2008
5, Vaughan E., Vaughan T. Основе осигурања (Управљање ризицима) МАТЕ 2000

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(206) Квантитативна анализа, Мастер академске
Кочовић Ж. Јелена, Ракоњац-Антић Н. ТатјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 4
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPZO Анализа пензијског и здравственог осигурања
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Главни циљ предмета је да студентима пружи знања у вези са комплексним поступцима управљања ризицима у пензијском и
здравственом осигурању. Посебно ће бити потенцирани правци развоја светског пензијског и здравственог осигурања чијом
анализом се могу дефинисати потенцијална решења за редефинисање наших система пензијског и здравственог осигурања.

Студенти ће бити оспособљени за обављање најсложенијих послова у области пензијског и здравственог осигурања, као што је
вршење актуарске оцене, састављање финансијских планова, предлагање најефикаснијег модела финансирања у области
пензијског и здравственог осигурања, дефинисање стратегије развоја система пензијског и здравственог осигурања итд.

Теоријска настава
Управљање ризицима у пензијском осигурању. Системи финансирања пензијског осигурања. Актуарска оцена групног пензијског
осигурања. Хармонизација система пензијско инвалидског осигурања у Србији. Извори остваривања пензијских надокнада у
САД-у (са посебним освртом на карактеристике 403(б) пензијског плана, Keogh-овог пензијског плана, SEP/SIMPLE планова
пензијског осигурања. Систем пензијског осигурања у Шведској. Норвешки систем пензијског осигурања. Систем пензијског
осигурања у Финској. Здравље светске популације и значај Миленијумских циљева развоја. Модели финансирања здравственог
осигурања. Анализа ефикасности различитих облика плаћања здравствених услуга. Управљање средствима здравственог
осигурања. Маркетинг у здравству. Правци развоја светског здравственог осигурања. Карактеристике “HMO” планова и „PPO”
планова у САД-у. Стратешки правци реформе система здравственог осигурања у Србији.
Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Јовановић Гавриловић Б.

Макроекономске претпоставке за увођење нових
производа осигурања, ВИ Међународни
симпозијум, Нови производи на тржишту
осигурања,

Економски факултет Београд
и Удружење актуара Србије 2008

2, Ракоњац-Антић Т. Пензијско и здравствено осигурање
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет

2012

3, Joseph E. Stiglitz Економика јавног сектора
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2004

4, Blake D. Pension Schemes and Pension Funds in the United
Kingdom Oxford University Press 2005

5, Everett A. Pension Planing (Pension, Profit Sharing and other
Deffered Compensation Plans) Irwin/MC Graw-Hill 2002

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Ракоњац-Антић Н. ТатјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 5
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MARP Анализа ризика и портфолио структура
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ  предмета  је  да  студентима  пружи  основе  виших  знања  и  целовитије  разумевање  области  управљања  ризицима
финансијских  институција.  Програм  предмета  полази  од  тога  да  су  студенти  већ  стекли  претходна  знања из  предмета
Финансијска тржишта и Основе инвестиција (Анализа хартија од вредности). И представља природну надградњу у области
управљања ризицима финансијских институција.

Након положеног испита, студент би требало да зна:
•Да детаљније разуме основе Базел регулације портфолиа банака;
•Да темељније разуме механизме функционисања и вредновања форварда, фјучерса, свопова и опција и њихове примене на
управљање ризиком портфолиа финансијских институција;
•Основе ВаР модела и његове примене на тржишном ризику портфолиа финансијских институција;
•Основе кредитног ризика финансијских институција

1. Увод и каматне стопе
Hull, (глава 4) 3 часа
2. Регулатива банака и Базелски стандарди
            Hull, 2007 (глава 7)3 часа
3.Механизам фјучерс тржишта, Hull(глава 2)
 Хеџинг са фјучерсима,  Hull (глава 3) 3 часа
4. Одређивање форвард и фјучерс цене, Hull (глава 5)3 часа
5. Каматни фјучерси, Hull(глава 6)3 часа
6. Свопови,  Hull (глава 7)3 часа
7. Опције, Hull (глава 8,9,10)3 часа
8. Опције: Биномна стабла и БСМ модел, Hull (глава 11,13)3 часа
            9. ВаР модел, Hull (глава  18)3 часа
          10. Кредитни ризик, Hull (глава 20)

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Не постоји метод изво?ења наставе

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Hull, John C. Options, Futures, & other Derivatives Prentice Hall 2006
2, Hull, John C. Risk Management and Financial Institutions Pearson/Prentice Hall 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Шошкић Б. ДејанНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 6
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MANT Анализа тржишта
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ је да се студенту пруже адекватна знања како би могао да буде ефикасан корисник услуга анализе тржишта. То
подразумева пружање знања о облику и садржају истраживачког пројекта анализе тржишта, циљевима и резултатима који се
могу добити у зависности од врсте истраживања и истраживачког задатка, али и методама прикупљања података као и основна
знања о различитим методологијама анализе података,  предусловима њихове употребе и  добро разумевање добијених
резултата анализе тржишта. Студенти уче да користе софтверски пакет за обраду података, као и како да тумаче његове
излазне резултате.

Исход овог предмета је добро познавање начина формулисања захтева за анлизу тржишта, типичног садржаја пројекта анализе
тржишта, различитих истраживачких приступа који се примењују у одговарајућим ситуацијама и у зависности од сврхе анализе
тржишта, као и метода који се могу користити за анализу података, њихових предности и недостатака и примењивости у
различитим ситуацијама и за различите сврхе истраживања. Студенти су у могућности да адекватно тумаче и исправно користе
резултате који се добијају применом софтверског пакета за обраду података о тржишту.

1.Анализа тржишта са аспекта одлучивања. Истраживачки пројекат анализе тржишта – Садржај и структура. Формулисање
предлога истраживања.
2.Фазе процеса анализе тржишта.  Сврха истраживања. Циљ истраживања. Одређивање вредносит информација.  Дизајн
истраживања. Имплементација.
3.Извори података. Секундарни извори података у Србији, предности и недостаци. Секундарни извори података у иностранству.
Статистички преглед и компаративност.
4.Примарни извори података. Врсте истраживања. Мерење ставова. Извођење експеримената.
5.Извлачење узорака. Величина узорка. Узорачке и неузорачке грешке.
6.Припрема података за анализу. Преглед статистичких техника анализе података. Унакрсно табелирање. Упознавање са
програмом за анализу података.
7.Тестирање хипотеза.
8.Корелациона и регресиона анлиза.
9.Преглед и основне информације о софистицираним методама анализе тржишта. Дискриминациона анализа. Каноничка
анализа. Факторска анализа. Анализа скупина. Мултидимензионо скалирање. Анализа здружених ефеката

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава ће се изводити кроз предавања, као и кроз практичан истраживачки рад. За сваку тему ће бити дат општи оквир и
литература којом се конкретна проблематика обрађује, помоћу Power Point презентације, затим се студентима тада даје преглед
расположиве  литературе  и  предлажу  питања  за  дискусију  на  следећем часу.  Током  практичног  рада  са  студентима  се
проблематика која је третирана током часова предавања обрађује кроз практичан рад. Студенти самостално и уз туторство
спроводе одређене анализе, кроз сопствени истраживачки рад, како групни тако и индивидуални.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Paul Nage Market Research – A Guide to Planning, Methodology
& Evaluation 2002

2, ESOMAR Market Research Handbook ESOMAR 2007
3, Акер, Кумар, Деј Маркетиншко истраживање Економски факултет 2008

4, Фајгељ, С. Методе истраживања понашања Центар за примењену
психологију 2007

5, Ковачић З. Мултиваријациона анализа Економски факултет Београд 1998

6, Фајгељ, С. Психометрија, метод и теорија психолошког
мерења

Центар за примењену
психологију 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Прица З. ИванаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 7



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MAVS Анализа временских серија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је обрада метода анализе временских серија које се користе у макроеконометријском моделирању и моделирању
временских серија на финансијским тржиштима. Фокус је на теоријским основама метода анализе временских серија. Посебно
пажња посвећује се методама анализе временских серија са јединичним кореном, будући да је његово присуство иманентно
највећем броју економских временских серија. Како би економски закључци донети на основу анализе временских серија били
поуздани, приликом примене одговарајућих метода неопходно је водити рачуна о специфичностима конкретних економских
величина.

Студенти су савладали теоријске основе метода анализе временских серија које су предвиђене програмом предмета. Студенти
су  савладали  поступак  извођења  кључних  теоријских  резултата  у  области.  Студенти  су  научили  да  воде  рачуна  о
специфичностима  економских  временских  серија  приликом  примене  метода  анализе.

Једнодимензиони  линеарни  модели временских  серија.  Основни  појмови.  Стационарне  временске  серије.  Предвиђање.
Спектрална анализа. Јединични корен у анализи једнодимензионих линеарних временских серија. Функционална централна
гранична  теорема.  Асимптотска  својства  оцена  параметара  у  моделима  са  јединичним  кореном.  Тестови  јединичног
корена.Структурни лом и тестови јединичног  корена.  Разломљена интегрисаност.  Једнодимензиони нелинеарни модели
временских серија. Ауторегресиони модели са прагом (енгл. скраћеница: TAR). Ауторегресиони модели глатке транзиције (енгл.
скраћеница: STAR). Марковљев модел промене режима. Тестови нелинеарности. Једнодимензиони модели волатилности.
Ауторегресиони
модел  условне  хетероскедастичности  (енгл.  скраћеница  ARCH)  и  ауторегресиони  модел  уопштене  условне
хетероскедастичности (енгл. скраћеница GARCH): својства, идентификација и провера адекватности модела. Предвиђање
волатилности.  Вишедимензиони  модели  временских  серија.  Векторски  ауторегресиони  модели  (енгл.  скраћеница  VAR)
стационарних  и  временских  серија  са  јединичним  кореном.  Коинтегрисани  VAR  модел:  тестирање  постојања  и  броја

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. На часовима предавања излажу се теоријске основе метода анализе
временских серија. Извођењу кључних теоријских резултата посвећује се посебна пажња. На часовима вежби решавају се
задаци који треба да допринесу додатном разумевању теоријских поставки.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Hamilton, J.D. Time Series Analysis Princeton University Press 1994

2, Juselius, K. The Cointegrated VAR Model: Methodology and
Applications Oxford University Press 2006

3, Mills, T.C. and Markellos R.N. The Econometric Modelling of Financial Time Series Cambridge University Press,
3rd ed. 2008

4, Tsay, R.S. Analysis of Financial Time Series Wiley, 3rd ed 2010

5, Младеновић, З. и Нојковић
А. Примењена анализа временских серија Економски факултет, Београд 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Младеновић Л. ЗорицаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 8
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MBAM Банкарски менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Стицање додатних знања везаних за тематику: нових трендова у развоју банкарске индустрије у свету и код нас; мерења и
управљања кредитним и  тржишним ризицима;  управљања оперативним и  другим нефинансијским ризицима у  банкама;
управљања капиталом у  банкама;  супервизије  банака,  која  кандидати  нису  стекли  на  додипломским студијама.

Оспособљеност кандидата да ради на различитим пословима у банкама, у домену комерцијалног и инвестиционог банкарства; у
небанкарским  финансијским  институцијама  које  управљају  различитим  ризицима  којима  су  изложене  на  тржишту;  у
институцијама које су задужене за креирање регулативе и супервизију банака и институцијама задуженим за надзор над
небанкарским финансијским институцијама које послују на тржишту капитала.

Теоријска настава

Савремене  технике  мерења  и  управљања  кредитни  ризиком,  тржишним  ризицима  и  ризиком  ликвидности  код  банака.
Планирање ликвидности у банкама. Приступ развијеног мерења код оперативног ризика. Управљање другим нефинансијским
ризицима код банака. Регулаторни оквир за утврђивање потребног нивоа капитала (Базел 2): развијени приступ заснован на
интерном рејтингу.  Примена стандарда Базела 2 код домаћих банака.  Екстерно повећање капитала у банкама.  Примена
стандарда  Базела 3 у свету и код нас. Упоредна анализа примењених модела супервизије банака у земљама Европске уније и у
свету (интегрисани вс. секторски приступ). Модел супервизије банака код нас.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Семинарски рад (на основу анализе случаја).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања  уз  коришћење  презентација  тематских  целина,  датих  у  садржају  предмета,  у  виду  слајдова.  Презентација
семинарског рада кандидата према унапред задатим темама. Дискусија на основу презентираног семинарског рада кандидата.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Ђукић, Ђ. Управљање ризицима и капиталом у банкама Економски факултет, Београд 2011
2, Ђукић, Ђ. Централна банка и финансијски систем Литопапир Чачак 2010

3, Ђукић, Ђ. Банкарство и криза – међународни и домаћи
аспекти Економски факултет, Београд 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Семинарски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Ђукић Т. ЂорђеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 9



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MBRM Бренд менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљ предмета је да полазнике упути у специфичности управљања маркама (брендовима) предузећа, и да их научи
како да у пракси успешно примењују стечена знања и компетенције из ове области.

Имати престижну марку (бренд) и верне потрошаче циљ је коме теже сви учесници на тржишту. Управо стога и основни исходи
образовања на предмету Бренд менаџмент укључују: овладавање терминологијом, методама и поступцима креирања успешног
бренда, при чему је фокус на холистичком приступу и аналитичкој и стратешкој компоненти, које полазници курса развијају кроз
индивидуални и групни (тимски) рад. Маркетиншки начин размишљања полазника курса и њихова усмереност на крајњег
потрошача су уграђене у све активности.

Материја која се обрађује структурирана је на начин да студентима пружи заокружену целину изучавања проблематике бренд
менаџмента. У том смислу су основни делови који се изучавају кроз разне видове наставе следећи: Појам бренда и бренд
менаџмента; Везе између савременог потрошача и бренда; Креирање основних вредности бренда и стратегија позиционирања;
Архитектура бренда;  Интерна и екстерна имплементација бренд менаџмента; Мерење вредности бренда; Специфични аспекти
брендирања (трговинска марка, бренд у сектору услуга, брендирање подручја, однос домаћих и страних брендова итд).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања по предвиђеној динамици уз употребу пројектора; Анализа текућих дешавања из области
бренд менаџмента у Републици Србији и окружењу.
Вежбе: Интерактивни рад; Решавање студија случајева;
Истраживачки рад – израда и презентација пројекта, на тему бренд менаџмента, према детаљном упутству и уз менторство
професора са предмета.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Вељковић, С. Бренд менаџмент у савременим тржишним
условима

ЦИД - Економски факултет,
Београд 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 15.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 35.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Петковић К. Горан, Вељковић М. СашаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 10
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MCTE Цене и тарифе у енергетици
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет има за циљ да студенте упозна са савременим начинима формирања цена енергената као и методама регулација цена,
основним принципима тарифирања, појмом и садржајем тарифних система у земљи и иностранству као и начинима њихове
израде.  Циљ је  да се подстиче аналитичко-истраживачки интерес на подручју  управљања енергетским процесима као и
стварањем предуслова за даље унапређење регулаторних процеса у енергетици. Посебан нагласак се ставља на проблеме
либерализације енергетских токова и потребу њиховог усклађивања са међународним тенденцијама.

Стицање знања потребних за вођење ценовне политике енергената, сагледавање њихове међузависности и утицаја како на
економију предузећа тако и на опште друштвено-економске токове, анализу тржишних тенденција и управљање ризицима у
енергетској делатности као и регулаторна знања потребна за самосталан рад и одлучивање на глобалном енергетском тржишту.

1. Карактеристике и развој енергетске делатности
2. Организација као фактор формирања политике цене енергената
3. Планирање и управљање трошковима у енергетској области
4. Теорија цена енергената и тарифни системи
5. Развој и инвестиције у енергетске области
6. Место и улога државе у енергетској области – регулација цена
7. Екологија и енергетика
8. Формирање цена енергената у Србији

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе, консултације, самостални и групни рад, дијалошка метода, дискусионе групе.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Танић Гордан Електрична енергија и тржиште едиција Моћ промена,
Београд 2001

2,

2.КЕМА, Пројекат –
Техничка помоћ Агенцији за
енергетику Републике
Србије

Cost Allocation and Tariff Structures – преведено на
српски 2008

3,

3.КЕМА, Пројекат –
Техничка помоћ Агенцији за
енергетику Републике
Србије

Price Control Regulation Principles -преведено на
српски 2008

4, Nadine Haase European Gas Market Liberalisation Oxford Institute for Energy
Studies, Oxford 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Милићевић М. ВладеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 11
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MDAP Демографска анализа и пројекције
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ је савладавање сложенијих метода демографске анализе укључујући и методологију пројекција становништва. То се
посебно односи на демографске таблице које се као метод користе у различитим областима демографских истраживања
(морталитет, фертилитет, нупцијалитет, радна снага). Циљ су нарочито апликативна знања и оспособљавање за адекватну
примену демографских метода у конкретним истраживањима. Такође, и њихова примена у комбинацији са другим методима,
попут статистичких, у свим случајевима где је неопходно познавање законитости, али и специфичности демографског развитка.

Исход су усвојена знања из области основних и сложенијих метода демографске анализе и пројекција и њихове конкретне
примене.Стиче се знање и способност примене и развијања методологије прикупљања, обраде и презентације података о
становништву. Рад на пројекцијама становништва за различите потребе и анализа излазних резултата. Способност примене
демографске анализе у истраживачким пројектима демографског карактера, али и економског, социолошког, медицинског и
др.Такође, очекује се да исход обезбеди неопходна знања за наставак образовања на докторским студијама.

Трансверзални и кохортни метод демографске анализе; Стопе и вероватноће у демографској анализи; Стандардизоване стопе;
Демографске таблице; Таблице морталитета; Вероватноћа умирања; Изравнање сирових вероватноћа умирања; Трансверзална
и  кохортна  анализа  фертилитета;  Ниво  замене;  Методи  демографске  анализе  за  оцену  миграционог  салда;  Пројекције
становништва; Математички методи пројекција; Метод компонената; Хипотезе о фертилитету, морталитету и миграцијама;

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, дискусије, анализе података о становништву, анализе резултата пројекција, интерпретација резултата истраживања.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Брезник, Д. Демографија-анализа, методи и модели Научна књига 1982
2, Ђурђев, Б. Основне технике у демографији Нови Сад 2001
3, Радивојевић, Б. Закон морталитета Научна књига 1989
4, Rowland, D. Demographic methods and concepts Oxford University Press 2003
5, Smith, D. Formal Demography Plenum Press 1992
6, Hinde A. Demographic Methods Arnold-Hodder Group 1998

7,
United Nations – Department
of Economic and Social
Affairs

World Population Prospects: The 2006 Revision United Nations New York 2007

8, Никитовић, В. Тачност пројекција становништва Србије 2004 Становништво ЦДИ ИДН 2004

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Радивојевић М. БиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 12
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MDIM Директни маркетинг
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљ предмета је  да полазнике упути у  специфичности директног  маркетинга  и  да их  научи како  да успешно
примењују  стечена знања и  компетенције  из  ове области у  пословној  пракси.

Основни исходи образовања на предмету Директни маркетинг укључују:  овладавање терминологијом, усвајање метода и
поступака креирања успешног система директног маркетинга, развијање одговарајуће маркетиншке базе података, управљање
целокупним процесом од креирања понуде до грађења дугорочних односа, и остале елементе неопходне за правилну примену у
пословној пракси. То се постиже комбинацијом индивидуалног и тимског рада полазника, при чему се допунски развијају и
етичност, презентационе вештине, аналитичност и стратешки приступ решавању проблема.

Материја  која  се  обрађује  структурирана је  на начин да студентима пружи заокружену целину изучавања проблематике
директног маркетинга: Концепција (основе) директног маркетинга; Улога и значај маркетиншке базе података; Функционисање
директног маркетинга: креирања понуде, креативне стратегије, медији/канали директног
маркетинга (директна пошта, каталошки маркетинг,  телемаркетинг,  и-мејл маркетинг,  интернет маркетинг,  пропаганда са
директним реаговањем – ТВ, радио, новине, часописи, маркетинг путем мобилних телефона итд), обрада поруџбина, развој
дугорочних односа са купцима...); Тестирање и праћење резултата директног маркетинга.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања по предвиђеној динамици уз употребу пројектора; Анализа текућих дешавања из области
директног маркетинга у Републици Србији и окружењу.
Вежбе: Интерактивни рад; Решавање студија случајева; Рад у рачунском центру.
Истраживачки рад – израда и презентација приступног рада, на тему директног маркетинга, према детаљном упутству и уз
менторство професора са предмета.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Вељковић, Саша,
Красавац-Хронеос Биљана Директни маркетинг ЦИД - Економски факултет,

Београд 2013

2, Салаи, Сузана, Кончар,
Јелена Директни маркетинг Економски факултет,

Суботица 2007

3, Stone, Bob and Jacobs, Ron
Successful Direct Marketing Methods: Interative,
Database, and Customer-based Marketing for Digital
Age

McGraw-Hill 2008

4, McDonald J. Wiliam Direct Marketing – An Integrated Approach McGraw-Hill 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 15.00Да
Приступни рад 35.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Chroneos Красавац  . Биљана, Вељковић М. СашаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 13
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMAM Економетријски методи и модели
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да упозна студенте са економетријским методама и моделима који се користе у макроекономији и да их
оспособи  за  самостална  емпиријска  истраживања  у  овој  области.  Предмет  је  намењен  анализи  теоријских  основа
економетријских метода и сагледавању њихове практичне примене. Посебна пажња посвећује се интерпретацији емпиријских
истраживања  која  представљају  примену  економетријских  метода  у  циљу  анализе  зависности  економских  величина  и
испитивању  валидности  поставки  економске  теорије.

Стечена  знања  оспособљавају  кандидате  за  примену  економетријског  моделирања  у  привреди,  банкарству,  државним
установама, и свуда где је потребно аргументовано закључивање на основу теоријских поставки и емпиријских података. Та
знања садрже методологију економетријског моделирања ради квантификовања економских међузависности.

Основе економетрије. Класични линеарни регресиони модел: претпоставке, методе оцењивања, својства оцена и статистичко
закључивање. Нека одступања од претпоставки класичног линеарног регресионог модела (аутокорелација, хетероскедастичност
и мултиколинеарност).  Вештачке променљиве. Спецификација и избор модела. Емпиријска анализа конкретних података.
Модели  временских  серија.  Основни  појмови:  стационарност,  обична  и  парцијална  аутокорелациона  функција.  Модели
стационарних  временских  серија.  Јединични  корен  у  временској  серији:  тестови,  економске  и  статистичке  импликације.
Коинтеграција: тестирање и оцена параметара. Модел са корекцијом равнотежне грешке. Моделирање временских серија
привреде Србије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. На часовима предавања излажу се теоријске основе економетријских
модела и објашњава њихова улога у економским анализама. Часови вежби су намењени стицању практичних знања. Ови часови
организују се у рачунском центру да би студенти научили да применом програмског пакета EVIEWS моделирају податке из
области међународне економије и на коректан начин изводе статистичке и економске закључке. У практичном раду анализирају
се подаци привреде Србије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Младеновић, З. и Петровић,
П. Увод у економетрију Економски факултет, Београд 2011

2, Младеновић, З. и Нојковић
А. Примењена анализа временских серија Економски факултет, Београд 2012

3, Brooks, C. Introductory Econometrics for Finance Cambridge University Press 2008

4, Mark, C. N. International Macroeconomics and Finance: Theory
and Econometric Methods Blackwell Publisher 2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Младеновић Л. Зорица, Нојковић Ч. Александра, Петровић Д. ПавлеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MEMU
Економетријски модели упоредних података и панелаНаставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Користећи савремена светска знања из области економетријког моделирања, циљ овог предмета је образовање стручњака да
обављају сложене анализе, како у микроекономској тако и макроекономској области. Како је примена економетријских модела
основ савремене методологије закључивања у економији, овај предмет даје потребна методолошка знања да се на основу
емпиријских података у пракси остваре следећа три важна циља: (1) тестирање хипотеза о важности теоријских поставки, пре
свега о значају и врсти утицаја одређених економских фактора, (2) прогнозирање и симулације алтерантивних ефеката и (3)
сугестије оптималних економских одлука.

Стечена знања оспособљавају кандидате за примену моделирања у привреди, банкарству, државним установама, и свуда где је
потребно аргументовано закључивање на основу теоријских поставки и емпиријских података. Та знања садрже: методологију
економетријског моделирања ради квантификовања економских међузависности код упоредних података (земаља, фирми,
домаћинстава, итд.), технику рада са панелима (више јединица посматрања кроз време), моделе бинарног и вишеструког избора,
вештине у раду са савременим рачунарским програмима, у извођењу доказа и презентирању резултата.

Структуру  предмета  чине  три  целине:  класична  економетрија,  економетрија  панела  и  економетрија  дискретне  зависне
променљиве.  У  првом  делу  разматрају  се  претпоставке  класичног  линеарног  вишеструког  модела  и  нарушеност  тих
претпоставки;  методи оцењивања и особине оцена; тестирање, одступање од претпоставки КЛРМ тестови и оцењивање,
функционалана форма и  структурни преломи;  идентификовање нелинеарности;  тестови стабилности модела и  промене
структуре; алтернативни модели и анализа спецификације; избор међу несродним моделима и критеријуми избора; привидно
неповезане једначине; системи симултаних једначина и методи њиховог оцењивања. У другом делу разматрају се модели
података  панела,  модели  фиксних  и  случајних  индивидуалних  (и  временских)  ефеката;  тестови  и  избор  модела;
хетероскедастичност  и  аутокорелација  у  панелу и  методи тестирања;  једнострука  ендогеност,  методи инструменталних
променљивих. Област модела са дискретном зависном варијаблом изучава моделе бинарног избора, пробит и логит, линеарни
модел вероватноће, индексну функцију, оцењивање и закључивање, маргиналне ефекте, тестове спецификације, динамичке
моделе бинарног избора и моделе вишеструког избора.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз образовне форме: предавања, консултације, допунски рад и семинаре. Предавања подразумевају
излагање основних теоријских и методолошких поставки из савремене светске литературе, уз карактеристичне пример из праксе,
кроз употребу рачунарских програма. Консултације и вежбе састоје се од интерактивног рада кандидата у изради примера, уз
коришћење одговарајућих програма (Eviews, STATA). Допунски рад подразумева обраду литературе, вежбе на рачунару и израду
обавезних примера. Семинари се састоје од индивидуалне или групне презентације семинарских радова, уз активно учешће
осталих кандидата кроз дискусију.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Greene, W.H. Econometric Analysis, 7th edition Prentice Hall 2011

2, Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel
Data, 2nd edition The MIT Press 2011

3, Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics, 4th ed. John Wiley&Sons 2012

4, Јовичић, М. и Драгутиновић
Митровић Р. Економетријски методи и модели ЦИД, Економски факултет,

Београд 2011

5, Baltagi, B.H. Econometric Analysis of Panel Data John Wiley&Sons 2008
6, Asteriou, D. and Hall, S.H. Applied Econometrics Palgrave 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Драгутиновић-Митровић С. Радмила, Нојковић Ч. АлександраНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 15
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MERA Економија развоја
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да омогући студентима усвајање релевантних теоријских и практичних знања из области економског раста и
развоја на националном, регионалном и глобалном нивоу. Студенти ће се упознати са савременим схватањима развоја – новим
развојним концептима и могућностима њихове примене, актуелним развојним проблемима и модалитетима њиховог решавања,
процесом глобализације и његовим развојним импликацијама, значајем планирања и управљања развојем у циљу остваривања
жељених резултата.

Студенти  би  требало  да  спознају  и  разумеју  суштину  савременог  процеса  развоја,  да  буду  оспособљени  за  анализу  и
предвиђање  привредних  кретања,  да  могу  да  идентификују  и  решавају  сложене  развојне  проблеме  уз  уважавање
институционалних услова, да активно учествују у формулисању и имплементацији развојне стратегије и политике на различитим
нивоима, да разумеју и примењују принципе одрживог раста и развоја на макро и микро плану.

Теоријска настава
Еволуција схватања о развоју; Савремени приступ развоју; Концепт и мерење људског развоја (хуман девелопмент); Концепт
одрживог развоја (сустаинабле девелопмент); Стратегија одрживог развоја и индикатори одрживости; Економска неједнакост и
развој – појам и мерење неједнакости, преиспитивање Кузњецове хипотезе, функционални аспект неједнакости, светска, интер-
национална и интра-национална неједнакост; Проблем сиромаштва – мултидимензионални концепт сиромаштва и основни
елементи свеобухватне стратегије за сузбијање сиромаштва; Концепт и мерење социјалне искључености; Људски капитал и
његова улога у развоју; Становништво, миграције и економски развој; Технологија, раст и запосленост; Главни правци промена у
структури привреде и развој информационог друштва; Глобализација и економски развој – међународни токови робе, рада и
капитала; Финансијске институције и развој; Улога државе у економском развоју; Светска економска криза и значај квалитета
раста; Развојни циљеви и стратегије; Миленијумски циљеви развоја; Улога националних развојних политика; Стратегијски правци
привредног развоја Србије у глобалном окружењу.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Класична предавања, дискусије, презентације, постављање питања, обрађивање дела градива од стране самих студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Todaro, M. P . – S. C. Smith Economic Development Addison–Wesley, Boston 2012

2,  Ray, D.  Development Economics Princeton University Press,
Princeton 1998

3, Dalal-Clayton, B. – S. Bass
(eds.) Sustainable Development Strategies Earthscan 2007

4, Rodrik, D. The Globalization Paradox: Democracy and the
Future of the World Economy W.W. Norton & Company, Inc. 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Есеј 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Бајец М. Јуриј, Јовановић Гавриловић Д. БиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 16
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MEES Економика енергетике и енергетска стратегија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Оспособљавање полазника  за  примену  економских  критеријума  и  оптимизационих  метода  у  оптималном организовању
електроенергетског сектора, стварању тржишта електричне енергије, планирању развоја и планирању рада електроенергетског
система.

По окончању наставе и испита из предмета студенти би требало да буду оспосбљени за примену еономске анализе у решавању
конкретних проблема у енергетици - организовања система, функционисања тржишта и планирања рада система.

1. Прорачун оправданих годишњих трошкова ЕЕС
2. Макро и микро економски значај тарифног система за продају електричне енергије и прорачун тарифних елемената
3. Прогноза потрошње електричне енергије
4. Планирање развоја и избор оптималних параметара постројења
5. Дугорочно и краткорочно планирање рада ЕЕС
6. Оптимизационе методе у електроенергетици
7. Економски аспекти реструктурирања ЕЕС
8. Нови правни и институционални оквир
9. Планирање рада и обрачуни у дерегулисаном окружењу.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се на предмету изводи кроз: предавања, вежбе и студијско-истраживачки рад и то кроз: теоретско излагање, решавање
практичних нумеричких примера и анализу стварних проблема на крају сваке области.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, William Spanger Peirce Economics of the Energy Industries Praeger publishers 1996
2, Stiglitz, J. Економија јавног сектора ЦИД-Економски факултет 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Не
Усмени испит 50.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бајец М. Јуриј, Рикаловић М. Гојко, Ружић И. СлободанНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 17
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MEKR Економика регулације
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Разумевање узрока, механизама, домета, трошкова и ограничења процеса регулације (с посредним освртом на регулацију
природног монопола).

Овладавање аналитичким апаратом који је у основи теорије регулације и кључним елементима процеса регулације.

Теоријска настава
Разлози  регулације,  Стиглер-Пелцманов  модел регулације,  Познерова  анализа  регулације;  Бекеров  модел регулације).
Дефинисање природног мопопола (технолошко дефинисање; неповратни трошкови, субадитивност трошкова, контестабилна
тржишта и одрживост природног монопола).
Регулација приодног монопола (циљеви регулације, регулаторне институције, регулација цене уз потпуну информисаност,
регулација уз несавршене и асиметричне информације, конкуренција посредством франшиза, трошкови регулације, мерење
ефеката регулације).
Антимонополско законодавство (основни елементи, пример Србије)
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: Презентација и анализа оригиналних научних радова

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавање: Излагање кључних теза уз активно учешће студената
Вежбе:  Студентска  презентација  оригиналних научних  радова који  су  обликовали тему о  којој  је  реч  и  њихово критичко
разматрање.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,  Viscusi, K., Vernon, J., & J.
Harrington  Economics of Regulation and Antitrust  MIT Press 2000

2, Sherman, R. he Regulation of Monopoly  Cambridge University Press 1990

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Стојановић Ј. БожоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 18
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MEZP Економика здравства и пензијски фондови
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Главни циљ предмета је да студент овлада специфичним знањима из области здравственог и пензијског осигурања које ће му
омогућити да решава сложене проблеме из ових области у пракси.

Студенти ће бити оспособљени за обављање комплексних финансијских и актуарских послова у  пензијским фондовима,
здравственим установама,  фонду здравственог  осигурања,  осигуравајућим компанијама итд.

Теоријска настава
Основне карактеристике здравственог осигурања. Елементи здравствене заштите. Начини плаћања здравствених услуга.
Организација и финансирање здравственог осигурања. Обавезно и добровољно здравствено осигурање. Нивои финансирања
здравственог  осигурања.  Карактеристике  Бизмарковог  и  Бевериџовог  модела  здравственог  осигурања.  »Медицаре«  и
»Медицаид« облици здравственог  осигурања у  САД.  Актуарска  оцена здравственог  осигурања.  Управљање средствима
здравственог осигурања. Карактеристике система здравственог осигурања у развијеним земљама света и земљама у транзицији.
Систем здравственог осигурања у Србији. Правци развоја здравственог осигурања. Карактеристике пензијског осигурања.
Поделе пензијског осигурања према различитим критеријумима. Системи финансирања пензијског осигурања («pay as you go» i
«fully funded» систем финансирања пензијског осигурања). Предности и недостаци «defined benefit» i «defined contribution»
пензијских планова. Пензијски планови са повољним пореским третманом. Актуарска оцена индивидуалног и групног пензијског
осигурања. Управљање средствима пензијског осигурања. Надзор над функционисањем пензијског осигурања. Карактеристике
система пензијског осигурања у развијеним земљама света, земљама Латинске Америке и земљама у транзицији. Пензијско
осигурање у Србији. Правци развоја пензијског осигурања.
Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Ракоњац-Антић Т. Пензијско и здравствено осигурање
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2012

2, Getzen T. Health Economics (Fundamentals and Flow and
Funds) Wiley International Edition 2004

3, Folland S., Goodman A.,
Stano M. The Economics of Health and Health Care Prentice Hall 2004

4, Кочовић Ј., Шулејић П.,
Ракоњац-Антић Т. Осигурање

Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2010

5, Rejda G. Social insurance and economic security Prentice Hall 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ракоњац-Антић Н. ТатјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 19
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METE Електронска трговина и е-бизнис
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет ”електронска трговина и е-бизнис” бави се савременим проблемима примене електронске технологије у свим фазама
пословања. С обзиром на велики значај који су савремене технологије, а пре свега Интернет добили у модерном пословању,
неопходно је да се студенти припреме за улазак у модерну пословну арену у којој је електронско окружење неизоставни део.
Електронска трговина се издваја као најзначајнија активност електронског пословања и њој ће се посветити највише пажње.Циљ
предмета  је  упознавање  полазника  са  основним  концептима  електронске  трговине  и  електронског  пословања,  као  и
могућностима  њихове  примене  у  привреди  Србије.

Студенти би након похађања овог предмета требало да познају концепте електронског пословања и електронске трговине, као и
основне предности које њихова примена доноси.  Требало би да буду упознати са основним моделима електронске малопродаје
и електронске велепродаје, као и са начинима како се профитабилно послује у електронском окружењу.

Концепт електронског пословања; Информационо комуникационе технологије; Значај Интернета и његов утицај на пословање;
Основни концепти електронске трговине; Електронска малопродаја и услуге; Б2Б електронска трговина и е-ланац снабдевања; Е-
бизнис стратегија; Комбиновање електронске и класичне трговине (вишеканална малопродаја) – вишеканални наступ предузећа;
Остале активности е-пословања; Електронско пословање и електронска трговина у Србији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Користиће се комбиновани метод извођења наставе који се састоји из ex cathedra предавања, анализе пословних случајева,
дискусија и других видова интерактивне наставе. Поред тога, користиће се и гостовања стручњака из праксе.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Предраг Бјелић Глобална електронска трговина Економски факултет, Београд 2012

2, Turban, E., King, D., Lee, J.,
Liang, T. And Turban, D.

Electronic Commerce: a Managerial Perspective, sixth
edition

Pearson Education,
International Edition, New
Jersey

2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Бјелић М. Предраг, Кончар А. Јелена, Стојковић Ж. ДраганНаставник (ци):
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MELP Електронско пословање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета  је  упознавање студената  са  савременим теоријским  и  практичним аспектима  примене  информационе  и
комуникационе технологије у пословању и оспособљавање студената да овладају знањем и техникама електронског пословања.

Студенти стичу специфична знања из области електронског пословања у трговини, маркетингу, банкарству, платном промету и
осигурању.  Познавање  конкретних  софтверских  алата  омогућиће  студентима  ефикасно  коришћење  информационо-
комуникационе  технологије  у  електронском  пословању.

Е-пословање – дефиниција; Технологија електронске трговине; Модели електронске трговине; Модели електронских тржишта; Е-
маркетинг; Принципи web пословања; Модели web маркетинга; Модели наступа на интернету;  E-mail маркетинг, Блог маркетинг;
Праћење статистике посећености web-презентације; Е – банкарство; Електронски новац; Интернет банкарство;Електронски
системи плаћања на Интернету;  Електронска финансијска тржишта и берзе;  Електронски платни промет; Међубанкарски платни
системи у земљама у транзицији; Системи обрачуна у развијеним тржишним економијама; Системи обрачуна платног промета у
Европској унији; Е – осигурање; Развој електронског пословања у осигурању; Модели електронског пословања у осигурању; Web
сајтови осигуравајућих друштава; Online маркетиншка подршка; Online дистрибуција традиционалних и Интернет производа;
Online администрација. Производни портали, Point  of  Sale портали; Агрегатори;  Online тржиште ризика; Обрнуте аукције;
Мобилна и wireless технологија у осигурању.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а одређене наставне јединице укључују и коришћење
Интернета. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну
одређене теме. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Вежбе се одвијају у Центру за информационе технологије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р. Електронско пословање Економски факултет, ЦИД,
Београд 2009

2, Turban E., King D. Electronic Commerce Prentice Hall 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Станкић М. Раде, Зечевић Т. АлександраНаставник (ци):
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MERP ЕРП софтвер
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ  предмета  је  упознавање  студената  са  савременим  теоријским  и  практичним  аспектима  примене  интегрисаних
информационих система и  оспособљавање студената да овладају  знањем и  техникама примене специјализованих ЕРП
софтверских  решења.

Са стеченим теоретским и практичним знањем, студенти ће бити у могућности да користе интегрисане информационе системе за
решавање конкретних проблема у пословању. Познавање конкретних ЕРП софтверских алата омогућиће студентима ефикасно
коришћење информационо-комуникационе технологије у пословању.

Информациони системи –  врсте  и  функције;  Класификација  информационих система;  Информациона инфраструктура и
архитектура; Системска анализа и моделирање информационих система; Пројектовање информационих система; Увођење,
праћење и одржавање пословних информационих система; Ревизија информационих система; ЕРП – интегрални пословни
софтвер;  Појам  ЕРП  софтвера;  Еволуција  ЕРП  софтвера;  Како  ЕРП  софтвер  може  бити  искоришћен  за  унапређење
перформанси предузећа; Инвестирање у ЕРП  систем; Компоненте ЕРП  система; Интерне компоненте; Екстерне компоненте;
Имплементација   ЕРП  система;  Отклањање отпора;  Брзина спровођења;  Модули ЕРП софтвера;  Врсте  ЕРП софтвера;
Стратегијски  ефекат.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а одређене наставне јединице укључују и коришћење
Интернета. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну
одређене теме. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Вежбе се одвијају у Центру за информационе технологије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р. Пројектовање информационих система Економски факултет, ЦИД,
Београд 2013

2, Turban E., Volonino L. Information Technology for Management: Improving
Strategic and Operational Performance John Wiley & Sons 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Станкић М. Раде, Зечевић Т. АлександраНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 22



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MEIP Евалуација инвестиционих пројеката
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет  Еваулација  инвестиционих  пројеката  има  за  циљ да  студентима  омогући  разумевање процеса  инвестиционог
одлучивања и да их оспособи да изврше евалуацију инвестиционих пројеката. Испуњење ових циљева подразумева да се
студентима пружи целовити приказ процеса ивестиционог одлучивња, почев од идентификовања могућности за инвестирање, па
све до сагледавања оперативних, тржишних, кадровских и финансијских аспеката инвестиционих пројеката.

По завршеном курсу из Еваулација инвестиционих пројеката студенти ће бити способни да идентификују специфичности
појединих врста инвестиција, да разумеју значај производних и тржишне могућности за алоцирање ресурса у времену, као и
изврше оцену економске ефективности инвестиционих улагања. Притом ће студенти оцену ефективности инвестиционих
улагања моћи да изврше у складу са медјународно прихваћеним методологијама, као што су методологија Светске банке и
UNIDO методологија, а цео процес евалуације инвестиционих пројеката извршиће у форми студије изводљивости, односно
пословног плана.

Економска теорија изгора у времену, производне и тржишне могућности за алокацију ресурса у времену, инвестиционе одлуке у
условима  рационирања  капитала,  инвестициони  пројекти–врсте  и  карактеристике,  буџетирање  капитала,  евалуација
инвестиционих пројеката, пословни план, појам, карактеристике и значај пословног плана, форма и садржина пословног плана,
битне  компоненте  пословног  плана,  анализа  индустријске  гране,  развојне  могућности  инвеститора,  управљачки  тим,
истраживање и анализа тржишта, маркетинг план – план продаје и план набавке, оперативни план, термински план, финансијски
план, анализа ризика

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ex catedra, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја, домаћи задаци и колоквијуми.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Пауновић, Б. Инвестиционе одлуке предузећа у условима
групног управљања

Економски факултет у
Београду 1994

2, Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план – Водич за израду Економски факултет, Београд 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ђуричин Н. Драган, Пауновић Ж. БлагојеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 23



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFIE
Финансијска економија и математички модели

финансијских тржишта

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Ово је један од основних предмета у оквиру студијског програма. Изучавају се основни методи финансијске теорије у дискретном
и непрекидном времену.

Стичу се знања потребна за разумевање финансијске теорије, као и математичког апарата неопходног за разумевања модела
финансијског тржишта у дискретном и континуалном времену у одсутству информационе асиметрије.

Теоријска настава
Моделирање цена финансијских актива у дискретном времену   (Arrow-Debreu   хартије, портфолио и богатство акционара,
Cox-Ross-Rubinstein   модел) и континуалном времену (  Brown-ovo   кретање, дифузиони процеси и стохастички интеграли,   Ito  -
ово правило,   Merton-Black-Scholes   модел, мартингали). Појмови арбитраже и комплетности тржишта. Преференце и функције
корисности у условима ризика, квантификација односа према ризику. Динамичка портфолио оптимизација коришћењем метода
динамичког програмирања и мартингала. Равнотежни модели на финансијском тржишту у једном и више временских периода.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе и рад на имплементацији проучаваних модела

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи еx-катедра . Студенти су дужни да ураде више пројеката у којима примењују знање стечено на настави

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Ј. Цвитанић and F. Zapatero Introduction to the Economics and Mathematics of
Financial Markets MIT Press 2004

2, Бранко Урошевић IMQF Lecture Notes in Financial Economics 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 10.00Да
Активност у току предавања 10.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бацковић М. Марко, Урошевић В. БранкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 24
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFIM Финансијска математика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Главни циљ предмета је да студенту пружи сложена знања из области одређивања цена инструмената на свим сегментима
финансијских тржишта. При томе посебна пажња ће бити посвећена различитим врстама каматних стопа као и временској
структури и управљању ризиком каматне стопе.

Студенти ће бити оспособљени за обављање сложених портфолио послова у банкама, на берзи, у осигуравајућим компанијама и
другим финансијским институцијама у циљу најпрофитабилнијег улагања средстава.

Теоријска настава
Временска вредност  новца.  Временска структура каматне стопе.  Управљање ризиком каматне стопе.  Утврдјивање цена
дисконтних и каматоносних хартија од вредности. Финансијско математички обрачуни на кредитном, есконтном, ломбардном,
хипотекарном и девизном тржишту. Обрачуни у лизингу и форфетингу. Модели утврђивања цена акција и обвезница. Дурација,
модификована дурација и конвексност. Методе утврђивања ефективности инвестиција у условима ризика. Обрачуни на тржишту
деривата (фјучерси, форвардси, опције). Портфолио осигуравајућих компанија.Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, израда задатака, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Кочовић Ј., Павловић М. Увод у финансијску математику
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд,

2010

2, Кочович, Јелена Finansovaja matematika Finansii i statistika 2004
3, Steiner R. Mastering financial calculations Prentice Hall 1999
4, Castagnoli E., Peccati L. Financial calculus with applications Бокони 2002
5, Gerber H. Life insurance mathematics 3rd-ed Springer Swiss Association of Actuaries 1997

6, Barnett R., Ziegler M., Byleen
K.

 Finite mathematics (for business, economics, life
sciences and social sciences) Prentice Hall 2005

7, Četirkin E. Finansovaja matematika Izdatelstvo Delo 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академске
(206) Квантитативна анализа, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Кочовић Ж. ЈеленаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFTB Финансијска тржишта и берзе
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет има за циљ да студентима пружи увид у специфична знања из области финансијског тржишта и берзи која су неопходна
за разумевање економског развоја. Студенти основних студија су овладали материјом савремене финансијске теорије и анализе,
те им овај предмет пружа могућност да из посебног угла теоријски и практично сагледају релације финансијског и реалног
сектора развојне економије.

Усвајање следећих  садржаја  уже специјалности:  (1)  теорије  одлучивања и  вредновања финансијских  инструмената;  (2)
вербалних, графичких и математичких презентација модела вредновања финансијских алтернатива; (3) примене аналитичке
методе у финансијском одлучивању; (3) специфичности берзанског пословања и функционисања.

Карактеристике  савременог  финансијског  тржишта.  Интернационализација  финансијског  тржишта.  Развој  финансијских
институција. Теорија камате и каматне стопе. Принос и цена фин. инструмената. Принос и ризик фин. инструмената. Краткорочни
фин. инструменти,  Вредновање краткорочних фин.  инструмената.  Дугорочни фин.  инструменти.  Хипотеза о ефикасности
тржишта – рационална очекивања на фин. тржиштима. Формирање и кретање цена. Предвиђање кретања тржишта. Берзански
циклус. Берзанске кризе. Студије случаја. Анализа ризика укључених на хипотекарном тржишту. Врсте хипотека. Евалуација
кредитног ризика комерцијалних хипотекарних кредита. Анализа укупног ризика. Развој секундарног хипотекарног тржишта.
Термински уговори. Теоријске основе формирања цене фјучерса, Биномни модел анализе теоријске вредности опција, Блек-
Шоуслове формуле. Пут-кол паритет. Основне хеџинг стратегије. Сложене хеџинг стратегије. Инструменти девизног тржишта.
Вредновање ризика на девизном тржишту. Спот тржиште. Хеџинг и спекулативне операције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања комбинована са студентским презентацијама пројектних задатака.  Укључене су и симулације које одговарају
конкретним условима у којима се доносе финансијске одлуке. Примат је дат методу рада у групама где студенти решавају
конкретне проблеме (анализа случаја).

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Шошкић Д., Живковић Б. Финансијска тржишта и институције ЦИД, Економски факултет
Београд 2011

2, Mishkin S. Frederic, Stanley
G. Eakins Financial Markets and Institutions The Prantice Hall 2012

3, Fabozzi, J. Frank, Modigliani,
F., Jones, J.F, Ferri, G.M. Foundations of Financial Markets and Institutions Pearson Education

International 2002

4, Kidwell S. David, Peterson
L.R, Blackwell W.D. Financial Institutions, Markets and Money Harcourt College Publishers 2000

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Стојановић Д. Жаклина, Живковић Р. БошкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 26
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFID
Финансијски деривати и хартије од вредности са

фиксним приходом

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет примењује концепте финансијске економије на питања процене вредности финансијских деривата и хартија са фиксним
приходом, као и методе заштите од ризика помоћу ових финансијских инструмената.

Полазници се оспособљавају да разумеју институционалне аспекте и начине вредновања дериватних хартија од вредности, као
што су форварди, фјучерси, свопови и опције, као и хартија од вредности са фиксним приходом, попут обвезница и сродних
инструмената.

Теоријска настава
Први део курса упознаје  студенте са институционалним аспектима тржишта деривата и основним особинама форварда,
фјучерса,  свопова и опција.

Други део курса се односи на процену вредности деривата и њихову употребу у заштити од ризика. Обухвата: процену вредности
линеарних уговора, као што су форвард, фјучерс, и своп уговори; основна својства и инвестиционе стратегије са обичним
опцијама; основна питања везана за ризико-неутрални метод процене вредности опција у условима одсуства арбитраже у
дискретном времену (биномни модел) и континуалном времену (Black-Scholes модел) за опције са и без права раног извршења;
егзотичне опције; проблеме смањења ризика коришћењем деривата.

Трећи  део  курса  проучава  хартије  са  фиксним приходима:  особине  тржишта  и  врсте  инструмената;  процену  вредности
обвезница; терминску структура каматних стопа; методе процене и заштите од каматног ризика; динамику криве приноса (Merton,
Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White i Heath-Jarrow-Morton модели); нумеричке методе процене вредности (биномно стабло,
Монте Карло симулација, анализа главних компоненти), са применама у процени вредности каматних деривата.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе на рачунару и рад на практичним пројектима

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања са практичним примерима и вежбама на рачунару. Полазници су дужни да ураде домаће задатке и практични
пројекат користећи податке са финансијских тржишта.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, J.C. Hull Options, Futures and Other Derivatives Prentice Hall 2009

2, J. Cvitanic and F. Zapatero Introduction to the Economics and Mathematics of
Financial Markets MIT Press 2004

3, L. Martellini, P. Priaulet and
S. Priaulet Fixed-Income Securities John Wiley & Sons 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 20.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бошковић Т. Олгица, Божовић Ч. Милош, Урошевић В. БранкоНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFPA
Финансијски извештаји, вредновање компанија и

пословне финансије

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да уведе полазнике у анализу финансијских извештаја фирми, у савремене методе процене вредности
компанија,  као и у методе које компаније користе за финансирање пословних активности.

Полазник се оспособљава да самостално анализира финансијске перформансе компаније, врши рацио анализу, врши процену
вредности компанија, и изналази начине за повећање вредности компаније. Полазници, такође, усвајају знања везана за оцену
исплативости и одабира инвестиционих пројеката, капиталне структуре и политике дивиденди фирме, као и спајања и аквизиције
фирми.

Теоријска настава
Први део курса покрива анализу финансијских извештаја, рацио анализу,као и више методаза вредновање компанија. Други део
курса курса проучава финансирање јавних и приватних компанија;однос тржишне и књиговодствене вредности, нето садашњу
вредност и економски профити методе капиталног буџетирања; хипотезе ефиксног тржишта; методе финансирања корпорација;
цену капитала икапиталнуструктурукомпанија; политику дивиденди; управљање ризицима корпорације; иницијалне јавне понуде;
и мерџере и аквизиције.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда задатака, вежбе на рачунару и рад на пројекту

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра . Студенти су дужни да урадепројекат у коме примењују знање стечено на настави

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Foster, G. Financial Statement Analysis, 2nd Edition Prentice-Hall 1986

2, K.G. Palepu, P.M. Healy and
V.L. Bernard Business Analysis and Valuation South Western 2004

3, Penman, S. H. Financial Statement Analysis and Security Valuation McGraw-Hill, Irwin 2003
4, Allen, Brealey and Myers Principles of Corporate Finance McGraw-Hill 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 10.00Да
Активност у току предавања 10.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јелић М. Ранко, Раонић  . Ивана, Шошкић Б. ДејанНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFII Финансијско извештавање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је допуна знања која се односе на нормативну основу финансијског извештавања у Србији и упознавање
студената са основним карактеристикама нормативне основе финансијског извештавања у Европској Унији. Знања која су
студенти стекли о редовном годишњем обрачуну појединачних предузећа у оквиру предмета Теорија и политика биланса и
Биланси  предузећа  и  банака  изучавањем  овог  предмета  бивају  развијена,  допуњена  кроз  разматрања  правила  која  о
признавању и процењивању елемената финансијских извештаја садрже меродавни Међународни стандарди финансијског
извештавања.

Изучавањем наставне грађе овог предмета студенти треба да стекну способност:
-разумевања нормативне основе финансијског извешавања у Европској Унији и у    Републици Србији;
-да одреде у којој мери финансијски извештаји конкретног правног лица испуњавају      стандарде квалитета дефинисане у
Оквиру Међународних рачуноводствених     стандарда; и
-разумеју и примене Међународне стандарде финансијског извештавања на билансирање одређених пословних догађаја при
састављању финансијских извештаја опште намене;

За потребе изучавања Међународни рачуноводствени стандарди су класификовани у три групе. Прву групу чине Оквир и они
МРС/МСФИ који се односе на састављање и презентацију финансијских извештаја. У другој групи се налазе они МРС/МСФИ
којима се уређује признавање, процењивање и објављивање о појединим елементима финансијског и приносног положаја, док
трећа група обухвата МРС/МСФИ који се односе на објављивања. У оквиру сваке од поменутих група предмет обраде на
предавањима су кључни МРС/МСФИ.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

При изучавању наставне материје користи се више метода:
- излагања наставника уз обавезно коришћење презентација и примера;
- презентације које припреме студенти;
- приступни радови студената;
- семинарски радови студената;
- самостална израда задатака.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Савез рачуновођа и
ревизора Србије

Међународни стандарди финансијског
извештавања 2007

2, Група аутора

Међународна конференција "Contemporary
challenges of Theory and Practice in Economics"
Financial reporting in Serbia – an incentive or an
obstacle to the development of financial markets
(зборник радова)

Економски факултет, Београд 2007

3, Група аутора

Симпозијум Савеза рачуновођа и ревизора
Републике Србије, Златибор Усклађивање
норамтивне основе финансијског извештавања у
Србији са захтевима Европске Уније, зборник
радова

2008

4, Група аутора

XI Конгрес Савеза рачуновођа и ревизора
Републике Српске, Бања Врућица Креативно
рачуноводство – мотиви, инструменти, последице
(зборник радова)

2007

5, Група аутора

X Конгрес Савеза рачуновођа и ревизора
Републике Српске, Бања Врућица Подобност
МРС/МСФИ за потребе финансијског извештавања
малих и средњих предузећа (зборник радова)

2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Шкарић Јовановић И. КатаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија
Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

6, Група аутора

Симпозијум Савеза рачуновођа и ревизора
Србије, Златибор Политика финансијског
извештавања као инструмент за реализацију
циљева управе предузећа на финансијским
тржиштима (зборник радова)

2005

7, Група аутора

VI симпозијум Савеза рачуновођа и ревизора
Републике Српске, Бања Врућица
Рачуноводствено обухватање заједничких
подухвата (зборник радова) 2002. година

2002

8, Група аутора

III семинар Примена међународних
рачуноводствених стандарда, Златибор МРС-11
Уговори о дугорочној изградњи (зборник радова)
Савез рачуновођа и ревизора Србије

2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFIP Фискална политика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ је да студенти упознају са алтернативним теоријским ставовима о томе како фискална политика делује на привреду као и са
емпиријским проверама алтернативних теорија.

Унапређење разумевања инструмената,  начина деловања, ограничеања и домета фискалне политике у средњем и дугом року.

Теоријска настава
У овиру предмета анализираће се фискална политика применом  кејнзијанских, неокејнзијанских и модела нове класичне
економије. У фокусу предавања и дискусија биће реалност претпоставки на којима су засновани различити теоријски приступи,
као и  емпиријске потврде различитих теорија. У оквиру предмета ће се анализирати средњорочни утицај фискалне политике на
БДП, спољни биланс, инфлацију и др. Анализираће се фактори који утичу на висину фискалних мултиликатора, динамику јавног
дуга и његову одрживист, улога и домети фискалних правила. Проблем координације монетарне и фискалне политике ће се
анализирати најпре у општем случају, а потом у сличају мале високоевроизиране привреде као што је српска. У завршном делу
курса анализираће се дугорочне имликације величине  државног сектора и његове ефиканости на привредни раст.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Теоријски модели ће се примењивати на привреду Србије, да би се проценило како фискална политика у малој, отвореној,
вискоевроизираној  привреди утиче на БДП,  инфлацију, спољни дефицит, јавни дуг и др.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавање уз дискусије

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Бланшар, Оливије Макроекономија ЦИД - Економски факултет у
Београду 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Арсић Н. МилојкоНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MFMA Француски језик за макроекономију
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ програма је ширење и продубљивање претходно стечених знања у области француског економског језика, са тежиштем на
усменој и писаној комуникацији вишег нивоа и овладавању специфичном терминологијом из области макроекономије.

Успешно савладано градиво омогућује студентима висок ниво језичких компетенција  неопходних за њихово укључивање у
професионални живот и рад.

Новац ; Потрошња ; Раст ; Платни биланс ; Инфлација ; Капитал ; Кредити ; Инвестирање ; Финансирање инвестиција ; Директне
стране инвестиције ; Финансијска и монетарна тржишта ; Берза ; Акције/ Обвезнице.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Различити облици у зависности од наставне јединице: предавања ex cathedra, конверзација, симулације ситуација везаних за
професионалну активност, дискусије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Echaudemaison, C. D. Dictionnaire d’économie et de sciences sociales Nathan 1993

2, Pierre Bezbakh et Sophie
Gherardi Dictionnaire de l’Economie Larousse 2000

3, Degryse, Ch. L’Economie en 100 et quelques mots d’actualité De Boeck 2005

4,
 Delatour, Y., Jennepin, D.,
Léon-Dufour, M., Mattlé, A.,
Teyssier A.

350 exercices de grammaire  Hachette 1987

5, Марија Џунић-Дрињаковић Француски за економисте ЦИД Економског факултета 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Џунић-Дрињаковић С. МаријаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 32
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MGRP Глобализација и развој пољопривреде
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање са: карактеристикама развоја пољопривреде и проблемима прехране становништава, структуром производње и
међународне трговине пољопривредним производима, делатношћу међународних организација у овој области, улогом државе,
карактеристикама аграрне политике у Европској унији.

Разумевање специфичности  пољопривредне производње,  посебно у  условима глобализације  и  велике  међузависности,
способност процене будућег развоја и благовременог доношења пословних одлука у развоју ове делатности од виталног значаја.

1.Осврт на развој пољопривреде кроз историју: Проблем прехране становништва (Maltus), Стратешки значај пољопривреде,
Борба за храну и сировине; 2. Равој пољопривреде у свету: Динамика и структура производње, Регионалне разлике, Обим,
структура  и  правци  међународне  трговине  пољопривреним  производима,  Карактеристике  међународног  тржишта
пољопривредних производа, Маказе цена (terms of trade); 3. Међународна сарадња у области пољопривреде: FAO, IFAD, SARD
(Одржив  пољопривредни  и  рурални  развој),  WTO  и  трговина  пољопривредним  производима,  Улога  Светске  банке  у
финансирању пољопривреде, WFP (Светски програм за храну), Међународни робни споразуми за пољопривредне производе; 4.
Међународна сарадња у креирању стратегије и политике развоја пољопривреде, Развој пољопривреде и међугенерацијски
трансфер,  Пољопривреда и  екосистем,  Р&Д,  Државне субвенције,  Аграрна политика  у  Европској  унији;  5.  Агробизнис  и
глобализација;  Глобална криза  и  прехрамбена безбедност.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: класична предавања, видео презентације
Вежбе: дискусије, студије случајева

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,  Richard Baldwin, Charles
Wyplosz Економика европских интеграција Дата Статус 2010

2, Martin Khor (ed.) Globalization, Liberalization and Protectionism IFAD 2006

3,
George W. Norton, Jeffrey
Alwang and William A.
Masters

The Economics of Agricultural Development - World
food systems and resource use Routledge 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Рикаловић М. Гојко, Стојановић Д. ЖаклинаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 33
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIPP Индустријска политика и привредни развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање са теоријским и практичним питањима формулисања и спровођења индустријске политике. Изучавају се теоријска
питања дефинисања и оправданости вођења индустријске политике, њеног значаја, места и улоге, као и формулисања циљева и
инструмента. Анализирају се и оцењују најважнија искуства индустријске политике Јапана, ЕУ, земаља у транзицији и земаља у
развоју. Детаљно се разматрају циљеви и ефекти индустријске политике наше земље. Посебна пажња се посвећује анализи
будуће индустријске политике Србије.

Стичу се неопходна теоријска и практична знања формулисања и спровођења модерне индустријске политике. Студенти се
оспособљавају  да  на  бази  различитих  искустава  у  формулисању и  спровођењу индустријских  политика  најразвијенијих
индустријских земаља света, активно учествују у креирању и практичном спровођењу индустријске политике наше земље.

1. Дефинисање индустријске политике. 2. Оправданост вођења индустријске политике. 3. Циљеви индустријске политике. 4.
Врсте  индустријских  политика.  5.  Инструменти  индустријске  политике.  6.  Индустријске  политике  развијених  земаља.  7.
Индустријске политике земаља у транзицији. 8. Индустријске политике земаља у развоју. 9. Индустријска политика Србије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација предавања од стране наставника,  заједничка анализа (дискусија) студената и наставника конкретних случајева из
праксе, презентације студената о појединим питањима релевантним за предмет, приступни рад.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Љубодраг Савић Економика индустрије Економски факултет, Београд 2013
2, Дани Родрик  Industrial policy for the twenty-first century Harvard University 2004

3, Љубодраг Савић Транзиција српске привреде – криза развоја
индустрије Економски факултет, Београд 2008

4, МЕРР и РЗР Стратегија и политика развоја индустрије
Републике Србије 2011 – 2020 МЕРР и РЗР 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Савић Б. ЉубодрагНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 34
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIOR Индустријски односи и радно право
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да се студенти упознају са актерима, процесима и исходима индустријских односа у упоредној перспективи и у
Србији, као и са најважнијим елементима радног права као општим институционалним оквиром тржишта рада у коме се они
одвијају.

На крају курса очекује се да студенти буду у стању да разумеју понашање актера (синдиката, удружења послодаваца и државе),
динамику главних процеса (колективног преговарања, социјалног дијалога, индустријских акција итд), садржај главних исхода
(као што су  колективни уговори,  социјални договори итд)  у  индустријским односима.  Такође,  они ће овладати основним
информацијама о садржају институција и норми које регулишу понашање индивидуалних и колективних актера на тржишту рада
у упоредној перспективи и посебно у Србији и биће у стању да разумеју динамички друштвени контекст у коме се те норме
креирају.

Теоријска настава
1.Теорије индустријских односа 2.Теорија система: актери, процеси, исходи и идеологија индустријских односа 3.Економска
теорија синдиката 4.Развој индустријских односа у међународној перспективи и Србији 5. .Социјални дијалог у међународној
перспективи и Србији
6. Минимална зарада 7. Радно време 8. Законодавна заштита запослења 9. Накнаде за незапосленост 10. Политике тржишта
рада
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ће бити ограничена искључиво на апстрактну теоријску анализу, док ће највећи део наставе бити заснован на
интерактивном, дебатном приступу, по правилу после припремљених презентација студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Михаил Арандаренко Тржиште рада у Србији: трендови, институције,
политике

ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду 2011

2, Владимир Гречић Економија рада ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду 2004

3, Бранко Лубарда Европско радно право Правни факултет,
Универзитет у Београду 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Арандаренко Г. МихаилНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 35
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MISP Информациони системи за пословно одлучивање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета Информациони системи за пословно одлучивање јесте да омогући студентима да стекну знања везана за улогу и
значај информационих система у процесу пословног одлучивања. Посебан нагласак је стављен на упознавање студената са
процесом пословног одлучивања, са општим појмовима везаним за генезу и карактеристике информационих система за подршку
пословног одлучивања, као и на посебне класе информационих система за пословно одлучивање, као што су: системи за
подршку одлучивању (Decision Support  Systems –DSS),  системи за подршку групног  одлучивања (Group Decision Support
Systems),  информациони  системи  за  подршку  одлучивања  извршних  руководилаца  (Executive  Information  Systems)  и
интелигентни  системи  за  пословно  одлучивање

Очекује се да ће студенти након одслушане наставе, учешћа на вежбама, завршених предиспитних обавеза и положеног
завршног испита, стећи солидна знања о суштини процеса пословног одлучивања, посебно са аспекта могућности и начина
рачунарске подршке, затим стећи практична и теоријска знања о основним класама информационих система за пословно
одлучивање, као и овладати одређеним практичним вештинама у примени појединих програмских апликација.

Предмет Информациони системи за пословно одлучивање је конципиран кроз следећи садржај:
Системи подршке пословном одлучивању – општи преглед;
Рачунари и доношење пословних одлука;
Улога система подршке пословном одлучивању;
Класе система подршке пословном одлучивању.
Пословно одлучивање
Увод и дефиниције;
Системи и модели;
Фазе процеса пословног одлучивања;
Рачунарска подршка пословном одлучивању кроз све фазе процеса пословног одлучивања.
Системи подршке одлучивању (Decision Support Systems –DSS)
Рачунарска конфигурација система за подршку одлучивању;
Карактеристике и могућности система за подршку одлучивању;
Компоненте система за подршку одлучивању;
Моделирање и анализа: типови модела, структура базе модела;
Развој система за подршку одлучивању.
Информациони системи за подршку групног одлучивања;
Информациони системи за подршку одлучивања извршних руководилаца;
Карактеристике и специфичности информационих система за подршку одлучивања извршних руководилаца;
Интелигентни системи за пословно одлучивање;
Концепт и дефиниција интелигентних система за подршку одлучивању;
Експертни системи, Неуронско рачунарство, хибридни интелигентни системи и др.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Класична предавања,
Презентације тематских области у рачунарској учионици;
Презентације пословних примера – случајева
Интерактивна дискусија са студентима

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, V.L. Sauter Decision Support Systems for Business Intelligence John Wiley & Sons, Inc.
Publication 2010

2, Efraim Turban, Jay
E.Aronson, Ting-Peng Liang Decision Support Systems and Intelligent Systems Pearson Prentice Hall 2005

3, Јасна Солдић-Алексић Интелигентни системи за пословно одлучивање
Центар за издавачку
делатност, Економски
факултет, Београд

2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Солдић-Алексић Ђ. ЈаснаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 36
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MINF Информатика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета  је  упознавање студената  са  савременим теоријским  и  практичним аспектима  примене  информационе  и
комуникационе  технологије  у  пословању  и  оспособљавање  студената  да  овладају  знањем  и  техникама  примене
специјализованих  софтверских  решења  за  квантитативну  анализу.

Са  стеченим  теоретским  и  практичним  знањем,  студенти  ће  бити  у  могућности  да  користе  информациону  технологију,
апликативни софтвер и управљачке системе база података за решавање конкретних проблема у пословању. Познавање
конкретних софтверских алата омогућиће студентима ефикасно коришћење информационо-комуникационе технологије у
квантитативној  анализи.

Архитектура  и  организација  рачунарских  система;  Софтвер за  квантитативну  анализу;  Системи складиштења података;
Информациони системи;  Системска анализа и дизајн; Имплементација информационих система; ЕРП – инегрисани пословни
софтвер; Економски аспекти примене информационо-комуникационе технологије у пословним системима; Пословна примена
Интернета; Електронско пословање; Модели електронског пословања у осигурању, финансијама и трговини; Софтвери за
квантитативну  анализу  Wеб маркетинга;  Званичне  статистике  на  Интернету;  Управљање знањем;  Дигитална економија;
Пословна интелигенција;  Перспективе  развоја  информационо-комуникационе технологије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а одређене наставне јединице укључују и коришћење
Интернета. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски припремају као допуну
одређене теме. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Вежбе се одвијају у Центру за информационе технологије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Станкић Р. Пословна информатика Економски факултет, ЦИД,
Београд 2012

2, Tucker, A. Computer Science CRC Press 2004

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Станкић М. Раде, Зечевић Т. АлександраНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 37
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIPR Институције и привредни развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Комплексност интеракције институција и привредног развоја, различитих путања изградње институција, брзине и трошкова
промене институција, као и оцене квалитета институција, су од интелектуалног, научног и професионалног интереса за студенте,
посебно у Србији која би требало да усвоји неке сасвим нове институције и правила, а неке адаптира на путу конвергенције
према развијеним земљама, односно Европској Унији.

Примењени теоријски и апликативни приступи су у сагласности са интенцијом обучавања на који начин да се идентификују
институције које би требало мењати, дизајнирањем и пројектовањем, како и којом брзином их мењати и са којим резултатима.
Програм је посебно интересантан за студенте који ће радити у органима државне управе, локалне самоуправе, на факултетима и
научно-истраживачким институтима, као аналитичари у међународним и невладиним организацијама.

Теоријска настава
И Шта су институције и зашто су важне? 1) Значај институција за економски развој 2) Формалне и неформалне институције, 3)
Економске и политичке институције 4) Показатељи и нивои квалитета институција 5) Канали преко којих институције утичу на
економску перформансу 6) Институције и дохоци: неке једноставме корелације. ИИ Кад се институције мењају? 1) Различите
путање  изградње  институција  2)  Институционални  или  државни  неуспех  3)  Брзина  и  трошкови  промене  институција  4)
Институционална промена и катализатори: отвореност привреде, одговорност политичких институција, степен образовања,
привредни ресурси, квалитет институција у окружењу, спољна помоћ и др. 5) Искуство институционалних промена у Србији. III
Институције и економско окружење 1) Спољна сидра 2) Страна помоћ 3) Већа транспарентност
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: екс-катедра, групне презентације
Вежбе: Студије случајева, панел дискусија, приступни радови

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Acemoglu, D. et al. Institutions as the Fundamental Cause of Long Run
Growth

Handbook of Economic Growth,
Elsevier - North Holland, 2005

2, Subir, L. et al. Building Institutions World Development Report,
Washington 2004

3, Јоксимовић, Љ. An Assessment of the Serbian Regulatory Reform
and Design of Regulatory Institutions

2nd International Conference,
Kavala Institute,  Grcka, p.158-
168.

2011

4, Јоксимовић, Љ.
International Conference Contemporary Challenges of
Theory and Practice in Economics, "Citizens` Trust in
the Public Sector"

Faculty of Economics,
Belgrade, Čigoja, Beograd, p.
169-181.

2007

5, Јоксимовић, Љ.
International Conference Business and
Globalization,How far is Serbia from the Rule of Law
Faculty of Prilep, p. 37-49.

2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јоксимовић Ж. Љубинка, Рикаловић М. ГојкоНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIEG
Институционална економија, глобализација и

транзициони процеси

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни  циљ предмета  представља продубљено разумевање транзиционих  процеса  у  контексту  глобализације,  а  уз
коришћење методолошког апарата који је развила институционална економија. У оквиру институционалне економије, настава се
фокусира на истраживања међузависности економске успешности од избора институционалног решења. Савремена искуства
земаља у транзицији потврђују снажно ову тезу која је доказана на историјском искуству других земаља. Предмет указује и на
снажан утицај  који  квалитет  институција  има на конкурентност  земље у  глобалној  економији,  те  омогућава укључивање
студената у  актуелна разматрања позиција  националне економије.

Изучавањем предмета омогућава се могућност критичког разматрања имплементације институционалних решења која производе
различите економске ефекте. Такође, исти институти и формалне институције не производе исте ефекте у свакој националној
економији због деловања неформалних институција. Новум представља и упознавање са економском теоријом права, односно
концептом својинских права; мерење динамике и интензитета ових процеса на глобалном нивоу и по државама (параметри,
индекси и извештаји, њихова обухватност и недостаци); коришћење параметара за одлучивање о кретању капитала, страним
инвестицијама и делокализацији.

Разумевање глобализације: економски, политички, социокултурни, технолошки, информациони аспекти. Димензије економске
глобализације.  Интеграција  националних  економија  у  глобалну/међународну  економију.  Процес  транзиције  као  процес
реструктурирања институционалне инфраструктуре. Од институционалне склерозе до динамичких промена институционалних
решења-искуства постсоцијалистичких економија. Доприноси институционалне економије разумевању савремених процеса у
свету. Улога неформалних институција, традиције, обичаји, норме, неписана правила. Имплементација формалних институција у
зависности од улоге и значаја неформалних правила. Утицај квалитета институција на конкурентску позицију земље. Могућности
мерења: КОФ Индекс глобализације, A. T.Kearney-jev indeks, GCI,  BCI,  NEP, TPI,  RCA. Анализа резултата  међународних
извештаја и индекса о нашој националној економији. Економија својинских права као део институционалне економије. Ново
разумевање фирме.  Проблем заштите својинских права и утицај  на конкурентску позицију земље и привлачење страних
инвестиција. Анализа Индекса својинских права (ПРИ). Анализа актуелних институционалних решења у Србији. Недостајуће
институције. Степен интернационализације привреде Србије – дубина глобализацијског процеса.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Део наставе се изводи на класичан, фронтални начин уз употребу аудио-визуелних средстава и путем директног коришћења
Интернета. Интерактивност се постиже: укључивањем студената у дискусију о анализираним питањима.,  презентацијама
резултата тимског рада на анализи појединих извештаја који се баве мерењима степена глобализације, интернационализације
или, посебно, квалитета институција и институционалних промена. Акценат је на савладавању методологије конструкције и
примене ових методолошких оруђа.Предвиђена је могућност укључивања гостујућих професора, као и обавезна посета некој од
релевантних институција.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,  North, D. Институције, институционална промјена и
економска успешност Masmedia 2003

2, Stiglitz, J.E. Making globalization work W.W.Norton 2006

3, Пејович, С.
Диференцијација резултата институционалних
промена у Централној и Источној Европи: Улога
културе

Economic Annals, No.
163Београд 2004

4, Зарић, С. The level of social capital in Serbia: Problems and
prospects in recession

Economic Policy and Global
Recession, Vol. I, p. 233-241,
Belgrade

2009

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
Richet А. Xavier, Зарић Ђ. СинишаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIMK Интегрисане маркетиншке комуникације
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студенте упозна с новим концептом интегрисаних маркетиншких комуникација (ИМК) који се заснива на
потреби усаглашавања алата маркетиншких комуникација, медија и креативних решења која се користе како би се пренела
конзистентна маркетиншка порука. Развој концепта се анализира на бази савремених теорија из ове области. Студенти треба да
науче како да анализирају проблеме из области могућег усаглашавања комуникационих алата и медија, као и могућности
интеграције комуникација на међународном тржишту.

Студенти ће знати како да анализирају проблем интегрисања маркетиншких комуникација и могућности примене у пословној
пракси. Стећиће дубљи увид у теорију комуницирања и информисања. Упознаће се са значајем и вештинама интерперсоналне
комуникације. Биће у стању да анализирају карактеристике масовних медија и утицај појаве нових интерактивних медија. Знаће
како  да  анализирају  могућности  интегрисања маркетиншких комуникација  на  међународном тржишту,  примењујући како
глобални,  тако  и  регионални приступ.

Теоријска настава
Настанак и развој концепта ИМК. Нови стратешки приступ маркетиншком комуницирању. Процесирање информација и концепт
ИМК. Лична продаја као интегрални и интегришући елемент ИМК. Вештине комуницирања у продаји: вештина јасног говора,
вештина  активног  слушања.  Продаја  као  процес  преговарања.  Оглашавање.  Облици  оглашавања.  Основе  планирања
оглашавања. Унапређење продаје. Маркетиншки односи с јавношћу и публицитет. Интеграција медија: медији као средство за
преношење порука. Врсте и карактеристике масовних медија. Појава нових интерактивних медија. Географска интеграција
маркетиншких  комуникација.  Глобално  интегрисане  маркетиншке  комуникације.  Регионално  интегрисане  маркетиншке
комуникације.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Од студената се очекује да ураде студијски истраживачки рад на тему из области интегрисаних маркетиншких комуникација.
Потребно је да прикупе податке, анализирају их и напишу рад на 5 страна, као и да направе презентацију. Презентације излажу
на заказаном семинару, за шта добијају одређени број бодова који улази у коначну оцену.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи у виду предавања и вежби. Циљ предавања је да студенте упозна с теоријским концептима, да
им да сликовит увид у образовну материју и да их подстакне на размишљање о одговарајућој теми. Предавање подразумева
презентацију наставника, као и дискусију о темама за размишљање. Вежбе подразумевају интерактиван и практичан рад,
презентације, играње улога, студије случаја и слично.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Огњанов, Гаљина Интегрисане маркетиншке комуникације Београд: Цид Економски
факултет 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Истраживачки студијски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић М. Јелена, Глигоријевић А. Мирјана, Огњанов П. ГаљинаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 40
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIML Интернационални менаџмент људских ресурса
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни  циљеви  предмета  су  вишеструки:  (1)  учинити  студенте  свесним  значаја  менаџмента  људских  ресурса  у
међународном окружењу; (2) пренети студентима знања о значају интернационалног менаџмента људских ресурса; (3) пренети
студентима довољно практичног знања о томе како управљати људима у мултинационалним компанијама и у различитим
земљама да би били у стању да успешно обављају послове менаџмента људских ресурса у мулти-културном окружењу.

Након положеног испита студенти би требало да познају основне концепте, активности и алате ИМЉР-а, да познају разлику
између карактеристика МЉР-а у различитим земљама, да су упознати са основним изазовима у управљању људским ресурсима
са којима се суочавају мултинационалне компаније (МНК), да постану свесни значаја интернационалног МЉР-а у управљању
МНК, да развију концептуално-интегративне способности кроз рад на случајевима из праксе, способност рада у тиму и вештине
презентације.

Теоријска настава
Предмет Интернационални менаџмент људских ресурса обухвата следеће основне области: Интернационализација менаџмента
људских ресурса: економски, социјални, културни и институционални фактори; Конвергенција вс. дивергенција у компаративном
и интернационалном менаџменту људских ресурса; Компаративни менаџментљудских ресурса: Европа, САД, Азија; Менаџмент
људских ресурса у интернационалним компанијама: експатријација и репатријација, диференцирање вс. интергација, трансфер
знања, управљање диверсификованом структуром запослених

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти уче да
препознају и решавају проблеме у области менаџмента људских ресурса у међународном окружењу и стекну потребна знања и
вештине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету Интернационални менаџмент људских ресурса се изводи кроз (1)  предавања, односно преношење
систематских сазнања из литературе, и (2) практичан рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске
радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката од стране студентских тимова

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Brewster, C., Mayhofer, W.,
Morley, M. (eds)

Human Resource Management in Europe: Evidence
of Convergence?

Elsevier Butterworth-
Heinemann 2004

2, Stahl, G. K., Bjorkman, I.
(eds.)

Handbook of Research in International Human
Resource Management Edward Elgar 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Богићевић-Миликић Р. БиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 41
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MINM Интернет маркетинг
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студенти овладају применом концепата класичног маркетинга у онлине окружењу, као и да сагледају
потпуно нове маркетинг концепте коју су карактеристични само за Интернет окружење.

Студенти треба да овладају  знањима из  следећих области:  формулисање Интернет  маркетиншке стратегије,  маркетинг
стратегија у вишеканалном окружењу, онлајн истраживање тржишта, разумевање понашања потрошача у онлајн условима,
онлајн брендирање, видео маркетинг, специфичности, примена и ефекти коришћења Интернет промотивних алата као што су е-
маил маркетинг, сеарцх маркетинг, маркетинг друштвених мрежа и сл.

Значај и стратешки приступ интернет маркетингА; карактеристике online окружења; специфичности понашања потрошача у
дигиталном окружењу; онлајн истраживање тржишта;стратегије производа у интернет окружењу; стратегије цена у интернет
окружењу;  важност и примена различитих комуникационих алата на интернету (е-маил маркетинг, сеарцх маркетинг, маркетинг
друштвених мрежа и сл.); формулисање интернет маркетиншке стратегије; формулисање маркетинг стратеије у вишеканалном
окружењу.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex catedra предавања,  анализа случајева из праксе – анализа онлине маркетиншких кампања, практична настава – Интернет
аналитика и профилисање корисника Интернет садржаја, симулације и дискусије, гостујући предавачи из праксе

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Chaffey, D., Ellis-Chadwick,
F., Johnston, K., Mayer, R.

Internet Marketing: Strategy, Implementation and
Practice, 4 th ed.

Pearson Education Ltd:
Edinburg 2009

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић М. Јелена, Стојковић Ж. ДраганНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 42
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MINV Инвестиције
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета разумевање инвестиционог процеса, упознавање са структуром, инструментима и актерима на тржишту капитала,
као и са практичним приступима избора оптималних инвестиционих портфолиа

Полазници се оспособљавају да разумеју како функционишу савремена финансијска тржишта, како се вреднују хартије од
вредности којима се тргује на верзи и како се оптимално формирају и како се мери перформанса инвестиционих портфолиа

Теоријска настава
Увод у инвестициони процес; вредновањехартија од вредности;  однос ризика и приноса иконцепт диверсификација; Capital Asset
Pricing Model (CAPM); информације и реакције тржишта; пасивно и активно управљање портфолиом; инвестициони фондове и
инвестиционе  компаније;  теорија  и  пракса  портфолио  оптимизације;  робусни  методи  портфолио  оптимизације;  мерење
инвестиционих  перформанси

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Рачунске и компјутерске вежбе и рад на емпиријском пројекту који користи податке са светских берзи

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра уз извођење вежби на рачунару.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Zvi Bodie, Alex Kane, Alan
Marcus Essentials of Investments, Fourth edition McGraw-Hill Irwin 1998

2, F. Fabozzi, P. Kolm, D.
Pachamanova, S. Focardi Robust Portfolio Optimization and Management , John Wiley & Sons, Hoboken,

Nj 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Истраживачки студијски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Урошевић В. Бранко, Живковић Р. БошкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 43
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MINN
Инвестиције у некретнине и приватни акцијски капиталНаставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Инвестиције у некретнине и приватни акцијски капитал веома су важне за Србију и друге друге земље у развоју. Циљ овог курса
је да обучи полазнике како се доносе инвестиционе одлуке везане за ове врсте трансакција.

Полазници постижу солидно разумевање начина доношења одлука везаних за инвестиције и финансирање некретнина, као и
фондова приватног и ризичног капитала.

Теоријска настава

У првом делу проучавају се инвестиције у некретнине, хипотекарни кредити са фиксном и променљивом каматномстопом,
вредновање комерцијалних некретнина, веза између ЦАП стопе, инфлације и каматне стопе, про-форма анализа,анализа
ризика,  вредновање  некретнина  на  основу  дисконтованих  новчаних  токова,  оптимални  избор  инвестиционог
портфолијанекретнина, структурирање дилова, акцијскиминвестирањем у некретнине и инвестиционим трустовима (РЕИТ).Други
сегмент  курса  посвећен  је  теорији  и  пракси  ризичног  капитала  и  фондовима  приватног  акцијског  капитала.  Теме
укључујуекономску теорију фондова приватног и ризичног капитала, емпиријској анализи њихових перформанси, као иначинима
вредновања компанија из перспективе ових фондова.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Рачунске вежбе и рад на практични истраживачком пројекту

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра . Студенти су дужни да ураде практични истраживачки пројекат.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1,  Bruggermann and Fisher Real Estate Finance and Investment Irwin McGraw-Hill 2005

2, Lerner, Leamon, Hardymon Venture Capital, Private Equity, and the Financing of
Entrepreneurship Wiley 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Истраживачки студијски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Da Rin  . Marco, Милићевић О. ГоранНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 44
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIPM Истраживања потрошача у маркетингу
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Савремено предузеће постоји и функционише ради задовољавања потреба и жеља потрошача, чија платежна способност и
спремност  да  купују  производе и  услуге  детерминишу тржишни и  финансијски  потенцијал  конкурентских  произвођача  и
продаваца. Због тога је неопходно да маркетинг менаџери савладају што суптилније технике за истраживање потрошача и
схвате сложеност и структуру узрока њиховог понашања у потрошњи.

Истраживање потрошача врло је динамична маркетиншка дисциплина. Сублимисање знања и резултата истраживања клиничке
психологије  и  бихевиористичких  наука  са  маркетиншким и  економским дисциплинама допринело је  квалитативно новим
схватањима основне мисије предузећа. Информације о томе шта потрошачи купују, где, када и како, а, пре свега, зашто купују
представља полазну и једино реалну основу планирања маркетинг активности предузећа. Из ових разлога, предузеће у циљу
бољег позиционирања и продаје производа на тржишту у средиште маркетинг истраживања ставља потрошаче.

Вредност за потрошаче; Креирање ведности потрошачима; Стратегија СТП у креирању вредности потрошачима; Испоручивање
вредности потрошачима; Предузеће и потрошачи; Сатисфакција потрошача; Тотална сатисфакција потрошача (TCS) – концепт и
мерење;  Маркетинг  односа  са  потрошачима  (CRM);  Директни/  датабасе  маркетинг;  Циљеви  и  стратегије  истраживања
потрошача; Поступак и методи истраживања потрошача; Нови изазови у истраживању потрошача; Мотивациона истраживања;
Семиотика у маркетиншком комуницирању; Групни (релевантни, референтни) утицаји на понашање потрошача; Специфичне
категорије потрошача (жене потрошачи, деца потрошачи); Стил живота – психографска анализа; Етноцентризам; Друштвена
одговорност и конзумеризам

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања
Вежбе: Интерактивни рад; Групне презентације; Приступни и семинарски радови.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, J. Paul Peter, Jerry C. Olson Consumer Behaviour and Marketing Strategy McGrow Hill 2007

2, Маричић, Бранко,
Ђорђевић, Александар

Креирање и испоручивање вредности
потрошачима

Економски факултет у
Београду 2012

3, Маричић, Бранко Понашање потрошача, 10. издање ЦИД Економски факултет у
Београду 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ђорђевић М. Александар, Маричић Р. Бранко, Радуловић М. ДанкаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 45
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MIZP Извозно пословање предузећа
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студентима пружи савремене анализе и знања о процесима и кретањима у области извозног пословања и
конкурентности предузећа. Тежиште овог предмета је на изучавању основних фактора међународне конкурентности предузећа
који опредељују наступ предузећа на иностраним тржиштима, уз упознавање са кључним форматима извозних стратегије
различитих  група предузећа.  Полази се  од становишта да нема успешног  извоза  без  познавања,  праћења и  изучавања
релевантних фактора међународне конкурентности на светском тржишту, који су под доминантним утицајем маркетиншких и
других нематеријалних ресурса предузећа.

Студенти ће бити оспособљени за: разумевање савремених тенденција светског извоза и промена у погледу конкурисања на
међународним тржиштима;  овладавање вештинама и  потребним знањима за  доношење пословних одлука  о  наступу  на
иностраном тржишту, избору тржишта, позиционирању; разумевање извозних формата и способност њихове правилне селекције
за карактеристична инострана тржишта; правилно коришћење ценовних и неценовних маркетиншких инструмената извозног
пословања; израду извозног маркетинг плана.

Од  класичног  извоза  до  савременог  exportinga;  прилагођавање  извозног  пословања  глобалном  пословном  окружењу;
међународна конкурентност предузећа; теорије интернационализације; форме извозног пословања; истраживање и избор
циљних иностраних тржишта, сегментација и позиционирање; маркетиншки и нематеријални аспекти извозне конкурентности
предузећа; ценовни аспекти извозне конкурентности предузећа; извозни маркетинг план; међународно пословно  преговарање;
специфичности  међународног  ангажовања малих  и  средњих  предузећа;  индустријски  кластери  и  извозни  конзорцијуми;
брендирање држава  у  функцији  унапређења извоза;  државна  промоција  извоза

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава
Предавања: Ex catedra предавања, Тимске и појединачне презентације, Тематски и  проблемски разговори са експертима и
привредницима, Израда есеја на изабране теме извозног пословања.
Практична настава
Вежбе: Интерактивни рад, Студије случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Митић Сања Управљање маркетиншким и нематеријалним
факторима извозне конкурентности предузећа ЕФ, Београд 2010

2, Ракита Бранко Међународни маркетинг ЦИДЕФ, Београд 2005
3, Albaum Gerald, Duerr Edwin International marketing and Export managemant Pearson 2011

4, Jaffe Eugene, Nebenzahl
Israel

National Image and Competitive Advantage, The
theory and practice of place branding

Copenhagen Busienss School
Press 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 20.00Да
Усмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Митић Ј. СањаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MKST Комплементарни сектори и туризам
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ је да се разумеју односи и међусобни утицаји туризма и комплементарних сектора где је посебан акценат на
секторе који имају најзначјније међусобне утицаје са туризмом - саобраћај и трговина. Туризам је сложен систем који се састоји
из великог броја елемената и делатности које су међусобно повезане и утичу једна на другу.  Успешно вођење турстичке
политике у дестинацијама и управљање туристичким предузећима подразумева познавање функционисања комплементарних
сектора што је један од основних циљева изучавања у оквиру програма предмета. Такође, циљ курса је да студенти стекну
компетенције за управљање организацијама које су директно повезане са туризмом (авио компаније и друге саобраћајне
компаније, логистика, трговина и сл.).

Оспособљавање студената да разумеју утицаје и међузависност туризма са другим секторима и доносе одлуке значајне у
управљању туристичким предузећима и дестинацијама које су повезане са комплементарним секторима. Стицање компетенција
за управљање предузећима из комплементарних сектора, пре свега саобраћајним компанијама и трговинским предузећима која
послују у функцији туризма. Развијање лидерских и менаџерских вештина за управљањем организацијама из комплементарних
сектора који послују у функцији туризма.

Туризам и путнички саобраћај: Приступ анализи туристичког транспорта. Улога саобраћајне политике - регулација и дерегулација
саобраћаја. Приватизација јавног путничког саобраћаја. Анализа тражње за туристичким транспортним услугама. Анализа понуде
у туристичком путничком саобраћају. Управљање туристичким транспортом. Управљање саобраћајном инфраструктуром – улога
аеродрома. Неекономски утицаји туристичког транспорта. Будућност туристичког транспорта. Туризам и трговина: Основе
трговинске политике. Основе менаџмента малопродаје. Трговина и типологија купаца. Шопинг као форма туризма. Шопинг као
активност туриста. Трговински институције и туристи. Туризам у стратегији развоја малопродајног бизниса. Прилагођавање
малопродаје сегменту туриста.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra: презентација наставних јединица које одговарају садржају предмета. Израда и презентација групних
задатака. Вежбе: Интерактивни рад, Case study.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Stephen J. Page Transport and Tourism Pearson Prentice Hall 2005
2, Dallen J. Timothy Shopping Tourism, Retailing, and Leisure Channel View Publications 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Божић С. Владан, Ловрета М. Стипе, Зечевић В. БојанНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MKOB Консолидовани биланси
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је  да допуни знања која су студенти стекли изучавањем предмета:  Теорија и политика биланса,  Биланси
предузећа и банака и Специјални биланси. У овим предметима који се изучавају на основним студијама садржана су правила за
израду финансијских извештаја појединачних предузећа и елементарна правила за израду финасијских извештаја групе. Ова
допуна знања се реализује на два начина: (1) проширују се знања стечена на основним студијама и изучавају се проблеми у вези
са израдом консолидованих финансијских извештаја који на основним студијама нису били предмет обраде.

Изучавањем материје која је садржана у наставном програму предмета Консолидовани биланси студенти се оспособљавају да:
- разумеју и примене начела консолидовања;
- разумеју циљеве и садржину консолидованих финансијских извештаја;
- примене основне захтеве који су садржани у Међународним стандардима финансијског извештавања, нарочито оних који се
односе на консолидоване финансијске извештаје;
- дефинишу циљеве политике финансијског извештавања групе и инструменте којима ти циљеви могу бити реализовани и
- усвоје правила и стекну способност анализирања финансијског и приносног положаја групе.

Наставна материја предмета Консолидовани биланси се може систематизовати у два повезана, а ипак самостална дела. Први
део садржи циљеве, принципе, претпоставке и методологију консолидовања биланса зависних, заједничких и придружених
предузећа у финансијским извештајима групе. Други део се бави посебним питањима консолидовања, као што је консолидовање
у вишестепеним групама, превођење финансијских извештаја исказаних у страној валути на валуту за презентацију групе,
анализом финансијсих извештаја групе и политиком финансијског извештавања групе.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања из предмета Консолидовани биланси се држе уз коришћење презентација у Power Point-у. Ради лакшег разумевања
и усвајања материје у предавања су укључени бројни примери и задаци које треба да реше студенти. Решења датих задатака
студенти презентирају на предавањима.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Јован Ранковић Консолидовани годишњи закључак Економски факултет, Београд 1994

2, Р. Радовановић, К. Шкарић
Јовановић Концепције биланса Економски факултет, Београд 1999

3, Ката Шкарић Јовановић
Утврђивање пословних резултата из интернеих
односа и њихово консолидовање у билансима
заједничког интереса

1984

4, Група аутора Књиговодство бр. 2:  Круг консолидовања као
претпоставка за израду консолидованог биланса 1986

5, Група аутора Књиговодство бр. 7:  Седма директива Европске
економске заједнице 1990

6, Група аутора Књиговодство бр. 1:  Консолидовање капитала у
билансима сложених интереса 1992

7, Група аутора Књиговодство бр. 6-7:  Консолидовање обавеза у
билансима сложених интереса 1993

8, Група аутора
Књиговодство бр. 10: Утврђивање висине
интерних резултата у билансима сложених
интереса

1994

9, Група аутора

Четврти симпозијум Савеза рачуновођа и
ревизора Републике Српске, Бања Врућица
Циљеви и инструметни билансне политике
холдинг компанија (зборник радова)

2000

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Секерез П. Војислав, Шкарић Јовановић И. КатаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија
Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

10, Група аутора

Часопис: Финансије, рачуноводство, ревизија –
ФИНРАР, бр. 3 Анализа консолидованог годишњег
обрачуна Савез рачуновођа и ревизора Републике
Српске

2002

11, Група аутора
Рачуноводство бр. 9:  Консолидовани финансијски
извештаји у функцији стратешких инвеститора и
поверилаца матичног предузећа

2002

12, Група аутора

Симпозијум Савеза рачуновођа и ревизора
Србије, Златибор Стандардизација
консолидованих финансијских извештаја (зборник
радова)

2002
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MKRS Кретање становништва
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ предмета је усвајање знања везаних за основне компоненте кретања становништва у најширем смислу, од извора
података, преко тенденција у кретању наталитета, морталитета и миграција и уочавања узрочно-последичних веза између
природних и механичких феномена и других популационих елемената, до значаја изучавања ових питања за утврђивање
хипотеза пројекција или, пак, мера популационе политике у сфери недовољног и прекомерног рађања, као и оних релевантних за
промовисање здравља, спровођење миграторне политике и политичког одговора на старење популације.

Стицање релевантних теоријских и емпиријских знања и вештина битних, како за тимски истраживаки рад и практичну примену, у
оквиру потенцијалног административног, политичког, медијског и маркетиншког ангажмана полазника или рада у, на пример,
сфери урбанизма или осигурања, тако и за похађање одговарајућих докторских студија.

Појам  кретање  становништва.Значај  изучавања  кретања  становништва  и  његових  компонената.Извор  података  у
демографији.Рађање  –  индикатори,  природни  потенцијал  за  рађање,  тенденције,  детерминистичка  основа,  последице,
регионални аспект,  хипотезе  о  будућем кретању фертилитета.  Брачност.  Планирање породице.Смртност  –  индикатори,
тенденције, детерминистичка основа, последице, регионални аспект, хипотезе о будућем кретању морталитета. Природни
прираштај.Миграције становништва – индикатори, тенденције, детерминистичка основа, последице, регионални аспект, хипотезе
о будућем механичком кретању. Популациона политика – мере у сфери фертилитета становништва, програми за планирање
породице, здравствена и морталитетна политика, политика према миграцијама становништва, политички одговор на старење

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе рада: Предавања, консултације, дискусије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Девеџић Мирјана О природном кретању становништва Завод за издавање уџбеника 2006

2, Гречић Владимир (уредник) Југословенске спољне миграције
Савезно министарство за
рад, здравство и социјалну
политику

1998

3, Рашевић Мирјана, Мина
Петровић Искуства популационе политике у свету Институт друштвених наука 1996

4, Рашевић Мирјана Планирање породице као стил живота Институт друштвених наука 1999
5, Рашевић Мирјана (уредник) Бела куга Службени гласник 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Семинарски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Рашевић М. Мирјана, Спасовски М. МиленаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMAP Макроекономија: анализа и политика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет Макроекономија: анализа и политика на мастер студијама пружа одговарајућа - специфична знања о функционисању
макроекономије у савременим условима који у први план намећу питања избора макроекономске политике, специфичности
макроекономије привреда са настајућим тржиштима и избора макроекономске политике у условима парламентарне демократије,
као и о цикличним флуктуациама привреде и економским кризама као специфичним падовиме економске активности, наравно,
укључујући и економску политику за превазилажење економских криза. Ова знања, заједно са макроекономским предметима на
основним студијама, пружају студентима заокружену целину из области макроекономије, оспособљавајући их за решавање
конкретних проблема присутних у савременим привредама, али и пружајући им неопходну основу за наставак даљег научно-
истраживачког рада на докторским студијама.

Студенти усвајају знања о равнотежи и макроекономским патологијама на кратак и средњи рок. Стичу знања о макроекономском
моделу који се односи на привреде са настајућим трзиштима и макроекономске перформансе јавних финансија и финансијских
институцијама у тим привредама на кратак и средњи рок на тржиштима добара, рада и финансијским трзжстима у складу са
начелима буџетског ограничења и самосталности централне банке.

Теоријска настава
И Макроекономсија у кратком и средњем року и макроекономске патологије;  ИИ Макроекономски модел у привредама са
настајућим тржиштима:  1.  Макроекономија  и  развој,  2.  Бенчмарк модел за привреде са настајућим тржиштима,  3.  Јавне
финансије и макроеономске перформансе, 4. Финансијски сектор и макроекономске перформансе, ИИИ Макроекономија и јавни
сектор: 1. Менаџмент јавног сектора, 2. Буџет и имовина јавног сектора, 3. Монетарни режим и макроекономске реформе, ИВ
Макроекономска политика: 1. Монетарна и фискална стабилизација; 2. Буџетска политика и инфлација; 3. Инфлација и раст; В
Нова политичка макроекономија: 1. Кредибилитет и репутација макроекономских играча, 2. Репутација и теорија игара, 3.
Модели рационалних политичких циклуса, 4. Буџетски политички циклуси, ВИ Макроекономска нестабилност и пословни циклуси:
1. Пословни циклуси: извори флуктуација и динамика преношења, 2. Улога и утицај фискалне и монетарне политике на пословне
циклусе, 3. Економске кризе и економска политика за њихово превазилажење.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се организују за све теме обухваћене теоријском наставом.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи на часовима предавања, вежби и студијско истраживачком раду. У сва три облика наставе инсистира се на
интерактивном раду са студентима, а нарочито на часовима вежби и студијско истраживачком раду где студенти самостално
обрађују важне теме коришћењем релевантне литературе, након чега излажу резултате истраживања и учествују у научним
дебатама које се организују о важним темама.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Бланшар, Оливије Макроекономија, 5. изд. Економски факултет 2012
2, Montiel, P. Macroeconomics in Emerging Markets CUP 2003

3, Јакшић, М., Прашчевић, А. Макроекономска анализа Економски факултет,
Београд, 3. издање 2011

4, Јакшић, М., Прашчевић, А. Макроекономија: анализа и политика Економски факултет,
Београд, (у штампи) 2013

5, Јакшић, М., Прашчевић, А. Политичка макроекономија Економски факултет, Београд 2010

6, Прашчевић, А. Економске кризе и модели макроекономске
политике Економски факултет, Београд 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Јакшић П. Миомир, Прашчевић Ж. АлександраНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMPR Макроекономска политика и развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студентима пружи знања из области развојне економије као најдинамичнијег дела економске науке. У
условима глобализације светске привреде и сталних иновација и промена технологије, развојна економија доживљава такође
значајне промене, како у сфери реалне економије, тако и финансија.

Студенти ће бити оспособљени за самостално извођење квалитативне и квантитативне анализе развојног процеса и раста
националне економије.  Такође, нагласак ће бити и на успешном планирању токова догађања у будућности.

Теоријска настава
Економска теорија  и  пракса –  разлози одступања;  Институционална ограничења и  утицаји  на економску  политику;Улога
савремене државе у процесу развоја;Кључни проблеми, избор циљева и инструменти вођења економске политике данас у свету.
Практична настава:
Начини и извори финансирања процеса националног развоја; Прорачунавања брзине и оцена квалитетаоствареног развоја;
решавање проблема и студија случајева на бази искустава националне економије,  економија у  транзицији и примера из
економске историје.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе, решавање проблема, интерактиван рад.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Драгутиновић, Филиповић,
Цветановић Теорија привредног ратса и развоја друго издање, Економски

факултет, Београд 2012

2, Thirwall Growth and Development McMillan press 2004
3, Todaro Economic Development Лонгман 2006

4, Randal Holcombe Public sector economics – The role of Government in
the American Economy 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић Ч. МилорадНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPCI Макроекономски пословни циклуси и институције
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

предмета је да се студенти упознају са пословним циклусима као макроекономским феноменом који карактерише кретање
агрегатне економске активности у тржишним економијама. Циљ је да се студенти поред савладавања кључних концепата у вези
са  карактеристикама  цикличних  флуктуација,  изворима  ових  флуктуација,  теоријама  пословних  циклуса,  упознају  и  са
инструментима економске политике у циљу превазилажења цикличних флуктуација. У контексту политичке макроекономије, циљ
је и да се студенти упознају са политичко-економским факторима који утичу на политички генерисане цикличне флуктуације
привреде, као и институционалним решењима којима се ограничавају ови утицаји.

На предмету се стичу знања о карактеристикама цикличних макроекономских флуктуација, изворима флуктуација, теоријама
цикличних флуктуација, мерама економске политике у циљу превладавања цикличних флуктуација, политички генерисаној
макроекономској нестабилности, институционалним ограничењима политичког утицаја на макроекономску политику. Студенти се
оспособљавају да одлучују на руководећим местима у предузећима у вези са пословањем у условима цикличних успона, или
падова економске активности, као и да одлучују у вези са креирањем и спровођењем економске политике у циљу ублажавања
цикличних флуктуација у различитим државним институцијама.

1.Карактеристике цикличних флуктуација,  2.  Понашање агрегатне тражње и агрегатне понуде током циклуса,  3.  Преглед
савремених  теорија  пословних  циклуса,  4.  Тржишне  ригидности  и  цикличне  флуктуације,  5.  Економска  политика  у
превазилажењу пословних циклуса, 6. Политички макроекономски циклуси, 7. Политички циклуси и макроекономска политика, 8.
Институције и политички циклусиНа предмету се на часовима вежби и кроз студијско-истраживачки рад разматрају конкретни
примери цикличних флуктуација у тржишним економијама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи на часовима предавања, вежби и студијско истраживачког рада. Примењују се интерактивне методе наставе,
уз  стално  укључивање студената  у  реализацију  актвине  наставе  на  предмету,  кроз  подстицање студената  на  критичко
размишљање и коришћење релевантне литературе у цљу усвајања знања и кроз примену студије случаја, као непроцењивог
искуства за будућа решавања конкретних проблема. Студенти припремају и излажу есеје (приступне радове) који су посвећени
одређеним конкретним догађајима у тржишним макроекономијама којима се доказују или оспоравају концепти који су предмет
изучавања. Након тога, студенти учествују у дебатама посвећеним покрентуим питањима.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Прашчевић, А. Пословни циклуси у макроекономској теорији и
политици Економски факултет 2008

2, Kirsten, R. Business Cycles: Market Structure and Market
Interaction Springer–Verlag Company 2000

3,  Drazen, A  Political Economy in Macroeconomics  Princeton University Press 2002
4,  Persson, T., Tabellini, G.  Political Economics  MIT Press 2000

5,  Alesina, A., Roubini, N.,
Cohen, G.  Political Cycles and the Macroeconomy  MIT Press 1997

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јакшић П. Миомир, Прашчевић Ж. АлександраНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 53
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMAR Математичко програмирање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета јесте да представи математичку теорију и методологију која се користи за анализу и решавање проблема
минимизације или максимизације реалне функције систематским бирањем вредности реалних или целобројних променљивих из
допустивог скупа.

Исход обазовања јесте да се, поред стицања неопходних знања за решавање ектстремалних проблема, унапреде интелектуалне
способности, смисао за истраживање, систематичност, прецизност и критичност у раду.

1.Једнодимензионална оптимизација
2.Методе безусловне оптимизације
3.Конвексно програмирање
4.Конвексно програмирање и теорија дуалности
5.Методе оптимизације у конвексном програмирању

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни облик рада су предавања која се држе уз помоћ одговарајућих презентација дефинисане теме и нумеричких примера.
Вежбе се изводе кроз решавање нумерички и хипотетички постављених проблема. Посебна пажња посвећена је економској
интерпретацији одговарајућих проблема.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, М. Бацковић, З. Поповић Математичко моделирање и оптимизација
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2012

2, В. Вујчић, М. Ашић, Н.
Миличић Математичко програмирање Математички институт,

Београд 1980

3,

Д. Цветковић, М.
Чангаловић, Ђ. Дугошија, В.
Ковачевић-Вујчић, С.
Симић, Ј. Вулета

Комбинаторна оптимизација Друштво операционих
истраживача Југославије 1996

4, A. Chiang Fundamental Methods of Mathematical Economics McGraw-Hill 1984
5, D.P. Bertsekas Nonlinear Programming MIT 1999
6, С. Злобец, Ј. Петрић Нелинеарно програмирање Научна књига 1989

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Аздејковић Б. Драган, Бацковић М. Марко, Поповић Ж. ЗоранНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 54
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMAT Математика 1-М
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Овладавање основним елементима математичке  методологије  која  се  примењује  у  економији.  Претпоставља се  знање
математике (елементи линеарне алгебре, диференцијалног и интегралног рачуна) примерено нивоу основних студија економије
(предмет Математика).

На предавањима се уводе нови појмови и дефинише њихов статус у математичкој теорији, док се на вежбама раде примери-
задаци који илуструју конкретне примене и омогућују непосредније овладавање методологијом која се изучава, тако да студенти
стичу знања из области наведених у садржају. Познавање основних елемената логике, анализе, линеарне алгебре, теорије
вероватноћа и теорије мере као претпоставке за коришћење одговарајуће стручне и научне литературе и праћење преостале
наставе на студијском програму.

ОСНОВИ ЛОГИКЕ. Логички системи и релација дедукције. Независност аксиома. Испитивање независности као општи метод.
Класична логика исказа и  предиката.  Кардинални бројеви.  Егзистенција  непребројивог  скупа.  НЕПРЕКИДНЕ ФУНКЦИЈЕ.
Метрички и тополошки простори. Отворени и затворени скупови. Конвергенција низа.  Непрекидност функције.  Компактни
скупови.  ВЕКТОРСКИ ПРОСТОР.  Еуклидски простор и  скаларни производ.  Нормирани простор и  метрика у  нормираном
простору.  ТЕОРИЈА МЕРЕ.  Алебра скупова.  Lebesgue-ова мера у  R2 и  пример немерљивог  скупа.  Апстрактна мера.
Конвергенција скоро свуда и конвергенција по мери. LEBESGUE-ОВ ИНТЕГРАЛ. Мерљиве функције. Једноставне функције.
Lebesgue-ов интеграл једноставних функција. Lebesgue-ов интеграл функција на скупу коначне мере. ТЕОРИЈА РАСПЛИНУТИХ
СИСТЕМА.  Непрецизни  предикати  и  расплинути  скупови.  Расплинуте  релације  и  системи.  ТЕОРИЈА  ИНФОРМАЦИЈА.
Дефиниција и особине ентропије. Условна ентропија. Информација. ТЕОРИЈА СТАБИЛНОСТИ. Асимптотска стабилност система
дефинисаног посредсством диференцијалних или диференцних једначина. Теорема Љапунова. Критеријум Routh-Hurwitz-a.
Beta- i Gama-ФУНКЦИЈА.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања се обрађују теоријски елементи материје предвиђене програмом, уз мноштво илустративних примера,
док на часовима вежби доминирају примери-задаци. На вежбама ће рад претежно бити интерактиван и студенти ће бити у
могућности да сопственим ангажовањем буду ослобођени дела или целине градива предвиђеног за полагање колоквијума. На
самом колоквијуму ће бити заступљена материја која је обрађена на предавањима и вежбама од почетка школске године до
дана одржавања колоквијума.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, С. Аљанчић Увод у реалну и функционалну анализу Грађевинска књига 1974

2, К. Ракочевић, М. Ивовић, Б.
Боричић Одабрана поглавља математике Економски факултет, Београд 1990

3, Боричић, Б. Линеарна алгебра Економски факултет, Београд 2009

4, P. Lankaster Theory of Matrices
Academic Press, New York
(Превод на руски: Наука,
Москва, 1982).

1969

5, R. Bellman Introduction to Matrix Theory
McGraw-Hill, New York
(Превод на руски: Наука,
Москва, 1976)

1960

6, K. B. Athreya, S. N. Lahiri Measure Theory and Probability Theory Springer 2006
7, C. P. Simon, L. Blume Mathematics for Economists W. W. Norton & Comp. 1994

8, K. Sydaeter, P. Hammond, A.
Seierstad, A. Strom Further Mathematics for Economic Analysis Prentice Hall 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Боричић Р. Бранислав, Илић М. МирјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 55
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMAF Математика и финансијско моделирање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да обезбеди ниво знања из математике, статистике, нумеричких метода и моделирања који је неопходан ради
праћења осталих предмета на студијском програму. Овај предмет је дизајниран и тако да студентима обезбеди знања неопходна
за полагање квантитативних сегмената испита везаних за PRM i CFA сертификате.

Усвајање  неопходних  знања  из  математичке  анализе  функције  једне  и  више  променљивих,  линеарне  алгебре,  метода
оптимизације, вероватноће и статистике и финансијског моделирања неопходног за разумевање садржаја   IMQF   програма.

У првом делу курса, након излагања основа математичке анализе (лимеси, диференцијални и интегрални рачун са једном и
више променљивих) и линеарне алгебре (матрична алгебра, системи линеарних једначина, Колески декомпозиција, вектори,
квадратне форме, Силвестеров критеријум), прелази се на оптимизацију са додатним ограничењима (метод замене, Лагранжев
метод, Кун-Такерова теорема). У другом делу курса проучавају се основни концепти теорије вероватноће и статистике (процена
параметара и интервала, одабир узорка, тестирање хипотезе, корелације и регресије са једном или више променљивих, као и
основе анализе временских серија). Трећи део курса бави се нумеричким решавањем нелинеарних једначина и нумеричком
оптимизацијом  са  применама  у  Екселу.  Сви  концепти  и  методи  објашњавају  се  на  примерима  из  финансија.Практична
настава:Вежбе,  Други  облици  наставе,  Студијски  истраживачки  рад
Рачунске вежбе, вежбе са комјутером

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра. Студенти су дужни да ураде више домаћих задатака и један пројекат.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, R. DeFusco, D. McLeavey, J.
Pinto, D. Runkle

Quantitative Methods for Investment Analysis
(Second Edition) CFA Institute 2004

2, Carol Alexander, Elisabeth
Sheedy The Professional Risk Managers Handbook Volume II PRMIA publishing, London 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 10.00Да
Активност у току предавања 10.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Боричић Р. Бранислав, Васић Р. ВладимирНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 56
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMEL Међународна логистика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни задатак предмета је да студентима укаже на све специфичности међународног логистичког пословања. Студенти треба
да идентификују јасне разлике у вршењу глобалних логистичких активности у односу на обављање логистичких послова на
домаћем тржишту. Те разлике се огледају у значајно сложенијим процедурама вршења логистичких активности, али и у много
већим трошковима које свака фирма има ако своју делатност међународно позиционира.

Студенти добијају  знања која  су  веома специфична за међународни бизнис,  а  тичу се међународне логистике.  У оквиру
међународне логистике је битна примена концепта 4Д (диверситy, документатион, деманд, дистанце) – диверзификација купаца,
различитост тражње, сложеност документације која прати робу и значајне удаљености превоза. Решавање конкретних проблема
на великим удаљеностима превоза робе, уз све специфичности међународног транспорта и шпедиције, са огромном количином
документације која прати робу, у условима значајне територијалне дисперзованости купаца и уз нарастајућу различитост тражње
су кључна стечена знања на овом предмету.

Логистика  у  глобалној  економији;  Управљање логистичким процесима као  сегмент  међународног  пословања предузећа;
Специфичности међународних логистичких активности; Степен развоја међународног транспорта као најважнијег сегмента
интернационалних логистичких активности;  Међународни коридори и логистичка инфраструктура;  Међународно тржиште
бродског  простора (односи на различитим тржиштним сегментима,  диференцираност понуде,  начин обрачуна трошкова,
формирање цена итд.); Светско авио тржиште (регулација, редовни превозиоци – лоw цост транспортери, формирање трошкова
превоза, процес дефинисања цена итд.); Међународни железнички транспорт (распрострањеност мреже, регулација тржишта,
оператери, трошкови, цене итд); Међународни друмски транспорт (распрострањеност мреже, регулација тржишта, оператери,
трошкови, цене итд); Цевоводни транспорт; Интегрални транспорт (технике, перспективе развоја, цене итд.); Унификација
међународних логистичких стандарда (стандарди докумената који прате робу, стандарди који дефинишу квалитет робе итд.);
Међународни логистички посредници (3ПЛ, 4ПЛ  провајдери и шпедитери)

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

ex катедра предавања уз активно учествовање студената, решавање конкретних проблема из домена међународне логистике
(активан однос наставник-студент), гостовање релевантних менаџера међународне логистике и/или упознавање са праксом из
домена међународне логистике одређене компаније итд.. Кључни метод рада на предмету је цасе студy и то како у процесу
предавања, тако и у процесу дискусије релеватних тема.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Wood, D., Barone, A.,
Murphy, P., Wardlow, D. International logistics Chapman & Hall 1995

2, Божић, В., Аћимовић, С. Маркетинг логистика Економски факултет, Београд 2012

3, Збирка текстова из
иностране литературе

Збирка текстова из иностране литературе за
предмет Међународна логистика 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Аћимовић Н. Слободан, Божић С. ВладанНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 57
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MTPM Међународна трговинска политика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет међународна трговинска политика представља надградњу на предмет међународна трговина са основних академских
студија. Он на вишем новиу и детаљније разматра аспект политике међународне трговине, у све три димензије – билатералној,
регионалној и мултилатералној. Највећи фокус је на актуелним тенденцијама у међународној трговини – примена нецаринских
баријера, Светска трговинска организација,  нови концепт међународне трговине и међународна трговина по новододатој
вредности.

Студенти који успешно положе предмет Међународна трговинска политика треба да су у стању да схватају политике које утичу
на међународну трговину као и да процењују ефекте различитих спољнотрговинских политика. На тај начин они су спремни за
анализу и истраживање сложенијих проблема у оквиру области међународне економије.

1. Појам међународне трговинске политике 2. Основе спољнотрговинске политике 3. Нецаринске баријере у међународној
трговини 4. Светска трговинска организација 5. Савремена тенденције у међународној трговини, 6. Нови концепт анализе
међународне трговине 7. Анализа међународне трговине по новододатој вредности.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Као облици рада на предмету Међународна трговина појављују се следеће активности: Теоријска настава (предавања) где
наставник излаже теме из појединих области предмета, по програму рада. Практична настава (вежбе) што је прилика да се
поједини теме анализирају и из угла праксе међународне трговине уз активно учешће студената са њиховим презентацијама.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Бјелић, Предраг Нецаринске баријере у међународној трговини Прометеј, Београд 2004
2, Бјелић, Предраг Светска трговинска организација Прометеј, Београд 2002

3, Предраг Бјелић

"Нови инструменти у анализи међународне
трговине" у: проф. др Владимир Гречић и проф. др
Петар Веселиновић (редактори) "Актуелна
кретања у европској и светској привреди:
Импликације на Србију"

Научно друштво економиста
Србије, Економски факултет
Београд и Економски
факултет Крагујевац,
Београд, стр. 127-137.

2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(210) Међународни економски односи, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бјелић М. ПредрагНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMEF Међународне финансије 1-М
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је  да студентима пружи савремене анализе и знања о процесима,  институцијама и кретањима у области
међународних финансија. Тежиште овог предмета је на изучавању основних фактора који опредељују савремене тенденције у
међународним финансијама, уз упознавање са основним видовима савременог кретања капитала. Полази се од становишта да
нема успешног комуницирања са светским тржиштем без познавања, праћења и изучавања кључних процеса на подручју
међународних финансија, тако да овај предмет комбинује аналитички приступ са механизмима међународних финансија и
релевантним аспектима функционисања међународног тржишта капитала.

Истраживањем и упознавањем међународних финансија студенти ће бити оспособљени за: разумевање савремених тенденција
у међународним финансијама; овладавање вештинама и потребним знањима за доношење пословних одлука о наступу на
међународном  тржишту  капитала;  правилно  коришћење  метода  управљања  финансијским  ризицима  на  међународном
финансијском  тржишту;  примену  аналитичких  метода  и  техника  анализе  микроприступа  међународним  финансијама  и
међународним  финансијским  институцијама.

Теоријска настава
У оквиру теоријске наставе обрађују се следеће тематске целине: Девизно тржиште и девизни курсеви; Улога девизног курса у
процесима прилагођавања;  Остваривање симултане унутрашње и  екстерне равнотеже;  Међународнимонетарни систем;
Реформа међународног финансијског система; Микроструктурни приступ међународним финансијама; Ризици у међународним
финансијама; Глобалне кризе и одговори; Регулатива у међународним финансијама;Долар и евро као светске резервне валуте;
Међународна дужничка криза. Монетарне уније.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе На вежбама се, кроз конкретне примере, уз активно ангажовање студената, обрађују практични аспекти функционисања
међународних  финансија.  Презентације  и  домаћи  радови  на  актуелне  теме  међународних  финансија  комбинују  се  са
рекапитулацијом појединих тема са предавања. Осврти на текуће тенденције у међународним финансијама употпуњавају
теоријски оквир међународних финансија.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Еx цатедра предавања, Тематске и појединачне презентације; Тематски и проблемски разговори са експертима;
Израда есеја на изабране теме међународних финансија.
Вежбе: Интерактивни рад; Студије случајева; Креативне радионице; Презентације домаћих радова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Ковачевић, Радован Девизни курсеви, режими и политика Институт за спољну трговину 2002
2, Sercu, Piet International Finance: Theory into Practice Princeton University, Press 2009

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Ковачевић М. РадованНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 59
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMFM Међународни финансијски менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

је да студентима понуди унапређена, вишедимензионална и најновија знања, концепције, принципе, услове, начине и вештине
управљања финансијским аспектима међународних операција. Полазећи од подразумевајуће претпоставке да студент већ влада
базичним знањима из области финансија, у овом предмету је акценат на изучавању сложенијих проблемских, микро и макро
аспеката међународног финансијског менаџмента.

Савлађивањем предвиђеног програма овог предмета, студент се оспособљава за: разумевање принципа функционисања
међународних  финансијских  тржишта  и  процеса  усклађивања рачуноводствене  праксе,  идентификовање и  управљање
међународним пореским ризицима, препознавање ризика по основу флуктуација девизних курсева и креирање и имплементација
хеџинг стратегија, управљање дугорочним пројектима у иностранству, са посебним акцентом на вредновање и финансирање
међународних преузимања, управљање краткорочном имовином и обавезама на нивоу мулитинационалних компанија, при чему
је посебна пажња посвећена управљању готовином и краткорочним операцијама на финансијским тржиштима

Теоријска настава
Међународно финансијско окружење, Процеси стандардизације и хармонизације рачуноводствене праксе, Порески проблеми
међународног финансијског менаџмента, Детерминанте девизних курсева, Девизна тржишта и тржишта финансијских деривата,
Управљање девизним ризиком, Интерно и екстерно финансирање дугорочних пројеката у иностранству, Вредновање дугорочних
пројеката у иностранству,  Управљање међународним преузимањима у иностранству,  израда финансијског Due Dilligence,
вредновање  „мете“  и  координација  рада  са  финансијским  саветницима,  Финансирање  извозних  и  увозних  активности,
Управљање  обртном  имовином,  готовином  и  краткорочно  задуживање.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Служи за проверу разумевања, препознавање одговора на постављена тематска и проблемска питања, обраду пословних
примера, организовање дискусионих група, презентација, излагање истраживачких радова и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања, Тимске презентације, Групно, инерактивно и полемичко разјашњавање појединих тематских и
проблемских јединица, Тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима
Вежбе: Интерактивни рад, Студије случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Madura Jeff International Financial Management South Western Cengage
Learning 2012

2, Shapiro Alan Multinational Financial Management John Wiley & Sons 2010

3, DePamphils Mergers, Acquisitions, and other Restructuring
Activities Elsevier 2010

4, Ковачевић, Радован Међународне финансије Економски факултет, Београд 2011

5, Марковић Душан Конкурентски и финансијски ефекти међународних
преузимања у Србији Економски факултет, Београд 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ковачевић М. РадованНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 60
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMPU Међународни пословни уговори
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет  пружа основна знања о најзначајнијим правним питањима релевантним за област уговора међународног пословног
промета. Анализом ових питања са аспекта домаћег и упоредног права, права Европске уније и међународних конвенција, са
посебним освртом на њихову практичну примену у пословној пракси, као и одговарајућих случајева из судске праксе и праксе
међународних трговинских арбитража, заокружује се целина питања значајних за познавање правних аспеката међународних
пословних трансакција, у чему се огледа основни образовни циљ предмета.

Средиште изучавања усмерено је на најзначајније уговоре међународног пословног промета, као што су уговор о међународно
продаји, уговори о трговинским услугама, уговори о вишим облицима привредне сарадње и др, као и на основна питања везана
за решавање спорова који проистичу из међународних пословних односа. Анализа ових института праћена је бројним другим
питањима чије познавање чини неопходан атрибут разумевања операција међународног пословног промета.

Теоријска настава
Међународни уговорни односи – појам, значај,  специфичности,  сукоб закона, унификација уговорног права, међународне
конвенције, Принципи европског уговорног права и УНИДРОИТ Принципи као инструменти унификације, и хармонизације,
пуноважност уговора,  закључење уговора,  правна дејства уговора,  престанак уговора са елемнтом иностраности;  уговор
омеђународној  продаји робе;  уговори о трговинским услугама;  уговори о превозу;  уговори о вишим облицима привредне
сарадње;  решавање спорова из  међународног  пословног  промета -  судови -  надлежност,  меродавно право,  признање и
извршење страних пресуда; међународне трговинске арбитраже – појам и значај, извори права, врсте арбитража, уговор о
арбитражи, конституисање арбитражног трибунала, арбитражни поступак, арбитражна одлука, признање и извршење иностраних
арбитражних одлука.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, поред излагања материје, подразумевају континуирано учешће студената у виду дискусије о питањима из материје
која се излаже, њихове илустрације примерима из праксе, постављање питања професору и излагања мишљења и ставова у
погледу конкретне проблематике. Вежбе се базирају на анализи случајева из праксе (цасе студy), рекапитулацији градива,
групним и индивидуалним презентацијама, такмичењима у познавању материје и другим ад хоц одређеним облицима рада.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Перовић Ј. Стандардне клаузуле у међународним
привредним уговорима Економски факултет, Београд 2012

2, Перовић Ј. Међународно привредно право Економски факултет, Београд 2012
3, Вукадиновић Р. Међународно пословно право Крагујевац 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Перовић С. ЈеленаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 61
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMSM Међународни стратегијски менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студентима понуди унапређена и вишедимензионална знања, концепције, принципе, услове, начине и
вештине стратегијског управљања међународним пословним операцијама, активностима, подухватима и пројектима, ради што
успешнијег конкурентског уклапања у инострано,  међународно регионално и глобално пословно окружење. Циљно се заступа
становиште да нема успешног међународног бизниса без афирмисања стратегијског приступа и односа према њему.

Савлађивањем садржајног  програма овог  предмета,  студент  се  оспосбљава за:  разумевање и стратегијско  вредновање
међународног и мултикултурног окружења; стратегијско опредељивање у различитим производно тржишним ситуацијама са
међународним контекстом; пословно планирање, организовање и контролисање појединих међународних функционалних
активности,  као  и  међународних  пословних  операција  у  целини;  примену  међународних  стандарда,  норми,  директива  и
конвенција,  као  и  унапређење међународне конкурентности.

Теоријска настава
Глобализација и међународни бизнис; Процеси унутрашње и спољашње интернационализације пословања; Међународно
пословно окружење – PEST и SWOT анализа; Вредновање и усклађивање националних и пословних култура; Актери и носиоци
међународних  пословних  операција;  Лидери,  изазивачи,  пратиоци и  специјалисти  на  глобалном тржишту;  Међународни
стратегијски менаџмент извозно – увозног пословања и везаних комерцијалних аранжмана; Стрегије међународних трансфера
технологије,  знања  и  искуства;  заједничких  улагања,  стратегијских  алијанси  и  директних  инвестиција  у  иностранству;
Међународни стратегијски менаџмент базичних пословних операција; Међународни страетгијски менаџмент финансијских
пословних операција;  Међународни стратегијски менаџмент људских ресурса;  Мултикултурни менаџмент и организација
међународног бизниса; Управљање знањем и интелектуалном својином у међународном бизнису; Корпоративна и економска
дипломатија; Међународне  преговарачке стратегије и тактике, Правни проблеми, етика и друштвена одговорност међународног
бизниса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава служи за проверу разумевања, препознавање одговора на постављена тематска и проблемскапитања,
обраду пословних примера, организовање дискусионих група, презентација, roll play вежби, излагања истраживачких радова и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања, Тимске презентације, Групно, интерактивно и полемичко разјашњавање појединих тематских
и проблемских јединица, Тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима Вежбе: Интерактивни рад, Студије
случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Ракита Б. Међународни бизнис и менаџмент Економски факултет, Београд 2013

2, Hill C. International Business: Competing in the Global
Marketplace McGraw Hill 2011

3, Daniels D. J., Radebaugh L.
H., Sulivan D. International Business Prentice Hall 2012

4, Luthans F., Doh J. International Management: Culture, Strategy and
Behavior McGraw Hill 2011

5, Mc Farlin D., Sweeney P. International management: Strategic opportunities
and Cultural Challenges Routledge 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ракита М. БранкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 62
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMPS Међународно пословање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ овог предмета је да представи савремене форме међународног пословања у контексту улоге транснационалних компанија,
као креатора сложених облика међународног пословања. Упоредо са институционализацијом међународне трговине, кроз
Светску трговинску организацију се индиректно утиче, како на деловање великих компанија у међународној трговини, тако и на
мале и средње спољнотрговинске компаније. Ови процеси заједно мењају структуру и форме међународног пословања.

Знања стечена на овом предмету, корисна су за рад у привредним секторима који послују са иностранством, нарочито оним
секторима који примењују сложене, невласничке форме укључивања у међународно пословање и међународну производњу. То
су сектори у области спољне трговине, унутрашње трговине, банкарски и производни сектори који се укључују у међународну
производњу кроз глобалне ланце вредности.

Садржај предмета
Теоријска настава: ГАТТ и настанак Светске трговинске организације. Структура СТО-а. Основни принципи СТО и принцип
транспарентности. Општи споразум о царинама и трговини (ГАТТ из 1994.). Споразуми СТО-а о трговини робом, услугама,
правима на интелектуалну својину и инвестицијама које утичу на трговину. Споразуми који елиминишу препреке приступа
иностраним тржиштима (дампинг, извозне субвенције, компензаторне мере, заштита од прекомерног увоза, техничке препреке у
извозу, санитарне и фитосанитарне мере, преглед робе пре њене испоруке).  Транснационалне компаније и међународно
пословање.  Стратегије  међународне  производње.  Невласнички  облици  међународне  производње  и  њихов  утицај  на
међународну трговину. Сложени облици међународног пословања: концесије, везани послови, слободне експортне производне
зоне,  монтажна  производња,  производна  кооперација,  оплемењивање  и  дорада  у  иностранству,  уговорна  фармерска
производња,   кредитирање  капацитета  производњом,  лиценцна  производња.
Практична настава: Вежбе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе уз презентације уз активно укључивање студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Јелена Козомара Основе међународног пословања – Сложени
облици међународног пословања

Економски факултет,
Београд, 2013 2013

2, Стеван Рапаић Светска трговинска организација и предузећа у
спољној трговини Економски факултет, Београд 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(210) Међународни економски односи, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Козомара Г. ЈеленаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 63
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMPP Међународно пословно право
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет пружа основна знања о најзначајнијим правним питањима релевантним за област међународног пословног промета.
Анализом ових питања са аспекта домаћег и упоредног права, права Европске уније и међународних конвенција, са посебним
освртом  на  њихову  практичну  примену  у  пословној  пракси,  као  и  одговарајућих  случајева  из  судске  праксе  и  праксе
међународних трговинских арбитража, заокружује се целина питања значајних за познавање правних аспеката међународних
пословних трансакција, у чему се огледа основни образовни циљ предмета.

Средиште изучавања усмерено је на најзначајније појмове и институте међународног пословног промета, као што су основни
принципи међународног  пословног  права,  међународне организације,  најзначајније  трансакције међународног  пословног
промета, међународна трговина, уговор о међународној продаји, међународна плаћања, уговори о трговинским услугама,
уговори о вишим облицима привредне сарадње, страна улагања и др, као и на основна питања везана за решавање спорова који
проистичу из међународних пословних односа. Анализа ових института праћена је бројним другим питањима чије познавање
чини неопходан атрибут разумевања операција међународног пословног промета.

Теоријска настава
1. Међународни уговорни односи - појам и значај,  елементи иностраности у уговорним односима, проблем сукоба закона,
унификација уговорног права, међународне конвенције
2. Принципи европског уговорног права и УНИДРОИТ
3. Принципи као инструменти унификације, закључење уговора са елементом иностраности,
правна дејства уговора са елементом иностраности
4. Престанак уговора са елементом иностраности
5. Најзначајније међународне организације
6. Уговор о међународој продаји, међународној дистрибуцији, трговинском заступању, посредовању, комисиону, финансијском
лизингу, франшизингу
7. Међународна плаћања,
8. Страна улагања
9. Интелектуална својина
10. Право конкуренције
11. Решавање спорова из међународних пословних односа – суд, арбитража, алтернативни начини решавања спорова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практична настава одвија се путем анализе случајева, презентације одређених питања из области међународног  пословног
права  од  стране  студената,   истраживања и  анализе  међународне  судске  и  арбитражне  праксе,  израде  семинарских  и
приступних радова, дискусије о појединим питањима, као и предузимањем других одговарајућих активности у циљу стицања и
продубљивања практичних знања и интересовања из области међународног пословног права.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, поред излагања материје, подразумевају континуриано активно учешће студената у виду дискусије о питањима
везаним за материју која се излаже, њихове илустрације примерима из праксе, постављање питања професору и излагања
мишљења и ставова у погледу конкретне проблематике.  Вежбе се базирају на анализи случајева из праксе (case study),
рекапитулацији градива, групним и индивидуалним презентацијама, симулацијама судских спорова, такмичењима у познавању
материје и другим ad hoc одређеним облицима рада.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Перовић Ј. Међународно привредно право Економски факултет 2009

2, Перовић Ј. Битна повреда уговора - међународна продаја
робе 2004

3, Васиљевић М. Трговинско право Правни факултет 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Не
Практична настава 10.00Не
Семинарски рад 20.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Перовић С. ЈеленаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 64
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија
Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

4, Драшкић М, Станивуковић
М. Уговорно право међународне трговине 2005

5, John H. Willes, Jonh A.
Willes

International Businesss Law – Enviroment and
Transactions Mc Graw Hill 2005
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMEO Менаџерско одлучивање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљ је да се студенти упознају са елементима и процесом доношења одлуке, моделима одлучивања у различитим
околностима (извесност, ризик и неизвесност), изборима између сложених алтернатива, (применом већег броја критеријума),
секвенцијалним одлучивањем, одлучивањем у групи, пословном етиком и елементима преговарања.

После одслушаног курса студенти ће бити способни да формално прикажу различите проблеме, користе нормативне моделе као
подршку за доношење одлука, доносе дугорочне одлуке, одлучују у групи, етички процењују одлуке и учествују у преговорима.

- Одлука, процес доношења одлука и решавање проблема
- Процесни модел доношења одлука
- Вредности и менаџерско одлучивање
- Психологија у процесу доношења одлука
- Групно одлучивање
- Пословна етика, морални избор и одговорност
- Стратегијско одлучивање и имплементација стратегијских одлука
- Процес преговарања

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex catedra предавања,  тимске презентације,  тематски и проблемски разговори,  студије  случајева,  креативне радионице,
презентације есеја.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Harrison,F. The Managerial Decision-Making Process Houghton Mifflin Company 1999
2, Bazerman,M. Judgment in Managerial Decision Making John Wiley&Sons, Inc. 2006

3, Павличић, Д. Теорија одлучивања ЦИД Економски факултет
Београд 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бацковић М. МаркоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 66



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMMD Менаџмент и маркетинг догађаја
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање са организацијом, управљањем и креирањем догађаја као значајним инструментом у савременом маркетингу. Један
од циљева предмета јесте разумевање потребе за догађајима, како би се на убедљив и емотивно снажан начин лансирала
порука о компанији,  њеном производу или људима који је воде. Условљеност успеха догађаја низом фактора захтева од
менаџмента њихово проучавање и минуцозно познавање. У савременом свету, преплављеном порукама и информацијама,
креирани догађаји добијају на значају. Event маркетинг, као специјализована маркетиншка дисциплина, постаје саставни део
савремене маркетиншке едукације.

Стечена знања треба да омогуће слушаоцима курса оспособљавање до самосталног организовања и управљања догађајима,
било у смислу пуне професионализације, или као једног од оруђа у свакодневном компанијском/организацијском животу. Акценат
је на концептуализацији догађаја, планирању и евалуацији догађаја. Посебно место има организација корпоративних догађаја
који јачају организациону моћ и окупљају запослене око пословних стратегија. Предмет омогућава стицање знања о различитим
типовима догађаја, са акцентом на трговинске догадјаје. Стичу се знања о методологији коју треба применити да би се постигао
највећи ефекат организацијом догађаја или учешћем у догађају.

Почетни садржаји су намењени тражењу одговора на питање: зашто догађај? Одговори проистичу из мултидисциплинарне
анализе свакодневнице (теорије свакодневног живота) и потребе за јачим сензацијама у којима учествује већи број чула. Кроз
основе евент менаџмента сублимишу се менаџерски поступци у управљању креираним догађајем. Концептуализација догађаја
као свој основни супстрат има тестирање и одабир идеја, као и тражење одговора на пет основних питања: а/ зашто догађај? б/
за кога догађај - одређивање циљних група? в/ када? г/ где? и д/ шта је садржај догађаја? Због значаја за туристичку привреду
Србије, промоцију земље и укупне економске и неекономске ефекте, менаџмент специјалних догађаја представља тему која је од
интереса и са становишта локалних заједница, асоцијација и привреде. Поступак брендирања догађаја. У односима са интерном
јавношћу, корпорацијски и `ин хоусе` догађаји представљају значајне технике којима се савремени менаџмент служи. Имајући у
виду постављене циљеве, врши се избор специфичних техника изражавања. Ефектима догађаја, односно евалуацији резултата
посвећен је последњи део садржаја.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

С  обзиром  на  карактер  предмета,  настава  се  одвија  уз  редовно  коришћење  аудио-визуелних  средстава.  Интернет
претраживањем тражи се одговор на питање на којим карактеристикама почива брендирани догађај. Дискусије представљају
пратећи део наставе.  Организује се две креативне радионице на тему концептуализације догађаја и коришћења техника
изражавања.  Актуелни  догађаји  су  прилика  за  студију  случаја.  Коначно,  током  наставе  организује  се  посета  једном од
организатора догађаја или менаџменту простора, центра, у којем се догађаји организују. Писмени облици рада, као што су
тестови и кратке вежбе користе се током обраде наставних јединица о планирању и евалуацији догађаја.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Fenish, G. Meetings, Expositions, Events and Conventions Prentice Hall 2007

2, Стокар, З. Маркетинг догађаја (Event marketing) Друштво за унапређење
маркетинга 2007

3, Зарић, С. Сајамски практикум Привредни преглед 2001

4, Зарић, С. Product Positioning at the trade Show, in: Trade
Shows and Positioning 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Драгићевић Шешић Д. Милена, Зарић Ђ. СинишаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 67
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMJS Менаџмент јавног сектора
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Студенти добијају знања и академске вештине из области јавне политике које се тичу потрошње, опорезивања и финансијских
активности државе. Циљ предмета је да студенти могу да анализирају утицај опорезивања и јавне потрошње на привредну
активносту, као и да решавају практичне проблеме из области јавног сектора.

Након завршетка овог курса студент ће бити у стању да:
а. демонстрира теоријско и методолошко знање као и да економски начин размишљања аплицира на примењене теме из
области јавног сектора
б. развије способност процењивања макроекономских и финансијских апсеката јавног сектора
в. покаже разумевање текуће политичке расправе (у земљи и у свету) у вези са финансирањем јавних издатака на: пензије,
образовање, здравство.

Теорија благостања. Економске функције државе. Државни програми и кључне области јавне потрошње. Теорија и политика
опорезивања.  Јавни избор и политички интереси.  Реформа јавних институција.  Специфичне функције  државе у  процесу
транзиције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, индивидуалне консултације, самостални рад студената и  писање приступних радова. Студенти ће бити укључени
наставу кроз анализу случајева, стављање у улогу различитих учесника у одлучивању и спровођењу појединих економских,
социјалних и других функција.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Joseph E. Stiglitz Економија јавног сектора ЦИД Економски факултет
Београд 2003

2, Shah Anwar (ed.) Budgeting and Budgetary Institutions World Bank 2007

3,  Cnossen Sijbren, Sin Hans-
Werner (ed.)  Public Finance and Public Policy in the New Century  MIT Press 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бајец М. ЈуријНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 68
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMLS Менаџмент ланца снабдевања
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

са стратешке стране представља разумевање ширине и значајног  броја базичних аспеката концепта Менаџмента ланца
снабдевања, укључујући оперативну способност држања трошкова под контролом у целом ланцу снабдевања, као и тржишног
усмеравања свих активности које се одвијају унутар једног ланца снабдевања, у циљу сатисфакције потрошача. Управљање
трошковима и маркетиншка усмереност свих активности у ланцу снабдевања су два приоритета менаџмента ланца снабдевања.

Крајњи резултат студирања Менаџмента ланца снабдевања биће способност студента да управљања базичним стратешким и
оперативним  процесима  у  ланцу  снабдевања,  укључујући,  информатичке,  логистичке  и  финансијске  токове.  Предмет
идентификује потребу креирања различитих врста оптимизација унутар ланца снабдевања као критичну стратешку предност
сваке фирме, посебно у условима све јаче глобализације пословања.

Разумевање ланца снабдевања; Амбијелнталне претпоставке афирмације стратегије ланца снабдевања; Перформансе и
ширина опсега менаџмента ланца снабдевања; Стратешко позиционирање ланца снабдевања; Основни аспекти практичне
примене стратегије менаџмента ланца снабдевања; Дизајнирање дистрибутивне мреже ланца снабдевања; Однос дизајна
дистрибуције и ланца снабдевања; Стратегија брзог одговора купцу (QР стратегија) – концепт и пракса; Стратегија ефикасног
одговора потрошачима (ЕЦР стратегија) – концепт и пракса;

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

ex катедра предавања уз активно учествовање студената, решавање конкретних проблема из домена менаџмента ланца
снабдевања (активан однос наставник-студент), гостовање релевантних менаџера ланца снабдевања и/или упознавање са
праксом из домена ланца снабдевање одређене компаније итд.. Кључни метод рада на предмету је цасе студy и то како у
процесу предавања, тако и у процесу дискусије релеватних тема.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Christoper M. Logistics and Supply Chain Management Prentice Hall – Financial times 2005
2, Божић, В., Аћимовић, С. Маркетинг логистика Економски факултет Београд 2012
3, С. Кончар Ј, Петковић Г. Канали маркетинга Економски факултет Београд 2012

4, Богетић З. Менаџмент категорије производа Економски факултет у
Београду 2007

5, Аћимовић С. Сервис потрошача Економски факултет Београд 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Аћимовић Н. Слободан, Богетић П. Зоран, Божић С. ВладанНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 69
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMPE Менаџмент перформанси
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да се студенти упознају са значајем управљање перформансама у предузећу, са основним концептима и
теоријама управљања перформанси у предузећу  као и да стекну вештине примене тих концепата.

Познавање стратегијских и оепративних аспеката управљања перформансама предузећа. Способност примене развоја и
оперционализације стратегије на бази коцнепта Баланцед Сцорецард. Способност развоја и примене система перформанце
аппраисал у предузећу.

Теоријска настава
Менаџмент  перформанси  у  теорији  и  пракси,  Стратегијско  управљање перформансама:  Концепт  Баланцед  Сцорецард,
Дефинисање циљева,  Развој  стратегије,  Избор патраметара за  мерење перформанси,  Планирање операција,  Контрола
реализације  стратегије  и  оперативних  планова,  Управљање  перформансама  запослених:  Мотивација  и  перформансе
запослених,  Задовољство и перформансе  запослених, Системи оцене перформанси запослених , Награђивање и перформансе
запослених
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежба:  Развој  стратегијског  плана,  Вежба:  оепрационализација  стратегије,  Вежба:  израда система оцене  перформанси
запослених,  Студентски  пројекат:  Баланцед Сцорецард и  перформанце аппраисал

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања,  анализе  случјева  из  праксе,  дискусије  одабраних  тема,  илустрације  управљања перформансама  у  пракси
предузећа.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Kaplan R, Norton D. Тхе Еxецутион Премиум<енг>
Бостон: Харвард Бусинесс
Сцхоол Публисхинг
Цорпоратион<енг>

2008

2, Dessler, G. Human Resource Management New Jersey: Prentice Hall 2007

3, Osland J, Turner M, Kolb D,
Rubin I. The Organizational Behaviour Reader New Jersey: Prentice Hall 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Не
Колоквијум 30.00Не
Практична настава 20.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јанићијевић Д. НебојшаНаставник (ци):
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MMPO Менаџмент продаје и односа са купцима
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

На овом предмету кандидат упознаје традиционалне концепте продаје, менаџмента продаје као и савремени концепт развоја
дугорочних односа са купцима.

На овом предмету кандидат упознаје традиционалне концепте продаје, менаџмента продаје као и савремени концепт развоја
дугорочних односа са купцима.

Садржај и еволуција продаје; Продајни наступ; Припрема продаје; Реализација продаје; Послепродајне активности; Маркетинг и
продајна  стратегија;  Предвиђање  тражње  и  планирање  продаје;  Организација  продаје;  Продајне  квоте;  Психолошки  и
социолошки  концепти  у  продаји;  Управљање  људским  ресурсима  у  продаји;  Послови  менаџера  продаје;  Мотивација  и
компензација продаваца; Анализа квалитативних и квантитативних индикатора продаје; Анализа трошкова продаје; Дугорочни
односи са купцима (CRM); Везивање купаца и животна вредност купца; Унапређење односа са купцима – категоризација купаца;
База података као алат маркетинг-центричне стратегије; Стратегије CRM: персонализација, масовно прилагођавање; Стратегија
CRM: стварање искустава; Анализа односа у каналима маркетинга; Нова организација – Изградња ланца односа у каналима
маркетинга; Технологија као основе CRM; Интернет као средство CRM: е маркетинг, е трговина и „дозвола” за обраћање;
Контрола употребе ресурса за CRM; Различита примена CRM: производња, услуге, држава; Анализа успешних примера из
праксе CRM; Презентација алата (нпр. Microsoft CRM 3.0).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex cathedra предавања; Симулација ситуације;
Вежбе: презентација и решавање случајева из праксе;

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,

Ловрета С., Берман Б.,
Петковић Г., Богетић З.,
Вељковић, С. и Црнковић, Ј. Менаџмент односа са купцима ЦИД Економски Факултет и

Дата Статус, Београд 2010

2, David Jobber and Geoffrey
Lancaster Selling and sales management — 8th ed. Pearson Education Limited,

Harlow, England 2009

3, С. Ловрета, Н. Јанићијевић,
Г. Петковић Продаја и менаџмент продаје Савремена администрација,

Београд 2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Богетић П. Зоран, Петковић К. Горан, Вељковић М. СашаНаставник (ци):
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MMSP Менаџмент спољнотрговинских послова
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ  предмета  Менаџмент  спољнотрговинских  послова  јесте  стицање  знања  о  управљању  процесима  кључним  за
спољнотрговинске послове, као што су процеси припреме, уговарања и реализације ових послова. Циљ предмета је да се
унапреди  знање  о  управљању  спољнотрговинским  пословима  у  међународном  окружењу  које  је  изложено  процесима
либерализације,  глобализације  и  трговинске  инстуционализације.

Знања стечена на предмету Менаџмент спољнотрговинских послова корисна су за рад у фирмама које се баве спољном и
унутрашњом трговином и бројним спољнотрговинским пословима. Такође омогућавају познавање рада у секторима који су
кључни за управљање спољнотрговинским сектором, као што је девизни сектор у банкама, шпедитерски сектор и сектор
осигурања.

Спољна  трговина,  спољнотрговински   послови;  Врсте  спољнотрговинских  послова;  Екстерни  фактори  менаџмента
спољнотрговинских послова: Међународно пословно окружење: транснационалне компаније и спољно трговинско пословање;
Национално пословно и институционално окружење; Међународно институционално окружење и спољнотрговинско пословање;
Менаџмент редовних спољнотрговинских послова; Интерни фактори менаџмента спољнотрговинских послова; Економска
компонента менаџмента спољнотрговинских послова,  приступ тржиштима,  директна и индиректна трговина;  Финансијска
компонента менаџмента спољнотрговинских послова, калкулације, менаџмент финансирања спољнотрговинских послова;
Правна, социолошка и психолошка компонента менаџмента спољнотрговинских послова, Процеси уговарања спољнотрговинских
послова;  Пословни  преговори;  Техничко  технолошка  компонента  менаџмента  спољнотрговинских  послова;  технолошка
конкурентност;  Менаџмент  сложених  спољнотрговинских  послова.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања уз презентације и активно укључивање студената и вежбе уз израду приступних радова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Козомара, Јелена Спољнотговинско пословање, делови књиге IED 2005
2, Belay Seyoum Export-Import, Theory, Practices and Procedures IBP 2000

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Козомара Г. ЈеленаНаставник (ци):
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MMNI Методологија научног истраживања
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање са проблематиком опште методологије савремене науке, као и са специфичностима метода научног истраживања у
економији  и  пословној  економији.  Претпоставља  се  знање  основних  економских  категорија  и  метода  микоекономије  и
макроекономије,  као  и  знање  статистике  и  математике,  све  примерено  нивоу  основних  студија  економије.

Познавање проблематике савремене опште и економске методологије као и базичне претпоставке за њено коришћење. Технике
писања стручног рада.

ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА. Научна теорија. Појмови, предмет и норме науке. Аксиоматски метод заснивања научне теорије.
Индукција и индуктивне дефиниције. Природа доказа: претпоставке и закључци. Дедукција и независност
аксиома. Релација последичности (синтакса и семантика). Непротивречност и релативна непротивречност теорије. Геометрија
као модел. Појам одлучивости теорије. Однос истинитости и доказивости. Језик теорије. Појам потпуности. Аристотелов принцип
двовалентности, закон искључења трећег и поливалентне логике. Примери потпуних и непотпуних теорија. Логика троугла.
Парадокси и логичке грешке. Грешке у силогизмима и типичне погрешке у закључивању. Методе посредног доказивања и
конструктивни  докази.  Допустиве  дедукције.  Пимер  и  контрапример  –  доказивање  и  оповргавање.  МЕТОДОЛОГИЈА  У
ЕКОНОМИЈИ. Позитивно и нормативно. Хипотезе – претпоставке. Провера претпоставки. Емпиријско и ултраемпирицизам.
Научне парадигме у економији. Ортодоксија и хетеродоксија. Независност и непротивречност у теорији друштвеног избора.
Логика преференција. Аксиоме Ероуа и Сена. Феномен немогућности. Полазне поставке теорије опште равнотеже и теорије
корисности. Феномен могућности. Егзистенција опште равнотеже и функције корисности. Технике писања стручног рада.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања,  семинари  и  студијско-истраживачки  рад.  Предавања  су  праћена  дискусионим  делом,  да  би  се  омогућила
интерактивност. Као специфичан вид наставног рада предвиђено је ангажовање студената у заједничком читању и приказивању
научних и стручних радова релевантних за њихов мастер рад.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, K. J. Arrow  Mathematical models in the social sciences

 Lerner and Lasswell (eds.),
Policy Sciences, 1951. (в.
Економски анали 165 (2005),
стр. 235-269.)

1951

2, M. Blaug The Methodology of Economics: Or, How Economists
Explain

 Cambridge University Press,
Cambridge 1992

3, Боричић, Б. Logic and Proof Економски факултет, Београд 2011

4,  M. Cohen, E. Nagel  An Introduction to Logic and Scientific Method

 George Routledge and Sons,
London, 1934. (Превод: Завод
за уџбенике и наставна
средства, Београд, 1979.)

1934

5,  S. Dow  Economic Methodology - An Inquiry
 Oxford University Press Inc,
New York  Превод: Политика
и култура, Загреб, 2005.

2003

6,  M. Friedman  The Methodology of Positive Economics, in Essays In
Positive Economics

Chicago, Univ. of Chicago
Press   стр. 3-16, 30-43. (в. Р.
Аничић, (ред.), Увод у методе
економске анализе,
Економски факултет,
Београд, 1996, стр. 123-142.)

1966

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(206) Квантитативна анализа, Мастер академске
(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
Бацковић М. Марко, Боричић Р. Бранислав, Илић М. Мирјана, Зарић Ђ. СинишаНаставник (ци):
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Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

7,  D. W. Hands  Reflection Without Rules: Economic Methodology
and Contemporary Science Theory Cambridge University Press 2001

8, Lakatos  Proofs and Refutations

The British Journal for the
Philosophy of Science XIV
пп. 1-25, 120-139, 221-245,
296-342. (Превод: Школска
књига, Загреб, 1991.)

1963

9,  E. Nagel  The Structure of Science – Problems in the Logic of
Scientific Explanation

Harcourt, Brace World, New
York (Превод: Нолит,
Београд, 1974.)

1961

10,  G. Priest An Introduction to Non–Classical Logic  Cambridge University Press,
NewYork 2001

11, K. Sen  Rationality and social choice
American Economic Review
(в. Економски анали 160
(2004), стр. 221-253.)

1995

12, Ђ. Шушњић Методологија Чигоја штампа, Београд 2000

13,  Tarski Introduction to Logic and to the Deductive Sciences  Dover Publications, New York
(Превод: Рад, Београд, 1973.) 1995

14, G. H. von Wright The Logic of Preference Edinburgh 1963

24.12.2013Датум: Страна 74



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMKR Микроекономска теорија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ  овог  предмета  је  да  уведе  полазнике  програма  у  основне  појмовемикроекономске  теорије.  При  томе,  теорија  се
објашњавакористећи  диференцијални  рачун.

Полазници усвајају  основна знања микроекономске теорије  корисне за разумевање модела равнотеже на финансијским
тржиштима.

Теоријска настава

Покриће се,  између  осталог,  следеће теме:  теорија  потрошачког  избора тражње;  теорија  производње;  функција  трошка
имаксимизација профита; понуда и тражња на тржишту, појам равнотеже тржишту и компаративна статика; монопол, олигополи
тржишне несавршености; ефикасност тржишта и општа равнотежа; теорија ризикаи неизвесности; основниконцепти теорије
игара.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Рачунске вежбе и домаћи задаци.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра. Студенти су дужни да ураде домаће задатке у којима примењују знање стечено на настави.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Binger B. and E. Hoffman Microeconomics with Calculus Addison Wesley 2nd Edition 1997

2, Nicholson W. and C.M.
Snyder Microeconomic Theory, 10th Edition South Western College

Publishing 2007

3, Malinvaud, E. Lectures on Microeconomic Theory North Holland 1988

4, Silberberg, E., and Wing
Suen The Structure of Economics: A Mathematical Analysis McGraw-Hill Irwin 2000

5, Kreps, D. Game Theory and Economic Modelling Clarendon Press, Oxford 1990

6, Gibbons, R. A Primer in Game Theory  Harvester Wheatsheaf, New
York, London 1992

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Миловановић Р. Милић, Стојановић Ј. БожоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 75



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMFN Модели међународних финансија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ је да полазници стекну разумевање основа макроекономске теорије мале отворене економије.

Полазници усвајају знања везана за формирање и динамику девизног курса, платног биланса, инфлације и каматних стопа.

Теоријска настава

Тражња и понуда за девизама и еластицитети увоза и извоза – Marshall-Lerner-ov услов. Keynesian-ски модел мале отворене
привреде.  Потрошња  и  девизни  курс  у  Keynesian-ском  моделу.  Mundell-Fleming-ов  модел  са  делимичном  и  потпуном
међународном мобилношћу капитала. Паритет куповне снаге и монетаристички модел биланса плаћања. Модел мале отворене
привреде са неразмењивим добрима. Покривени, непокривени и реални паритет каматних стопа. Монетаристички модел модел
девизног курса. Dornbusch-ov модел девизног курса. Агрегатна понуда и инфлација.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Рачунске вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра . Студенти су дужни да ураде колоквијум на половини курса.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, R.E. Caves, J.A. Frankel,
R.W. Jones World Trade and Payments Addison Wesley 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Петровић Д. ПавлеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 76
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMES Модерни електроенергетски системи
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Усвајање основних знања и упознавање основних принципа функционисања електроенергетских система (ЕЕС) са производним,
преносним и дистрибутивним подсистемом, структуром потрошње енергије, основним прорачунима у ЕЕС, конвенционалним и
обновљивим изворима енергије и енергетском ефикасношћу.

Познавање принципа организовања и функционисања модерних ЕЕС у свету и Србији и њиховог значаја за друђштвено-
економски развој  модерних тржишних привреда.

Теоријска настава
1. Извори енергије, трансформација енергије, корисни облици енергије
2. Електрична енергија
3. Електроенергетски систем (ЕЕС) са производним, преносним и дистрибутивним подсистемом.
4. Опис појединих подсистема са историјским прегледом развоја електроенергетике.
5. Елементи ЕЕС
6. Потрошња: структура потрошње, дијаграми потрошње
7. Основни прорачуни у електроенергетици
8. Конвенционални извори енергије Обновљиви извори енергије
9. Енергетска ефикасност
10. Енергетика и одрживи развој
11. Организација електропривреда
12. Тржишни концепт у електропривреди са елементима регулативе
13. Перспективе електроенергетских система

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација  градива  у  облику  предавања,  анализа  случајева  праксе,  активно  укључивање студената  кроз  дискусију  и
презентације истраживања у пракси, приказ софтвера, семинарски радови и продубљивање теоријских знања уз истраживања
интернета и допунске литературе.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Никола Рајаковић Анализа електроенергетских система II 2002

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Божић С. Владан, Рајаковић В. НиколаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 77
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMOP Монетарни менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Да студенти овладају  комплексним теоријским и примењеним знањима везаним за значај  и  улогу  монетарне политике у
функционисању монетарног  и  реалног  сектора привреде.  Циљ предмета је  да  објасни круцијалне феномене савремене
монетарне анализе и  политике  у  контексту  финансијских  структура и  банкарске  индустрије.

Стицање и продубљивање знања и способности за креирање ефикасне монетарне политике на националном и међународном
нивоу. Доношење компетентних и сложених одлука из области монетарног управљања.

Теорија макроекономских процеса и улога новца, Концепти монетарне политике, Оперативни приступи вођењу монетарне
политике, Монетарни суверенитет и кредибилитет монетарне политике, Институционална и стварна независност централне
банке, Емисиони механизам и монетарни агрегати, Циљеви и таргети монетарне политике, Индикатори монетарне политике,
Трансмисиони механизам монетарних процеса, Временско заостајање у деловању мера монетарне политике, Инструментаријум
монетарне политике, Стратегија монетарне политике у развијеним тржишним економијама, Стратегија ефикасне монетарне
политике, Проблеми координације мера монетарне и фискалне политике, Савремени проблеми монетарног регулисања код нас.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

За сваку наставну јединицу предвиђена су теоријска и инструктивна излагања. Предвиђено је активно учешће студената у виду
решавања краћих теоријских и примењених задатака (проблема). На крају сваке теме предвиђена је дискусија.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Frederic S. Mishkin Монетарна економија, банкарство и финансијска
тржишта Дата статус, Београд 2006

2,
Александар Живковић,
Градимир Кожетинац,
Слободан Лакић

Монетарни менаџмент 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Есеј 10.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(204) Економска политика и развој, Мастер академске
Живковић Ј. АлександарНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 78
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMFS Монетарно финансијска стабилност и развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Усвајање знања о особинама алтернативних механизама финансирања реалног сектора и њиховом утицају на динамику
привредног раст и макроекономску стабилност. Мерења параметара стабилности финансијског система и његових модула.

Део образовања профила финансијског аналитичара и аналитичара који ради у регулаторним телима и јавном реалном сектору;
профила истраживача у централном банкарству на пословима супервизије финансијских делатности.

И Стабилност и раст; Фискална и спољна одрживост; Улога Централне банке и монетарна политика; Инфлационо таргетирање;
Избор режима девизног курса; Доларизација; Спољни дуг; Либерализација текућег дела платног биланса; Либерализација
капиталног рачуна платног биланса; Међународни токови капитала;
ИИ Типови финансијских система и монетарно-финансијска стабилност; Феномен и механизми ширења «финансијске заразе»;
Регионалне и глобалне кризе; Квалитет и ефикасност наднационалне регулације и феноменологија кризе.
ИИИ Структура финансијског тржишта и регулација финансијског система; Методологија оцењивања финансијске стабилности и
развоја; Претходећи индикатори финансијске кризе; Макроекономска политика и реформа финансијског сектора као превенција
кризе.
ИВ Валутне и банкарске кризе; Узроци и типични обрасци развијања криза; Либерализација и улога спољних фактора; Покретачи
и динамика убрзања кризе, Међузависности кризе у реалном, финансијском и монетарном сектору; Последице кризе; Могући
одговори економске политике на последице финансијске кризе; Обнављање криза.
В  Значај  финансијске  стабилности;  Механизми  превенције  кризе;  Значај  пруденционих  мера;  Значај  супервизије;
Реструктурирање  банкарског  сектора  и  шеме  осигурања  депозита;  Квалитет  институција  и  квалитет  регулације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Еx цатедра предавања; студије случајева
Вежбе: Интерактивни рад; Решавање практичних проблема у рачунарској учионици

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Jan Joost Teunissen; Mark
Teunissen (ured.)

Финансијска стабилност и раст у новим тржишним
привредама ФОНДАД 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Арсић Н. Милојко, Ђукић Т. Ђорђе, Живковић Р. БошкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 79
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMUA Мултиваријациона анализа 1-М
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета представља вишедимензионална анализа анкетираних података. Мултиваријациона анализа има за циљ да
прикаже и  укаже на  повезаност  између  променљивих  у  доста  смањењеном димензионалном простору.  На  овај  начин  у
могућности је да се опише структура или облик повезаности између променљивих, што би било немогуће у оквиру оригиналног
димензионалног простора.

Након савладавања градива датог програма из предмета мултиваријациона анализа 1-М, кандидати ће моћи да их примерене у
различитим пословним ситуацијама. Кадидати ће бити оспособљени да успешно изврше редукцију структурно поједностављење
података, истраживање зависности између променљивих, као и конструкција хипотеза и тестирање. Такође кандидати ће бити у
стању да учествују у креирању пословне политике предузећа (или других институција) из угла квантитативне анализе.

Мултиваријациони генерални линеарни модел поновљених мерења: Бартлетов тест сферичности, Боксов тест једнакости
коваријационих матрица, Мохлијев тест сферичности, тест унутар група фактора. Вишеструка дискриминациона анализа: модел
дискриминационе анализе, колинеарност променљивих, хомогеност коваријационе матрице, значајност променљивих у анализи,
матрица структуре, територијална мапа. Анализа категоријских главних компонената: кватификација, објашњеност варијансе,
објектни скорови, оптерећења компоненти. Нелинеарна каноничка корелациона анализа: маргиналне фреквенције, пондери,
оптерећење компоненти, оцењивање, квантификација, центоиди, објектни скорови. Вишеструка коресподенциона анализа:
скорови објеката,  мере дискриминације,  квантификације категорија,  анализа графикона објектних скорова, нестандардне
опсервације.  Мултидимензионално скалирање: одабирање броја димензија,  мере стреса,  мере прилагођавања, финалне
координате заједничког простора. Анализа поузданости: Кронбахова алфа, коефицијенти подељеног узорка, Гутманове доње
границе, паралелни и стрикно паралелни модели.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На предавањима се врши детаљно објашњавање принципа и поступака мултиваријационих процедура, као и начин употребе
статистичког софтвера. На вежбама се врши решавање сложених реалних проблема, уз помоћ примене научене статистичке
апаратуре. Моделирање се врши у рачунском центру помоћу одговарајућег статистичког софтвера.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Ковачић З. Мултиваријациона анализа Економски факултет, Београд 1998
2, IBM IBM SPSS Advanced Statistics 21 IBM Corporation, Armonk 2012
3, Meulman, J.J.  i W.J. Heiser IBM SPSS Categories 21 IBM Corporation, Armonk 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Практична настава 10.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Васић Р. ВладимирНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 80
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MTIG
Напредни економски методи истраживања са

применама у финансијама

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да уведе полазника у методе научног рада у финансијама применом напредних истраживачких метода из
економских наука.

Полазници усвајају методе теорије игара, информационе економије, напредних метода макроекономске анализе и индустријске
организације и уче како да те методе примене на истраживачки рад у финансијама.

Теоријска настава
Први део:  некооперативне игре,  стратегије и концепт доминације,  Нешова равнотежа у условима потпуних и непотпуних
информација, динамичке игре, савршена Бајесова равнотежа, игре преговарања и аукција,  негативна селекција, сигнализирање
и екранирање.

Други део:  модели рационалних очекивања у компетитивним тржиштима, теорије сигнала квалитета хартије,  агрегирање
информација, стратешке одлука креатора тржишта и регулација инсајдерског трговања, модели секвенцијалног трговања.

Трећи део: примена макроекономске анализе и индустријске организације у финансијама на примерима финансијских мехура,
краха тржишта, еволуције иновативних производа, еволуције фирме и тржишта, иницијалне јавне понуде, модел шверцовања,
Стиглиц-Сахов модел, модел оптималног изласка из фирме, гранично и средње Тобиново Q.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе – задаци и примери

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања са примерима. Студенти су дужни да ураде задатке у којима примењују знање стечено на настави.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, A. Mas-Colell, M.D. Winston,
and J.R. Green  Microeconomic Theory Oxford University Press 1995

2, D. Fudenberg and J. Tirole Game Theory MIT Press 1991

3,  M.J. Osborne and
A.Rubinstein A Course in Game Theory MIT Press 1994

4, Diego Garcia IMQF Lecture Notes in Informational Asymmetry and
Market Microstructure 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Истраживачки студијски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Garcia  . Diego, Jovanović  . Boyan, Божовић Ч. Милош, Петровић Д. ПавлеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 81
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MNMF Напредно моделирање финансијских ризика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Курс упознаје полазнике са концептима, техникама и алатима неопходним за квантитативну анализу ризика. Усредсређен је на
моделе  волатилности,  квантитативне  мере  ризика  попут  вредности  под  ризиком  и  условног  губитка,  као  и  на  њихово
предвиђање.

Полазници ће се упознати са савременим техникама моделирања и управљања финансијским ризиком. Такође, имаће прилике
да стекну непосредно искуство у употреби ових метода у раду са реалним подацима.

Теоријска настава
Временске серије на финансијским тржиштима – концепти, модели и технике процене
Емпиријске чињенице о ценама и приносима на финансијским тржиштима
Напредни једноваријациони модели волатилности
Мултиваријациони модели волатилности – EWMA, ортогонални GARCH и мултиваријационе екстензије GARCHмодела
Мере ризика – вредност под ризиком и условни губитак
Методи предвиђања – историјска симулација, аналитички метод и Монте Карло симулација
Ретроспективно тестирање и стрес тестови
Посебне теме – теорија екстремне вредности, ендогени ризик и ризик модела

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе на рачунару и рад на практичним пројектима

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања са практичним примерима и вежбама на рачунару. Полазници су дужни да ураде практични пројекат користећи
податке са финансијских тржишта.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1,  J. Danielsson Financial Risk Forecasting Wiley Finance 2011
2, J.C. Hull Risk Management and Financial Institutions Pearson 2009
3, R. Tsay Analysis of Financial Time Series Wiley 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Божовић Ч. Милош, Васић Р. ВладимирНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 82
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MNTP Научно технолошка политика и привредни развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Да студенти овладају знањима везаним за за значај и улогу научно-технолошке политике у развоју привреде и друштва. Нова
економија потенцира улогу знања и хуманих ресурса у остваривању концепта одрживог развоја. Циљ предмета је да се разјасне
кључни феномени савременог технолошког развоја и скрене пажња да је модерна научно-технолошка политика веома важна за
реализацију динамичног и ефикасног привредног развоја.

Оспособњеност за креирање савремене научно-технолошке политике земље, као важне претпоставке за остварење ефикасног
привредног развоја. Упознавање са подстицајним мерама и механизмима и избором модела финансирања истраживачког рада,
као значајне основе за спровођење стратегије и политике технолошког развоја.

1. Појам научно-технолошке политике. 2. Наука, технологија и економија заснована на знању. 3. Научно-технолошке револуције.
4.  Научно-истраживачки  системи.  5.Технологија,  економски  раст  и  глобализација.  5.  Савремени  мега  трендови  научно-
технолошког развоја. 6. Наука, технологија и одрживи развој. 6. Анализа научно-технолошких политика појединих земаља. 7.
Научно-технолошка политика Србије.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, обрада студија случајева, презентација индивидуалних и тимских радова студената, питања, дискусије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Видоје Васиљевић Научно-технички прогрес – основне концепције и
методи мерења Економски факултет, Београд 1996

2, Шахин Мандал Технолошки развој и политика Економски факултет, Београд 2004

3,
Министарство за науку и
технолошки развој
Републике Србије

Стратегија научног и технолошког развоја
Републике Србије од 2010-2015 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић Ч. Милорад, Савић Б. ЉубодрагНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 83
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MNIT Нове информационе технологије
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Оспособљавање студената да овладају знањем и техникама примене информационо-комуникационих технологија у пословању.
Такође,  циљ је упознавање студената са начинима коришћења савремених технологија у пословању, од мултимедије до
мобилних технологија.

Стицање знања и вештина потребних за коришћење нових информационих технологија у пословању.

Нове информационо-комуникационе технологије; Утицај примене информационо-комуникационе технологије на пословање;
Економски и  технолошки аспекти примене информационо-комуникационе технологије  у  пословању;  Нове технологије  за
складиштење пословних  података  и  докумената;  Пословна  интелигенција  –  савремени  алат  за  пословно  извештавање;
Технологије  за  електронску  размену  пословних  података;  Интернет  технологије  у  пословању;  Примена  мултимедије  у
пословању; Комуникационе технологије и пословање; Мобилне технологије и њихова примена у пословању; Концепт мобилног
пословања;  Мобилне  пословне  комуникације;  Wireless  технологија  и  пословање;  Ризици  пословања  у  савременом
информационо-комуникационом окружењу; Питања сигурности примене пословних информационих технологија; Трендови
развоја пословних информационих технологија;

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, студијско-истраживачки рад, студије случаја, израда апликација, активно коришћење Интернета.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Reveiu, A. Information Technology and Communication for
Business ASE Publishing House 2009

2, Turban E., Volonino L., Wood
G. Information technology for management John Wiley & Sons Inc. 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Израда детаљног пројекта истраживања 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Зечевић Т. АлександраНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 84
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MOPI Операциона истраживања 1-М
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета јесте  примена модела квантитативне анализе  у  доношењу пословних  одлука,  како  би  доносиоцу  одлука
омогућили егзактније информационе основе за избор оптималних решења пословних проблема. При томе, на основу комплетне
информационе основе о стању и условима у којима се конкретна одлука доноси, коришћењем погодно дефинисаног модела
обично се одређују алтернативни резултати који ће бити остварени у случају прихватања различитих варијанти конкретне
одлуке.

Исход образовања садржан је да се студенти оспособе да развију и примене различите моделе квантитативне анализе у процесу
доношења пословних одлука да би, као доносици пословних одлука, добили егзактне информације за избор оптималног решења
пословног проблема.

1.Линеарно програмирање
2.Транспортни проблем
3.Целобројно програмирање
4.Теорија игара
5.Мрежно планирање
6.Редови чекања
7.Модели залиха
8.Марковљеви модели
9.Динамичко програмирање

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни облик рада су предавања која се држе уз помоћ одговарајућих презентација дефинисане теме и нумеричких примера.
Вежбе се изводе кроз решавање нумерички и хипотетички постављених економских проблема везаних најчешће за пословне
одлуке предузећа.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, М. Бацковић, З. Поповић Математичко моделирање и оптимизација
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2012

2, М. Бацковић, Ј. Вулета Операциона истраживања Економски факултет
Подгорица 2001

3, P.A. Jensen, J.F. Bard Operations Research Models and Methods John Wiley & Sons, Inc. 2003
4, F.S. Hillier, G.J. Lieberman Introduction to Operations Research McGraw-Hill 2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бацковић М. Марко, Поповић Ж. ЗоранНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 85
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MOME Операциони менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Стицање знања у области стратешког и оперативног менаџмента операција којима се креира нова вредност у облику производа
и услуга компаније.

Студенти поседују знања и вештине којима су оспособљени да доприносе унапређењу ефикасности и ефективности компанија,
као  и  да  даље прудубљују  своја  знања укључујући  се  у  програме вишег  нивоа образовања и  специјализације.   Они  су
оспособљени да препознају примарне и секундарне операције, формирају екстерни и интерни ланац нове вредности и одреде
границе деловања организације. Примењујући квантитативне моделе и методе уз процесни приступ, они су у стању да учествују
у стратешком и оперативном менаџменту операција, тј. да планирају операције полазећи од пословне стратегије, дизајна робе и
услуга, система квалитета, стратегије процеса и  планирања ресурса, затим да организују, координирају и контролишу операције
фирме уз ослонац на менаџмент ланаца снабдевања, залиха, материјала, одржавања и поузданости.

Менаџмент операција  –  основни концепт,  општи модели:  стратешки и  оперативни приступ;  Стратегија  операција:  утицај
окружења и интерни фактори, приступи екстерне и интерне оријентације и фокуса; Ланац вредности и модели за организације у
различитим делатностима.
Стратешки менаџмент операција:  планирање аутпута и дизајн робе и услуга;  Менаџмент квалитета;  Стратегија процеса;
Стратегија локације и организације радних места;  Менаџмент људских ресурса.
Оперативни менаџмент операција: Управљање ланцима снабдевања; Управљање залихама; Агрегатно планирање; Менаџмент
материјала – МРП и ЕРП; Јуст-ин-тиме и штедљива производња; Одржавање и поузданост.
Квантитативни модели и технике: Алати за подршку одлучивању; Линеарно програмирање; Транспортни модели; Модели редова
чекања; Криве учења; Симулација; Статистички алати за менаџере.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи на часовима предавања, вежби и студијско истраживачком раду. У сва три облика наставе инсистира се на
интерактивном раду са студентима, а нарочито на часовима вежби и студијско истраживачком раду где студенти самостално
обрађују важне теме коришћењем релевантне литературе, након чега излажу резултате истраживања и учествују у научним
дебатама које се организују о важним темама.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Heizer, J., Render, B. Operations Management Prentice Hall 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност и домаћи рад 40.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бацковић М. Марко, Леви-Јакшић И. МајаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 86
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MOES Организација енергетских субјеката
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Поред  теоријских  знања  наставна  дисциплина  нуди  полазницима  практична  знања  и  вештине  о  томе  како  управљати
организацијом да би као запослени стручњаци у компанији били у стању да успешно дизајнирају и мењају организацију, разумеју
понашање запослених и овладају концептима и менаџерским вештинама обликовања њиховог понашања, као и  да се упознају
са кључним проблемима промена организације. Програмом ће бити обухваћен холистичко-системски приступ у организовању
системских  субјеката,  модели  тржишта  у  енергетском  сектору,  дерегулација  у  енергетском  сектору  и  њен  утицај  на
организациону  форму,  као  и  могући  модели  организовања  у  енергетском  сектору.

Након одслушаног курса и усвојених знања, студенти би требало да буду способни да дизајнирају ефикасну и ефективну
организацију у складу са условима у којима она послује, тако да примењени концепт организационог дизајна обезбеди високе
организационе и економске перформансе организације.

Теоријска настава
Садржај предмета чине следеће основне теме: Основне теорије и концепти организације;  Диференцирање организационог
дизајна; Дизајнирање базичне структуре: дизајн радног места,  департментализација; дизајнирање ауторитета и контроле;
Организациони  дизајн  током  животног  циклуса  организације;  Облици  интерне  међузависности  и  дизајн  организације;
Организационо слагање; Савремене тенденције у развоју организационог дизајна: Утицај организационог дизајна на понашање
запослених; Учећа организација (Леарнинг Организатион) и Организација базирана на знању (Кноwледге Организатион); Мрежне
форме;Виртуелне организације; Узроци организационог редизајна; Процес организационог редизајна; Савремене теме у вођењу
организације (лидерство).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Полазници ће иницирати дискусију на одређену тему; припремати  групне презентације из сопствене праксе у тимовима од 3 до 5
полазника; студирати и дискутовати пословне случајеве које им припреме предавачи.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) вежбе, на
којима је акценат на практичном раду студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) анализу илустрација, (ц) симулације и
игре, (д) семинарске радове на задату тему и (е) групне презентације пројеката анализе организационог дизајна у  организацији
(компанији).

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Марковић А. Холистички концепт менаџмента јавног предузећа ЕПС, Београд 2000

2, Петковић, М. Организационо понашање са менаџментом
људских ресурса

ЦИД, Економски факултет,
Београд 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Не
Практична настава 15.00Не
Семинарски рад 15.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Марковић Б. Аца, Петковић М. МирјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 87
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MORI
Организација рачуноводственог информационог

система

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни  циљ  предмета  је  да  студентима  обезбеди  потребна  теоријска  и  практична  знања  која  се  тичу  обликовања
рачуноводственог информационог система односно стварања квалитетне информационе подлоге која би, у крајњем, требало да
буде у функцији ефикасног управљања организацијом. Квалитетна организациона решења требало би да обезбеде да се уз што
ниже трошкове стварају и презентирају конкретној ситуацији примерени извештаји и информације, што ће њиховим корисницима,
непосредно или посредно, омогућити и олакшати реализацију постављених циљева.

Изучавањем овог предмета студенти стичу потребна знања и вештине у погледу организације рачуноводственог информационог
система. Студенти ће бити оспособљени да прилагођавају постојећа односно креирају нова организациона решења, као и да
препознају адекватне услове за њихову успешну имплементацију.

Општа  питања  организације  рачуноводственог  информационог  система.  Дефинисање  организације  рачуноводства.
Информација, организација и контрола. Пословно одлучивање и организација. Развој организације рачуноводства. Организација
рачуноводства и квалитет рачуноводствених информација. Инструменти организације рачуноводства. Пословни информациони
систем. Рачуноводствени информациони систем – појам, активности и функције. Модели организације рачуноводства. Системска
анализа постојеће организације. Снимање постојеће организационе структуре. Снимање документације, послова и процеса,
запослених и њихових ресурса. Снимање организационих претпоставки. Приказ постојећег стања и спецификација циљева нове
организације рачуноводства.  Анализа постојећег нивоа организације рачуноводства.  Израда предлога нове организације
рачуноводства и имплементација новог организационог решења. Технике анализе и пројектовања информационих система.
Методологија развоја рачуноводствених информационих система.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања и дискусије. Вежбе: интерактивни рад; појединачне и групне презентације, анализа случајева.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Hall J.A Introduction to Accounting Information Systems, 8th
edition

International Edition, South-
Western, Cengage Learning 2013

2, Hall J.A Accounting Information Systems, 6th edition International Edition, South-
Western, Cengage Learning 2008

3, Јаблан Стефановић Р. Интерни обрачун, четврто издање Економски факултет, Београд 2012

4, Romney/Steinbart Accounting Information Systems, 9/E International Edition, Prentice
Hall, New Jersey 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност на презентацији 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јаблан Стефановић В. Радмила, Лукић М. РадојкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 88
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MORD Организациони дизајн
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студентима понуди најновија знања о улози организационог дизајна као важне полуге менаџерке технологије
у реализацији стратегије организације и креирања адекватног радног амбијета. У складу са тим, предмет је кониципиран тако да
обезбеди студентима довољно знања да управљају процесима дизајнирања организације, да их научи принципима адекватног
интер- и интра-организационог дизајна и да им омогући довољно практичног знања, метода, техника и вештина да студенти буду
способни да спроведу организациону анализу и дијагнозу стања организације и да креирају адекватна организациона решења;

Да омогући студентима довољно практичног знања, метода, техника и вештина да изврше организациону анализу, утврде узроке
организационих проблема и ефикасно спроведу промене у домену микро, мезо и макроорганизације; Да их научи да ефикасно
управљају елементима формалне и неформалне организационе структуре; Да их научи да уоче везу између организационог
дизајна и перформанси организације, организационих делова и запослених.

Теоријска настава
Увод у теорију и праксу дизајна организација (менаџмент и организација, дефинисање појма организациони дизајн (теорије,
приступи,  принципи  и  трендови);   Контекст  дизајнирања  организације  (лидерство  и  стил  менаџмента,  животни  циклус
организације (старост, величина, искуство, способности), власништво, организациона историја, клима и култура, технологија,
окружење, стратегија);  структурне компоненте дизајна организације (дизајн макроорганизације,  дизајн мезоорганизације);
Структурне компоненте дизајна организације (дизајн микроорганизације, дизајн механизама интеграције);  Дизајн организационих
процеса (дизајн процеса доношења одлука и делегирање ауторитета, дизајн токова информација- дизајн канала комуникације;
дизајн процеса учења и иновирања у организацијама– дизајн организације која учи); Организациони дизајн и перформансе
организације (организациони дизајн и економске перформансе, организациони дизајн и здравље организације, организационе
политике и перформансе запослених).
Практична настава:
Коришћење метода студије случајева из праксе и симулација. Студенти реализују истраживачки пројекат на терену.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе извођења наставе
Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) практичан
рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката
од стране студентских тимова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Петковић М. Организационо понашање (одабрана поглавља) ЦИД, Економски факултет,
Београд 2011

2, Daft R.L. Organization Theory and Design West Publishing Company 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Алексић Мирић М. Ана, Петковић М. МирјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 89
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MORP Организационо понашање
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљеви премета Организационо понашање су вишеструки: учинити студенте свесним значаја људи и њиховог понашања у
организацијама; пренети студентима знања о узроцима, факторима, манифестацијама и последицама понашања људи у
организацији као и о могућим начинима управљања тим понашањем; помоћи студентима да овладају са довољно практичног
знања, метода, техника и вештина којим је могуће ефикасно утицати на понашање људи у организацијама.

Након одслушаног курса студенти би требало да буду способни да: разумеју основне узроке, облике и ефекте понашања људи у
организацијама, примене основне концепте и теорије из области организационог понашања у пракси, иницирају, усмеравају и
мотивишу понашање људи у организацијама ради остваривања организационих и индивидуалних циљева.

Теоријска настава
Садржај предмета се састоји из следећих тема: класични и савремени концепти организационог понашања, индивидуалне
разлике на послу: индивидуалне личности и способности, методе унапређења индивидуалних перформанси у организацијама:
мотивација,  оцењивање и награђивање радних перформанси, задовољство послом и продуктивност,  доношење одлука у
организацијама, методе унапређења тимских перформанси у организацијама, изградња ефективног лидерства у организацијама:
савремене теме у лидерству, управљање путем вредности: изградња ефективне организационе културе и климе, организационо
понашање у глобалном контексту: национална култура и менаџмент теорија и пракса, моћ, политички процеси и конфликти у
организацији, управљање знањем у организацији, понашање људи у променама.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) практичан
рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката
од стране студентских тимова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Osland J., Kolb D., Rubin I. The Organizational Behavior Reader Prentice Hall 2001

2, Schermerhorn J., Hunt J.
Osborn R. Organizational Behaviour John Wiley 2005

3, French R., Rayner S., Rees
G., Rumbles S. Organizational Behaviour John Wiley 2008

4, Јанићијевић Н. Оргаснизационо понашање Београд: Дата Статус 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 15.00Да
Практична настава 15.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Јанићијевић Д. Небојша, Петковић М. МирјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 90
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPDP Политика добити предузећа
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ предмета је да се студентима мастер студија, уместо парцијалног и сегментираног истраживања политике добити,
понуди један свеобухватан приступ  политици добити корпоративног  предузећа који  ће  омогућити сагледавање суштине
функционисања таквих предузећа. Намера је да се повежу три кључна проблема који се односе на препознавање извора
добитака (како се они планирају и остварују), мерење и исказивање добитка и поделу добитка. Наравно, сви ови проблеми
посматрају се у контексту могућности за максимирање тржишне вредности предузећа.

Савладавањем предвиђене материје студенти би требало да буду оспособљени да препознају неопходност пројектовања
добитка на нивоу предузећа и по сегментима,  да разумеју  комплексне проблеме мерења и исказивања добитка са свим
предностима и опасностима које политика исказивања добитка са собом носи, као и да сагледају импликације циљне добити на
пословно–финансијско одлучивање. Уз то, студенти могу стећи неопходна знања за доношење одлука од стратегијског значаја за
функционисање предузећа из домена политика дивиденди, резерви и учешћа у успеху. Комлетирање знања из ове области
подразумева и разумевање проблема исказивања и поделе добити у инфлаторним условима.

Теоријске основе добити предузћа (Материјални и информациони аспекти добити предузећа; Економски концепт резултата;
Рачуноводствени концепт резултата; Капитал, резултат и вредност); Политика добити корпоративног предузећа (Корпоративно
предузеће као правни, пословни, финансијски и рачуноводствени ентитет; Позиционирање добити у циљном сету предузећа;
Садржина политике добити);  Политика пројектовања добити (Критеријуми за  одлучивање;  Формулисање циљне добити;
Дивизионализација циљне добити; Импликације циљне добити по инвестиционо одлучивање; Импликације циљне добити по
одлучивање о ценама; Импликације циљне добити по текуће одлучивање); Политика поделе добити (Политика дивиденди;
Политика  резерви; Политика  учешћа менаџмента у успеху; Политика  учешћа запослених у успеху); Политика исказивања
добити (Место добити у  рачуноводству;  Рачуноводствена надлежност за  ex  ante  и  ex  post  политику  исказивања добити;
Рачуноводствена опрезност); Изазови политике исказивања и поделе добити у условима инфлације (Концепти капитала и
резултата за инфлаторне услове; Основе примењених решења: компаративна анализа; Концепт реалног пословног резултата
Edwards-a и Bell-a).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања по принципу ex katedra. Анализа пословне праксе на примерима домаћих и страних компанија. Решавање пословних
проблема, сагледавање могућих решења и дискусије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Малинић Дејан Политика добити корпоративног предузећа Економски факултет, Београд 2007

2, Lee Tom Income and Value Measurement Thomson Publishing Company,
London 1996

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 100.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Малинић Ц. Дејан, Милићевић М. ВладеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 91
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPOK Политика конкурентности
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ курса је да се на основу међународних стандарда и релевантне квалитативне и квантитативне анализе дефинишу
кључне полуге (стубови)  конкурентности којима се повећава национална продуктивност у  складу са постојећим и новим
развојним  предностима  -  људским,  материјалним,  технолошким,  природним.  Повезано  с  тим,  дефинише  се  политика
конкурентости у ширем значењу - кључне институције, механизми, инструменти и мере којима се може утицати на подизање
националне конкурентности.  Нагласак  је  на  политици конкурентости  којом се  може повећати ниска  конкуретност  српске
привреде.

Студенти се оспособљавају да на основу међународно прихваћених стандарда и критеријума анализирају основне индексе
конкурентности, њихове компоненте и индикаторе, као и њихов значај у појединим развојним фазама. Ова знања омогућују
студентима да на основу конкретних примера (земаља на различитим нивоима развијености) дефинишу релевантну политику
конкурентности.

Теоријска настава
Конкурентност – основни фактор успешности савремених привреда
- Методологија мерења и праћења конкурентности
- Анализа показатеља макро и микро економске конкурентности и место Србије у међународним компарацијама
- Анализа основних полуга (стубова) конкурентности у појединим развојним фазама
- Квантитативна и квалитативна анализа фактора који на макро и микро нивоу највише утичу на ниску конкурентност српске
привреде
- Препоруке у погледу вођења политике конкурентности у Србији
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Комбинација предавања, консултација и активног учешћа студената – дискусије, коментари, полемика између самих студената
на задату тему, заједничка анализа појединих случајева, према могућностима укључивање у наставу експерата за поједине
области

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Rondinell, D.  Promoting National Competitiveness in Global
Economy  University of California 2004

2,

Directorate - General for
Enterprise and Industry, EC,
Member States
Competitiveness,
Performance and Policies

Directorate- General for Enterprise and Industry, EC,
Member States Competitiveness, Performance and
Policies

Directorate- General for
Enterprise and Industry, EC,
Member States
Competitiveness, Performance
and Policies

2012

3, Јоксимовић, Љ.
Инострани капитал као фактор развоја, зборник,
"Спилловери страних директних инвестиција и
развој људског капитала", стр.77-95

Економски факултет,
Крагујевац 2008

4, Јоксимовић, Љ. Конкурентност српске привреде: иновације и НИР,
бр. 1, стр. 9-21 Економски видици 2008

5, зборник Куда иде конкурентност Србије ФЕФА, Београд 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бајец М. Јуриј, Јоксимовић Ж. Љубинка, Манић Н. СлавицаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 92



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPZT Политика запошљавања и тржишта рада
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је  да се студенти упознају  са економском анализом и практичном применом политике запошљавања као
саставног дела опште економске политике, као и са активним и пасивним политикама тржишта рада као непосредним облицима
државне  интервенције  на  тржишту  рада.  Контекст  анализе  почиње  од  теоријско-апстрактног  образложења  разлога  за
интервенцију и начина интервенције, затим се помера према стилизованим искуствима развијених тржишних привреда, преко
конкретних искустава економских групација (као што је нпр. Европска унија) и појединих земаља, да би се на крају фокусирао на
Србију. Циљ је такође да се студенти упознају са једноставнијим орудјима за праћење и евалуацију политика тржишта рада.

На крају курса очекује се да студенти буду у стању да изолују утицај мера опште економске политике на исходе на тржишту рада
идентификујући одговарајуће трансмисионе механизме. Студенти ће бити опремљени и знањима о основним активним и
пасивним  политикама  тржиштарада,  њиховим  теоријским  ефектима  и  искуствима  у  емпиријској  примени  у  различитим
институционалним контекстима. Посебно, они ће бити упознати са еволуцијом активних и пасивних политика и програма тржишта
рада у Србији, са креаторима и носиоцима јавне политике у овом домену и институцијама надлежним за њихово спровођење,
посебно са радом Националне службе за запошљавање. Они ће бити у стању да критички разматрају креирање политике и
овладаће основним знањима о праћењу и евалуацији спроведених програма у овом домену.

1.Разлози за интервенцију на тржишту рада и ограничења интервенције 2.Политика запошљавања као део опште економске
политике 3.Политике тржишта рада као део политике запошљавања 4.Класификација политика тржишта рада према ОЕЦД-у
5.Разлике у примени политика тржишта рада по земљама 6.Теоријска анализа активних политика тржишта рада 7.Евалуација
активних политика тржишта рада и главни емпиријски резултати 8.Ефекти накнада за незапосленост 9.Стратегија запошљавања
и политике тржишта рада у Европској унији 10.Стратегија запошљавања у Србији 11.Активни програми тржишта рада у Србији
12.Пасивни програми тржишта рада у Србији
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ће бити ограничена искључиво на апстрактну теоријску анализу, док ће највећи део наставе бити заснован на
интерактивном, дебатном приступу, по правилу после припремљених презентација студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Михаил Арандаренко Тржиште рада у Србији: трендови, институције,
политике,

ЦИД, Економски факултет,
Универзитет у Београду 2011

2, Михаил Арандаренко Студија процене – Србија, помоћне стратегије за
опоравак од кризе у Југоисточној Европи,

Међународна организација
рада 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Арандаренко Г. МихаилНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPOM Портфолио менаџмент
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Усвајање знања о особинама и употреби базичних и изведених финансијских инструмената и њихове употребе у финансијском
управљану  предузећа  нефинансијског  сектора;усвајање  основних  метода  вредновања  финансијских  инструмената  и
портфолиа;формулисање  и  примена  инвестиционих  стратегија

Знања неоходна за профил инвестиционог аналитичара

Теоријска настава: окружење инвестирања у хартије од вредности; макроструктура и микроструктура финансијских  тржишта;
основни елементи портолио теорије; типологија и особине инвестиционих стратегија; дуговне хартије од вредности; дужнички
инструменти корпоративног сектора; државне дуговне хартије од вредности; основни ризици обвезница и мерење сензитивности
промене цена активе у односу на промене каматнихстопа; трајање (дуратион)обвезнице; детерминанте нивоа и структуре
каматних стопа; временска структура каматних стопа; крива приноса и временска структура; власничке хартије од вредности;
фундаментална нали?а акције; модели дисконтовања дивиденди; употреба деривираних инструмената; употреба форварда и
јучерса, посебно у предузећима реалног сектора; цена форварада фјучерса; цена опције;  биномни модел вредновања опције
блацк схолесов модел вредновања опције; портфолио анализа и селекција; портфолио хартија од вредности; ефикасни скуп.
индексни модел ЦАПМ;  АПТ и вишефактоски модели; методе оптимизације портфолиа; мерење перформанси портфолиа;
активне и пасивне управљачке стратегије; фјучерси и форварди: утицај на перформансе портфолиа.
Вежбе: нумеричка симулација модела, Студијски истраживачки рад судента под менторством наставника

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмена настава

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Z. Bodie, A. Kane,
A.J.Marcus Основи инвестиција Дата статус, Беград 2009

2, F.J. Fabozzi, H.M. Markovicz The Theory and Paractice  of Investment
Management Wiley Finace 2002

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Семинарски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(205) Пословно управљање, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Шошкић Б. Дејан, Урошевић В. Бранко, Живковић Р. БошкоНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPAB Пословна анализа и бизнис план
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет Пословна анализа и бизнис план оспособљава студенте да разумеју природу пословних проблема и значај пословне
анализе за решавање тих проблема. Поред тога, овај предмет оспособљава студенте да развијају пословни план и, тако,
систематски и дугорочно приступају управљању пословним процесима у предузећу и његовом окружењу.

По завршеном курсу из Пословне анализе и бизнис плана студенти ће бити способни да разумеју природу пословних проблема,
да практично примене одговарајуће методе и технике пословне анализе и,  на основу тих анализа,  припреме интегрални
пословни план активности.

Теоријска настава, анализа ризика и неизвесности, анализа гране, анализа интерних способности предузећа, анализа граница
предузећа, анализа пословних перформанси, појам, карактеристике и значај пословног плана, форма и садржина пословног
плана, битне компоненете пословног плана, формално незаобилазни делови пословног плана, оперативни план, маркетинг план,
финансијски план

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex catedra предавања, тимске презентације, тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима, интерактивна
настава, студије случајева, креативне радионице, презентације есеја.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Barney, J. B., Hestery, W.S. Strategic Management and Competitive Advantage:
Concepts Pearson Prentice Hall 2006

2, Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план – Водич за израду Економски факултет, Београд 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Лончар М. Драган, Пауновић Ж. БлагојеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPOS Пословна стратегија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета Пословна стратегија јесте овладавање процесом формулисања, вредновања и примене пословне стратегије.
Пословном стратегијом ствара се вредност за потрошача која се затим реализује за власнике. Стога, изведени циљеви предмета
односе се идентификовање могућих стратегијских опција, затим на идентификовање покретача вредности једне стратегије и
спознају  модела  њеног  вредновања  и  напослетку,  на  спознају  и  овладавање  софтверском  подршком  у  формулисању,
вредновању  и  примени  стратегије.

Крајњи исход предмета треба да буде оспособљеност студента да:идентифкује могуће стратегијске опције на нивоу предузећа и
пословних јединица,конструише стратегијске мапе и на њима засноване листе усклађених циљева, анализира атрактивност
гране и њених сегмената, анализира ресурсе и способности предузећа, вреднује могуће стратегијске опције, користи могућности
ЕРП софтвера у стратегијском и оперативном менаџменту, идентификује елементе имплементације стратегије.

Теоријска настава
Пословна стратегија: Појам, суштина и дефиниције, Еволуција доктрине, Стратегије на нивоу предузећа, Стратегија на нивоу
делова предузећа, Стратегијски процес, Стратегијске мапе/Усклађене листе; Формулисање стратегије: Релативна атрактивност
гране,  Релативна  атрактивност  предузећа,  Дефинисање  алтернативних  стратегија;  Вредновање  стратегије:  Покретачи
вредности, Дисконтовани новчани ток, Цена капитала, Слободан новчани ток, Компанијска очекивања; Примена стратегије:
Значај  промене стратегије,  Улога ЕРП софтвера, Конфигурација ЕРП софтвера, ИТ аспекти ЕРП софтвера, Пријатељски
програми за ПЦ, Однос између стратегијског менаџмента и вођења послова; Управљање ризиком: Перспективе и категорије
ризика, Концепцијски и регулаторни оквир управљања ризиком, Мерење ризика, Управљање ризиком
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи у виду: предавања, вежби, консултација и испита. На предавањима студенти се упознају са теоријским
поставкама  и  садржајем  предмета.  Током  часова  вежби  организује  се  анализа  случајева,  демонстрација  проблема  на
програмима за ПЦ, као и дискусија релевантних проблема везаних за теоријски део градива и одабране студије случајева. У
консултацијама се студентима индивидуално појашњавају сложени делови градива и пружа помоћ у решавању одређених
проблема. На испиту се проверава знање студента из целокупног садржаја предмета.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Ђуричин, Д., Јаношевић, С.,
Каличанин, Ђ.

Менаџмент и стратегија, осмо прерађено и
допуњено издање Економски факултет, Београд 2013

2, Ђуричин, Д., Лончар, Д. Менаџмент помоћу пројеката Економски факултет, Београд 2012
3, Каличанин, Ђ. Менаџмент вредности предузећа Економски факултет, Београд 2006
4, Милисављевић, М. Стратегијски менаџмент: анализа, избор, промена Економски факултет, Београд 2012

5, Magretta J. Understanding Michael Porter: The Essential Guide to
Competition and Strategy

Harvard Business School
Press, Boston, Massachusetts 2012

6, Kaplan, R., Norton, D. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into
Tangible Outcomes Harvard Business School Press 2004

7, Kaplan, R., Norton, D.
The Strategy-Focused Organization: How Balanced
Scorecard Companies Thrive in the New Business
Environment

Harvard Business School Press 2001

8, Rappaport, A. Creating shareholder value: a guide for managers and
investors Free Press 1998

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Семинарски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(205) Пословно управљање, Мастер академске
Ђуричин Н. Драган, Каличанин М. Ђорђе, Лончар М. ДраганНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPPO Пословно преговарање и односи с купцима
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљ предмета је стицање академских вештина и компетенција из области пословног преговарања и развијања
квалитетних односа с клијентима. Студенти се упознају са моделима преговарања – позиционо цењкање и принципијелно
решавање проблема;  процесом преговарања;  стратегијама  и  тактикама  преговарања;  комуникацијама,  перцепцијама  и
потенцијалним комуникационим баријерама у преговарању; етиком у преговорима; глобалним аспектима и културним разликама
у преговорима; преговорима као саставном делу продајног разговора; вештинама преговарања.

Студенти стичу теоријска знања из  области  пословног  преговарања.  Такодје,  стичу и  практичне преговарачке вештине.
Преговарачке вештине су: дефинисање преговарачке стратегије и примена преговарачких тактика, вођење продајног разговора у
продаји производа и услуга крајњим корисницима и пословним купцима. Студенти развијају критичко мишљење, решавају
конкретне проблеме из праксе, развијају комуникационе и преговарачке способности.

Модели преговарања–позиционо цењкање (тврди и меки приступ) и принципијелно решавање проблема (харвардски модел);
дистрибутивно и интегративно преговарање;Процес преговарања–дефинисање проблема, одабир стратегије и планирање;
Четири  кључна  концепта  -  БАТНА,  минимална  прихватљиви  услови,  ЗОПА  и  размена  вредности;  Стратегије  и  тактике
преговарања у моделу позиционог цењкања; Стратегије и тактике преговарања у интегрисаном моделу  преговарања; Припрема
за продајни разговор (тражење и  квалификовање купаца,  одабир продајне стратегије);  Започињање преговора;  Вођење
преговора;  Завршетак  преговора  и  закључење споразума;  Праћење и  извршење уговореног;  Психолошки  субпроцеси  у
преговарању (перцепције, емоције и комуникације у преговарању); Социолошки субпроцеси у преговарању (стицање и употреба
моћи, преговарачки утицај, етика у преговарању); Вештине преговарања (преговарачки трикови, карактеристике успешних
преговарача, родне разлике и утицај културе на процес преговарања); Контекст преговарања (односи између пеговарачких
страна, преговарање у име других, вишестрани преговори, коалиције, посредовање у споровима у преговорима )

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

У извођењу наставе се користе стандардне методе извођења наставе: На предавањима: екс катедра предавања и дискусије. На
вежбама: интерактивна настава, анализа пословних примера, симулације, играње улога, истраживачки задаци и појединачне и
групне презентације.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, М. Глигоријевић, Г.
Огњанов Пословно преговарање ЦИД Економски факултет,

Београд 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Глигоријевић А. Мирјана, Огњанов П. ГаљинаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 97
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPEU Право ЕУ
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Изучавањем основних принципа ЕЗ, њених органа и извора права, функција ЕУ, питања релевантних за приступање ЕУ као  и
уговорног и компанијског права ЕУ, настоји се заокружити целина питања најзначајнијих за познавањеосновних појмова acquis
communautaire. Образовни циљ огледа се у упознавању студената са основним правним институтима, принципима и правилима
права ЕУ, чије се разумевање и могућност примене у пракси, у условима очекиваног приступања Србије Европској унији, показује
као значајан атрибут за успешно остварење стручне и научне каријере.

Предмет  је  конципиран  као  уводни  једносеместрални  курс  који  студентима  економије  треба  да  пружи  општи  погледи
елементарна знања о праву Европске уније. Исход предмета састоји се у оспособљавању студената да се суверено сналазе у
правилима и институтима ЕУ и препознају оне који су релевантни за решење конкретног питања или проблема.

Теоријска настава
Историјат уједињења Европе; органи: Савет ЕУ; Европска комисија; Европски парламент; Европски суд правде, Европски суд
прве инстанце; Рачуноводствени суд; Економски и социјални комитет; Комитет региона; Европска инвестициона банка; Европска
централна банка и Систем европских централних банака; функције ЕУ: заједничка спољна и безбедоносна политика, полицијска
сарадња и сарадња у области правосуђа у казненоправној материји; буџетЕУ; извори права; услови и поступак приступања ЕУ;
облигационо право и унификација и хармонизација европскогуговорног права; компанијско право ЕУ.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања, поред излагања материје, подразумевају континуирано учешће студената у виду дискусије о питањима из материје
која се излаже, њихове илустрације примерима из праксе, постављање питања професору и излагања мишљења и ставова у
погледу конкретне проблематике. Вежбе се базирају на анализи случајева из праксе (case study), рекапитулацији градива,
групним и индивидуалним презентацијама, такмичењима у познавању материје и другим ад хоц одређеним облицима рада.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Кошутић Б., Ракић Б.,
Милисављевић Б. Увод у право европских интеграција Правни факултет 2012

2, Вукадиновић Р. Увод у институције и право ЕУ УЕУП Крагујевац 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Перовић С. ЈеленаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 98
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPAV Примењена анализа временских серија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је обрада савремених метода макроеконометријског моделирања које се заснивају на анализи вишедимензионих
временских  серија  и  оспособљавање студената  за  самостална  емпиријска  истраживања.  Како  се  макроеконометријско
моделирање временских серија заснива на примени концепта коинтеграције, предмет се бави изучавањем коинтеграционих
метода. Разматрају се теоријске поставке коинтеграционих техника. Правилној примени коинтеграционих метода у анализи
конкретних временских серија посвећује се посебна пажња да би донети економски закључци на основу моделирања били
поуздани.

Студенти су научили теоријске основе концепта коинтеграције временских серија. Студенти су упознати са ограничењима
примене концепта коинтеграције. Студенти су оспособљени да самостално примењују коинтеграциону анализу временских
серија.Студенти су у могућности да на основу моделирања макроекономских зависности конкретних података доносе релеван.

Методологија макроеконометријског моделирања. Векторски ауторегресиони (енгл. скраћеница VAR) модел: поставка, услов
стационарности, тестови спецификације и тестови узрочности. Коинтеграциона анализа и ВАР модел: векторска форма са
корекцијом равнотежне грешке, репрезентација заједничких трендова и детерминистичке компоненте. Оцена коинтегрисаног VAR
модела: метод максималне веродостојности и јединственост оцена. Тестирање постојања коинтеграције (одређивање броја
коинтеграционих вектора):  тест-статистика количника веродостојности (тест-статистика трага) и асимптотска расподела у
присуству различитих детерминистичких компоненти.  Идентификација коинтеграционих релација.  Идентификација слабе
егзогености. Тестирање хипотезе о вредностима коинтеграционих параметара и параметара прилагођавања. Коинтеграциона
анализа временских серија са два јединична корена. Анализа стабилности коинтегрисаног VAR модела: рекурзивне оцене тест-
статистике количника веродостојности и рекурзивно израчунате тест-статистике стабилности коинтеграционих параметара и
параметара прилагођавања. Емпиријско моделирање: динамика плата и цена, неокејнзијанска Филипсова крива, трансмисиони
механизми, специфичности моделирања привреда у транзицији, итд.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. На часовима предавања излажу се теоријске основе коинтеграционих
модела. Детаљно се анализирају својства коинтеграционих техника. Часови вежби су намењени стицању практичних знања. Ови
часови се организују у рачунском центру како би студенти научили да применом статистичког софтвера спроводе целовиту
коинтеграциону анализу и на бази ње изводе поуздане економске закључке. У практичном раду анализирају се подаци привреде
Србије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Enders, W. Applied Econometric Time Series, 3rd ed Wiley 2009

2, Juselius, K. The Cointegrated VAR Model: Methodology and
Applications Oxford University Press 2006

3, Lutkepohl, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis Springer 2005

4, Младеновић, З. и Нојковић,
А. Примењена анализа временских серија Економски факултет, Београд 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Младеновић Л. Зорица, Нојковић Ч. Александра, Петровић Д. ПавлеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPRR Привредни раст
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет представља комбинацију класичне теорије економског раста са емпиријским чињеницама о расту. Он ће обухватити све
релевантне емпиријске теме и полемике, укључујући најновије контраверзе кад је у питању израчунавање извора раста, дебате о
светској расподели дохотка, неслагања кад су у питању детерминанте економског раста. Теорија раста ће се усредсредити на
период од неокласичне теорије до садашњих предлога за финансирање истразивања и развоја како би се решила здравствена
афричка криза.

Студенти се упознају са карактеристикама и проблемима раста на систематичан начин. Упознају се са теоријама и моделима
раста.  Стечено  знање  омогућава  емпиријска  истраживања  широког  фронта  (од  оцене  детерминанти  раста,  тестирања
различитих теоријских модела раста и  развоја,  оцене међузависности раста и  таквих величина као што су:  неједнакост,
политичке слободе и демократија,  до пројекција  привредног  раста појединачних земаља).

1. Важност економског раста; 2. Светска расподела дохотка и потрошње: а) Оцена светске расподеле дохотка -  параметарски и
непараметарски тестови; б) Неједнакост у расподели дохотка; ц) Сиромаштво у дохотку; д) Сиромаштво у потрошњи;  3.  Будућа
светска расподела дохотка по становнику: а) Светска расподела дохотка и  twin peaks полемика; б) Учење о економским
политикама;  4.  Брзи  подсетник  1:  Модели раста  са  егзогеном стопом стедње (Solow-Swan модел);  5.  Брзи  подсетник  2:
Подстицији  или модели раста са оптимизацијом потросње (Рамсеy модел); 6. Ендогени модели раста:  а) АК модел; б) Јавна
потрошња, опорезивање и раст; ц) Сиромаштво, неједнакост и раст; 7. Економија идеја: а) Истраживање, развој и економски
раст; б) Интелектуална својинска права; ц) Међународна заштита својинских права; д) Трагедија  Африке: маларија, туберколоза
и AIDS. Хумани  и економски троскови;  е) Вакцине: Јужна Африка vs. фармацеутска индустрија;  8. Инспирација или њено
одсуство: мерење извора раста: а) Оригинални приступ;  б) Дуални приступ и Hsieh vs. Young контраверза; ц) Да ли има смисла
извођење детерминанти раста; 9.Детерминанте нивоа развоја и економског раста: а) Директне географске детерминанте; б)
Индиректне институционалне детерминанте; 10. Емпиријска анализа нивоа развоја и економског раста: а) Емпиријска анализа
података – регресиона анализа; б) Полемике и отворена питања; ц) Лекције које смо науцили. Питања на која још не знамо
одговоре.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања; Решавање практичних проблема
Вежбе: Интерактивни рад. Решавање практичних проблема у рачунарској учионици

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,
Драгутиновић,Д.,
Филиповић, М.,
Цветановић, С.

Теорија привредног раста и развоја ЦИД, Економски Факултет,
Београд, друго издање 2012

2, Charles I. Jones Introduction to Economic Growth W.W.  Norton 1998
3, Charles I. Jones Macroeconomics W. W. Norton 2008

4, Robert J. Barro, Xavier Sala-
i-Martin Economic Growth Massachusetts Institute of

Technology 2004

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић Ч. МилорадНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 100
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MPVP Процена вредности предузећа
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ овог предмета је изучавање методологије процене вредности имовине и капитала предузећа, која подразумева
примену различитих приступа и метода процене. Посебни циљеви се односе на изучавање међународних стандарда процене,
као и на професионалну етику која постоји у овој области.

Студенти ће стећи знања о појединим методама процене и о њиховој практичној примени у ситуацијама у којима је неопходно
проценити вредност имовине или капитала предузећа.

Тематске целине:
- Теоријске основе методологије за процену имовине и капитала
- Концепти, приступи и методе процене
- Избор метода процене
- Трошковни приступ (методе нето имовине и ликвидационе вредности)
- Тржишни приступ (методе мултипликатора и трансакција)
- Приносни приступ (методе капитализације и дисконтовања)
- Закључак о процени вредности
- Међународни стандарди за процену
- Професионална етика у области процене

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава обухвата:
- Видео презентације
- Интерактивни рад са студентима
- Анализе случајева

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Damodaran A. Damodaran on Valuation John Wiley 2006

2, Леко В., Влаховић А.,
Познанић В. Процена вредности капитала Економски институт, Београд 1997

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Иванишевић Д. Милорад, Милићевић М. ВладеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 101
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MROK Рачуноводство осигуравајућих компанија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета Рачуноводство осигуравајућих компанија је да се студенти упознају са обрачуном и књижењем специфичних
осигуравајућих трансакција и посебно са "читањем" финансијских извештаја осигуравајућих компанија. Исто тако, и са значајем и
специфичностима ревизије у осигуравајућим компанијама

На основу стечених знања из овог предмета студенти треба да буду оспособљени да користе одговарајуће рачуноводствене
информације на прави начин у управљању осигуравајућим компанијама.

Теоријска настава

Предмет обухвата следеће тематске целине:
- Специфичности рачуноводства осигуравајућих компанија
- Калкулације у осигурању
- Књиговодствено обухватање прихода осигуравајућих компанија
- Књиговодствено обухватање расхода осигуравајућих компанија
- Финансијско извештавање у осигуравајућим компанијама
- Специфичности вредновања билансних позиција у осигуравајућим компанијама,
- Оцена бонитета осигуравајућих компанија
- Управљање ризицима осигурања
- Концепт управљања активом и пасивом у осигуравајућим компанијама
- Рачуноводство финансијских деривата.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање, анализа случајева из праксе и дискусија.
Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са предавања, решавање задатака и дискусија.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Радојко Лукић Рачуноводство осигуравајућих компанија Економски факултет, Београд 2013
2, Радојко Лукић Рачуноводство пензијског осигурања, скрипта Економски факултет, Београд 2013
3, Радојко Лукић Ревизија у банкама Економски факултет, Београд 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Лукић М. РадојкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 102



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MREB Ревизија у банкама
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ изучавања овог предмета је упознавање основних карактеристика поступка ревизије финансијских извештаја, као и
разумевање међународних стандарда ревизије, посебно оних који се односе на одговорност ревизора, планирање поступка
ревизије,  интерну  контролу  у  предузећима,  као  и  на  друге  услуге  сродне  ревизији.  У  контексту  тога  акценат  је  на
специфичностима  примене  "општих  принципа  ревизије2,  и  других  сродних  услуга,  у  банкама  и  другим  финансијских
институцијама.

На основу стечених знања из овог предмета студенти треба да буду оспособљени да могу да ефикасно организују и унапређују
функционисање интерне контроле и интерне ревизије у банкама и другим финансијским институцијама у функцији побољшања
квалитета њиховог пословања. То је посебно значајно јер од квалитета пословања интерне контроле и интерне ревизије зависи
обим ангажованости екстерне ревизије.  Исто тако, да процењују да ли су "ревидирани" финансијски извештаји од стране
екстерног  ревизора поуздани,  и  у  којој  мери,  у  погледу информационог  ризика за  доношење на прави начин одређених
пословних одлука,  посматрано посебно из  угла клијента банке.

Предмет садржи следеће тематске целине:
- Значај и специфичности интерне контроле, интерне ревизије и екстерне ревизије у банкама
- Организовање и функционисање интерне контроле и интерне ревизије у банкама
-  Значај и улога супервизије у банкама
-  Улога екстерне ревизије у анализи и управљању банкарским ризицима
- Анализа пословног окружења у функцији процене изложености ризику банака
- Одговорност појединих учесника (акционара, директора, менаџера, ревизора) за одређене сегменте пословања у процесу
корпоративног управљања
- Законска регулатива и контрола и ревизија у банкама
- Ревизија финансијских извештаја у банкама
- Ревизија бонитета пословања у банкама
- Анализа кредитног рејтинга банака
- Транспарентност финансијских извештаја банака.
У оквиру поменутих и других релевантних (повезаних) тематских целина посебна пажња биће посвећена разматрању актуелних
проблема ревизије и савремених тенденција у развоју ревизорске професије, посматрано посебно из угла специфичности банака
и других финансијских институција.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање, анализа случајева из праксе и
дискусија. Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са предавања, решавање задатака и
дискусија.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Радојко Лукић Ревизија у банкама Економски факултет, Београд 2010
2, Радојко Лукић Банкарско рачуноводство Економски факултет, Београд 2011

3, H. Van Greuning, С. Б.
Братановић Анализа и управљање банковним ризицима Мате, Загреб 2006

4, O. Raz Whittington, Kurt
Pany Principles of Auditing & Other Assurance Servises McGraw-Hill, Irwin, Boston 2008

5, R.Hayes, A.Schilder,
R.Dassen, P.Wallage

Принципи ревизије (Међународна перспектива),
превод

Савез рачуновођа и ревизора
Републике Српске, Бања Лука 2002

6, Душан С. Милојевић Ревизија финансијских извештаја Београд 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Лукић М. РадојкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 103
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MRUR Рурални развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ овог предмета је да омогући разумевање савремених економских појава и процеса на руралним подручјима, упознавање са
сазнањима потребним за управљање развојем у функцији ефикасније алокације руралних ресурса, изграђивања и ојачавања
конкурентности руралне привреде и њеног одрживог напретка, као и оспособљавање студената за коришћење метода и техника
анализе релевантних руралних проблема како би у условима растуће глобализације и европске интеграције могли доносити
квалитетне пословне и развојне одлуке.

Усвајањем  базичних  концепата  и  основних  аналитичких  алата,  студент  би  требало  да  буде  оспособљен  за  стратешко
управљање руралном економијом и агробизнисом, за структурирање и спровођење мера руралне политике, за управљање
пословима „у и око пољопривреде” на националном и међународном плану, за развој руралног предузетништва и породичног
бизниса, за управљање ризиком и финансијама у руралном пословању, за коришћење ИКТ и развојна истраживања у руралној
области, као и за даље академско усавршавање на специјалистичким и докторским студијама

Дефинисање руралне економије,  разграничење руралне и  аграрне политике.  Однос  националне,  руралне и  регионалне
економије. Теоријске основе руралне економије, руралног развоја и руралног менаџмента. Руралне заједнице, методе анализе
руралних  подручја.  Становништво  и  радна  снага  на  руралним  подручјима.  Рурални  бизнис,  партнерство  приватног,
кооперативног и јавног предузетништва. Управљање породичним пословима. Рурални развој и неопходне реформе у процесу
европских интеграција. Рурални менаџмент и економика природних ресурса. Рурално планирање: студије случаја. Рурални
менаџмент и  информационе технологије,  информациони системи за  рурално управљање.  Рурални менаџмент и  хумано
коришћење руралних подручја.  Концепт одрживог  руралног  развоја.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: класична предавања, предавања уз коришћење презентација, интерактивна предавања. Вежбе: Дискусија, студије
случајева, презентације приступних и семинарских радова кандидата.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Закић З., Г.Рикаловић,
Ж.Стојановић

Институционалне реформе и транзиција
агропривреде - Рурална Србија у хармонизацији
са ЕУ

ЦИД, Економски факултет
Београд 2006

2, Горан Поповић, Зорка
Закић, Жаклина Стојановић

Савремена рурална политика: Паралеле ЕУ - РС и
БиХ

Економски факултет
Универзитета у Бањој Луци 2009

3, Andrea Bonfiglio, Roberto
Esposti, Franco Sotte (ed.) Rural Balkans and EU integration Tipomonza 2006

4, Bezemer D.
The Rural Non-Farm Economy in Low Overview of
Finding and Middle Income Transition Countries: The
Lessons from DFID commissioned surveys

UK Department for International
Development (DFID) 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Рикаловић М. Гојко, Стојановић Д. ЖаклинаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 104
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSAO Саобраћајна политика и развој
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни  задатак  предмета  је  да  студентима  укаже  на  савремене  концепте  саобраћајне  политике  у  Европи,  као  и  на
међузависности  у  развоју  саобраћајног  система  и  привреде.

Студенти добијају изражено специфична знања која су веома битна за креирање саобраћајне политике, планирање развоја
саобраћајног система, одабир приступа и концепата финансирања и реализовања великих саобраћајних инфраструктурних
пројеката. Стечена знања су битна како за радна места у државним националним и регионалним органима који су носиоци
дефинисања концепта саобраћајне политике и привредног развоја, тако и у истраживачким институцијама које се баве тим
питањима и проблемима.  Ова знања су неопходна и менаџерским структурама у  великим инфраструктурним системима
(железници,  пошти,  телекомуникацијама,  путној  привреди и сл.).

Саобраћај као фактор привредног развоја; Медјузависности развоја привреде и саобраћаја; Савремено транспортно тржиште;
Регулација и дерегулација саобраћаја; Хармонизација услова привредјивања као предуслов дерегулације; Основе концепта
саобраћајне политике у ЕУ;  Битни елементи за дефинисање саобраћајне политике Србије;  Позиција Србије у европским
саобраћајним коридорима; Различити концепти, приступи и извори финансирања саобраћајних инфраструктурних пројеката
(концесије  -  БОТ  аранжмани,  кредити  међународних  финансијских  институција,   кредити  пословних  банака,  буџетско
финансирање,  и  др.).  Велики  инфраструктурни  саобраћајни  пословни  системи  (Железница,  Путна  привреда,  Пошта,
Телекомуникације):  регулаторна  тела  и  концепти  пословне  политике.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex  катедра предавања, уз активно учествовање студената са презентацијом приступних радова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1,  Stephen J. Shaw Transport, Strategy and Policy Blackwell Publisher 1993

2, ЦОМ Политика транспорта у Европи до 2010: време
одлуке Бела књига 2001

3, ЕУ Директиве ЕУ Директиве 2001
4, Божић, Владан Економија саобраћаја Економски факултет, Београд 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Божић С. ВладанНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSJF Савремене јавне финансије
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Продубљивање и проширивање знања о утицају опорезивања и политике јавних расхода на понашање економских учесника, као
што су одлуке о раду/доколици, штедњи/потрошњи, преузимању ризика и др.

Продубљивање теоријских знања о разлозима за државну интервенцију у привреди и друштву, механизмима доношења јавних
одлука и утицају јавних одлука на економско понашање грађана и предузећа.

Курс се састоји од три основна дела. У првом делу ћа се анализирати разлози за државну интервенцију у привреди и друштву
(јавне добра, екстерналије, морални хазард, асиметричне информације и др). У овом делу ће се анализирати и узроци раста
јавног сектора као и утицај његовог раста на економску ефикасност. Такође ће се анализирати и политички процеси и институције
у којима се доносе колективне одлуке, као и феномени повезани са тим процесима и институцијама. Други део курса биће
посвећен оптималном опорезивању доходака од рада и капитала, као и теоријској и емпиријској анализи проблематике утаје
пореза. Трећи део курса биће посвећен теоријском разматрању питања фискалног федерализма, као и анализи резултата
емпиријских истраживања у погледу утицаја различитих видова фискалног федерализма на економску ефикасност.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Блок од по три часа предавања недељно, сваке недеље у току зимског семестра.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Hindriks J. i G. Myles Intermediate Public Economics MIT press 2006
2, Mueller, D. Public Choice III University  of Cambridge 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Арсић Н. МилојкоНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSTS Савремене тенденције у светској привреди
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање са савременим тенденцијама развоја светске привреде и анализа најважнијих фактора који утичу њене промене.
Разматрање положаја најважнијих група земаља и сагледавање перспектива њиховог развоја. Анализа фактора и ефеката
процеса глобализације.

Разумевање промена и тенденција у савременој светској привреди у циљу доношења квалитетних одлука на макро нивоу, али и
на нивоу предузећа,  банака и  других привредних субјеката.  Познавање међународног  економског  окружења,  нарочито у
савременим условима глобализације.

1. Карактеристике светског економског поретка: Институционални оквири међународне економске сарадње. Неолиберализам и
држава. Економске диспропорције у савременом свету. 2. Индустријска мапа света: Промене у односима економске моћи.
Положај економских сила (САД, Јапан, Немачка). Позиције националних валута. 3. Положај земаља у развоју: Место у светској
привреди. Неразвијеност и презадуженост. Успех ново индустриајлизованих земаља. 4. БРИКС и земље у транзицији: Привредни
развој до пада Берлинског зида. Процес транзиције. Кинеске реформе и успон земаља БРИК-а. 5. Теорија «трећег пута».
Глабализација као светски процес. Индустријализација и деиндустријализација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Презентација предавања и вежби од стране наставника,  заједничка анализа (дискусија) студената и наставника конкретних
случајева из праксе, презентације студената о појединим питањима релевантним за предмет.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Предраг Јовановић
Гавриловић Међународно пословно финансирање Економски факултет, Београд 2008

2, Радован Ковачевић Савремене тенденције у светској привреди 2004
3, Џозеф Е. Стиглиц Противуречности  глобализације СБМ-х 2002
4, Љубодраг Савић Глобализација као светски процес – перспективе Економске теме 2, Ниш. 2003
5, Љубодраг Савић БРИК земље – потенцијали и перспективе Економске теме 2, Ниш 2009

6, Љубодраг Савић The Impact of the Economic Crisis on the Countries
in Transition - Members of the EU Теме, 2, Ниш. 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична презентација 20.00Да
Приступни рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Савић Б. Љубодраг, Стојадиновић Јовановић А. СандраНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSPP Специфични проблеми пословних финансија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета јесте стицање релевантних, напредних теоријских и практичних знања и вештина управљања финансијама у
предузећу,  као и продубљивање знања стечених на предметима Пословне финансије и Основе пословних финансија на
основним академским студијама.

Студенти ће бити оспособљени да: разумеју потребу усмерености предузећа на генерисање слободних новчаних токова за
инвеститоре и креирање вредности;  користе рачуноводствена и економска (вредносна) мерила перформанси и разумеју потребу
за управљањем перформансама; самостално пројектују новчане токове за различите потенцијалне употребе; схвате стратегије
употребе деривативних финансијских инструмената и моделе њиховог вредновања; разумеју моделе детерминисања цене
капитала и ставове напредних теорија структуре капитала;  разумеју начине спровођења појединих техника финансијског
реструктурирања и њихових ефеката на вредност за акционаре.

Теоријска настава: Креирање вредности за акционаре (циљ корпорације, мерила перформанси, концепти вредности, менаџмент
заснован на вредности, покретачи вредности, економска вредност, EVA и MVA); Ризик и принос (CAPM, APT, WACC); Новија
схватања о теоријама структуре капитала; Специфичне технике финансијског реструктурирања предузећа (LBO, LR, ESOP, откуп
акција, стечај и реорганизација предузећа у финансијским неприликама); Деривативни инструменти (стратегије употребе, Блацк-
Сцхолесов и алтернативни модели вредновања); Приступ реалних опција.
Практична настава:

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex-cathedra предавања, презентације уз коришћење мултимедијалних алата и интернет ресурса,  групно и индивидуално
решавање задатака, консултације, анализе примера из пословне праксе (студије случајева), дискусије, индивидуалне и групне
презентације студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Иванишевић, М Пословне финансије Економски факултет у
Београду 2012

2, Тодоровић, М. Пословно и финансијско реструктурирање
предузећа

Економски факултет у
Београду 2010

3, Damodaran, A. Corporate Finance: Theory and practice John Wiley&Sons 2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Иванишевић Д. Милорад, Тодоровић М. МирославНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSPR
Специфични проблеми ревизије финасијских извештајаНаставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ изучавања овог предмета представља стицање напредних знања из области ревизије финансијских извештаја потребних за
спровођење ревизије у комплекснијим случајевима, као и упознавање са специфичностима ревизије у различитим делатностима.
Посебан значај придаје се и актуелним проблемима и трендовима у ревизији.

На основу стечених знања студенти се оспособљавају да доносе квалитетне одлуке и професионалне судове у сложеним
ревизијама, да спроводе ревизију у ентитетима из различитих делатности, уз правилно уважавање њихових специфичности, као
и да разумеју захтеве које савремено пословно окружење поставља пред ревизорску професију, а посебно одговорности које
ревизори имају.

Предмет обухвата следеће целине: савремени регулаторни оквир ревизије, улога ревизора у откривању и превенцији превара,
ревизија и корпоративно управљање, трендови у интерној ревизији, специфичности ревизије у појединим делатностима (банке,
осигуравајуће компаније, друштва за управљање инвестиционим фондовима, јавни сектор, непрофитне организације и др.),
ревизија консолидованих финансијских извештаја, ревизија информационих система и технологија, еколошки проблеми и
ревизија, услуге сродне ревизији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање, анализа случајева из праксе и дискусија.
Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са предавања, решавање задатака и дискусија.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Душан С. Милојевић Ревизија финансијских извештаја Београд 2006
2, Радојко Лукић Ревизија у банкама Економски факултет, Београд 2010

3, O. Raz Whittington, Kurt
Pany Principles of Auditing & Other Assurance Servises McGraw-Hill, Irwin, Boston 2012

4, R.Hayes, A.Schilder,
R.Dassen, P.Wallage

Принципи ревизије (Међународна перспектива),
превод, Савез рачуновођа и ревизора Републике
Српске, Бања Лука

2002

5, H. Van Greuning, С. Б.
Братановић

Анализа и управљање банковним ризицима,
превод Мате, Загреб 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 5.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Лукић М. Радојко, Тодоровић М. Мирослав, Вучковић Милутиновић Д. СавкаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 109



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSTA Статистичка анализа
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Стицање продубљених знања из појединих области статистике које су биле заступљене у првом циклусу и додатних знања из
неких области статистике.

Студент стиче знања из разних области статистике која омогућавају примену најразноврснијих сложених статистичких модела за
регистроване и израчунате податке код решавања практичних проблема у разним областима (макро и микро економији, посебно
финансијама).

Предмет садржи делове из Теорије вероватноћа и Математичке статистике кроз следеће области:
1.Основни појмови теорије вероватноћа; 2. Условна вероватноћа; 3. Независност догађаја; 4. Случајне променљиве; 5. Случајне
променљиве  дискретног  типа;  6.  Случајне  променљиве  апсолутно  непрекидног  типа;  7.  Вишедимензионалне  случајне
променљиве;
8.  Маргиналне и  условне расподеле;  9.  Независност  случајних  променљивих;  10.  Математичко  очекивање;  11.  Условно
математичко  очекивање;  12  Моменти  и  централни моменти;  12.  Коваријанса  и  коефицијент  корелације;  13.  Регресија  и
корелација;  14.  Функције генератрисе;  14.  Граничне теореме (Закони великих бројева.  Централна гранична теорема);  15.
Основни појмови математичке статистике; 16. Оцењивање параметара расподеле; 17. Тестирање статистичких хипотеза. 18.
Вредности под ризиком (VaR – value at risk).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски елементи материје предвиђене програмом уз илустративне примере и задатке

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Петровић, Љ. Теорија вероватноћа Економски факултет, Београд 2011

2, Петровић, Љ. Теоријска статистика-Теорија статистичког
закључивања Економски факултет, Београд 2010

3, Freund J.E. Mathematical Statistics with Applications, (6th ed.) Prentice-Hall International,
London 2004

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Бошковић Т. Олгица, Петровић М. ЉиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 110



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSTT Статистика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Стицање продубљених знања из појединих области статистике које су биле заступљене у првом циклусу и додатних знања из
неких области статистике. У оквиру предмета се уводе основни појмови математичке статистике: модели једнодимензионалних и
вишедимензионалних расподела,  дефинише се статистички модел и емпиријска функција  расподеле,  излаже се теорија
тачкастог  и  интервалног  оцењивања,  проучава  тестирање  статистичких  хипотеза  и  наводе  тестови  за  проверавање
параметарских  и  непараметарских  хипотеза  који  се  најчешће  користе  у  пракси.

Студент стиче унапређена и развијена знања из разних области статистике која омогућавају примену најразноврснијих сложених
статистичких модела за регистроване и израчунате податке код решавања практичних проблема у разним областима (макро и
микро економији, посебно финансијама) и у различитим економским истраживањима. Студент ће бити оспособљен да обавља
следеће послове:
• Доношење статистичких закључака на основу информација добијених из различитих врста узорака и процењивања могућих
грешака (при закључивању)
• Примена стандардних статистичких софтвера за статистичку обраду података

Садржај предмета Предмет садржи делове из Теорије вероватноћа и Математичке статистике кроз следеће области:
1. Основни појмови теорије вероватноћа; 2. Условна вероватноћа; 3. Независност догађаја; 4. Случајне променљиве; 5. Случајне
променљиве дискретног типа;
6. Случајне променљиве апсолутно непрекидног типа;
7. Вишедимензионалне случајне променљиве; 8. Маргиналне и условне расподеле; 9. Независност случајних променљивих; 10.
Математичко очекивање; 11. Условно математичко очекивање; 12. Основни појмови теорије мартингала; 13. Мешавине
расподела;  14.  Моменти и централни моменти;  15.  Коваријанса и коефицијент корелације;  16.  Функције генератрисе;  17.
Граничне теореме (Закони великих бројева. Централна гранична теорема); 18. Основни појмови математичке статистике; 19.
Оцењивање параметара расподеле; 20. Тестирање статистичких хипотеза; 21. Непараметарски методи.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски елементи материје предвиђене програмом уз илустративне примере и задатке

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Петровић, Љ. Теорија вероватноћа Економски факултет, Београд 2011

2, Петровић, Љ. Теоријска статистика-Теорија статистичког
закључивања Економски факултет, Београд 2010

3, Freund J.E. Mathematical Statistics with Applications, (6th ed.) Prentice-Hall International,
London 2004

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Петровић М. Љиљана, Рајић М. ВеснаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 111
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MST2 Статистика 2
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Стицање продубљених и додатних знања из различитих области статистике. У оквиру предмета се уводе основни појмови
математичке статистике, дефинише се статистички модел и емпиријска функција расподеле, излаже се теорија тачкастог и
интервалног оцењивања, проучава тестирање статистичких хипотеза и наводе тестови за проверавање параметарских и
непараметарских хипотеза који се најчешће користе у пракси.

Студент стиче унапређена и развијена знања из разних области статистике која омогућавају примену најразноврснијих сложених
статистичких модела за регистроване и израчунате податке код решавања практичних проблема у разним областима (макро и
микро економији, посебно финансијама) и у различитим економским истраживањима. Студент ће бити оспособљен да обавља
следеће послове:
• Доношење статистичких закључака на основу информација добијених из различитих врста узорака и процењивања могућих
грешака (при закључивању)
• Примена најважнијих и најчешће коришћених статистичких модела за регистроване и израчунате податке код решавања разних
практичних проблема
• Примена стандардних статистичких софтвера за статистичку обраду података
• Примена случајних процеса у разним областима:  актуарству, финансијама и др.

Предмет садржи делове из Теорије вероватноћа, Математичке статистике и Теорије случајних процеса кроз следеће области:
1. Основне расподеле случајних променљивих;
2.  Функције генератрисе;
3. Граничне теореме (Закони великих бројева. Централна гранична теорема);
4.  Уређене статистике;
5. Теорија одлучивања;
6. Бајесов метод оцењивања;
7. Непараметарски методи;
8. Метод Монте Карло;
9. Случајни процеси (Пуасонов процес, процес Брауновог кретања, мартингали).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

На часовима предавања обрађују се теоријски елементи материје предвиђене програмом уз илустративне примере и задатке

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Петровић, Љ. Теоријска статистика-Теорија статистичког
закључивања Економски факултет, Београд 2010

2,  Freund J.E. Mathematical Statistics with Applications, (6th ed.) Prentice-Hall International,
London 2004

3, Малишић Ј. Случајни процеси: теорија и примене Грађевинска књига, Београд 1989

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Петровић М. ЉиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 112
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSKM Стратегије канала маркетинга
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студентима обезбеди основна теоријска и практична знања из области примене различитих стратегија у
позиционирању чланова канала маркетинга на глобалном тржишту. Тежиште се ставља на стратегије развоја трговине као
примарне маркетиншке институције на тржишту роба и услуга. Разрађује се методологија у анализи односа између чланова
канала маркетинга и то из угла понуде, тражње и ефикасности функционисања система дистрибуције. Пруучавају се конкретна
решења успостављања дугорочних односа између чланова канала маркетинга, а посебно стратегије вертикалне и хоризонталне
интеграције и кооперације.

Знања која стичу у оквиру овог предмета чине основу за оспособљавање студената за рад на стратегијским пословима промета
робе и услуга. Студенти стичу реалну слику начина функционисања модерних тржишта и тржишних институција робе и услуга.
Поред теоријских знања студенти се упознавају и са практичним проблемима и начином креирања конкретних стратегија
позиционирања у каналима маркетинга на унутрашњем и међународном тржишту роба и услуга.

Оквири анализе канала маркетинга у  условима глобализације  тржишта и трговине.  Трговинска револуција  и  интензивна
еволуција канала маркетинга. Стратегије изградње структруе канала маркетинга – анализе тражње, понуде и ефикасности.
Идендитиковање извора снага између чланова канала маркетинга. Управљање конфликтима и пораст координације у каналима
маркетинга.  Анализа ефикасности канала из угла понуде и тражње. Стратегијске алијансе и франшизинг у дистрибуцији.
Стратегије вертикалне интеграције у дистрибуцији. Стратегије еволуције институција у каналима маркетинга – велепродаје и
малопродаје. Стратегије позиционирања појединицих институција на глобалном тржишту. Стратегије изградње интегрисаних
ланаца снабдевања. Стратегије интернационализације малопродаје и изградње међународних канала маркетинга. Маркетинг
канали услугама. Еволуција улоге канала и учесника у набавци и продаји на међународном тржишту. Стратегије електронских
канала маркетинга. Трговина и остали канали маркетинга у Европској унији. Трговина и остали канали маркетинга у Републици
Србији. Правна ограничења у политици канала маркетинга.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предвиђени план и програм рада реализује се путем предавања и вежби. Поред објашњавања теоријских поставки и одређених
методолошких решења, излажу се конкретни примери из развијених тржишних привреда. Кроз конкретне примере изучавају се
бројни односи који се успостављају на релацији трговина - потрошач и трговина - произвођач. Посебно ће се изучавати и
конкретни примери већег броја познатих трговинских компанија и начини њиховог позиционирања у каналима маркетинга на
глобалном тржишту.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Rosenbloom, Bert Marketing Channels: a Management View South/ Western Cengage
Learning, USA 2011

2, Ловрета С. и др. Стратегија развоја трговине Републике Србије
Економски Факултет и
Министарство трговине и
услуга, Београд.

2009

3, Ловрета, С., Петковић, Г.,
Кончар, Ј. Канали маркетинга Економски факултет, Београд 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Богетић П. Зоран, Ловрета М. Стипе, Стојковић Ж. ДраганНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSTF Стратегијске финансије
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета Стратегијске финансије јесте овладавање теоријским знањима, техникама и процесом стратегијског финансијског
менаџмента. Менаџмент стратегијских финансија усмерен је ка стварању вредности за власнике. Стога, изведени циљеви
предмета су везани за концепт и методологију менаџмента заснованог на вредности. Прецизно, циљеви се односе на спознају
стратегија стварања вредности у виду: органског раста, екстерног раста и финансијског преструктурирања

Крајњи исход предмета треба да буде оспособљеност студента да: користи рачуноводствену и вредносну метрику перформанси,
формулише стратегије стварања вредности и њихове тактике, идентификује оперативне и финансијске покретаче вредности,
процењује вредност формулисаних стратегија, користи се полугама имплементације стратегије стварања вредности, управља
процесом екстерног раста, спроводи процес финансијског преструктурирања

Теоријска настава
Део   I  :  Процена  вредности:  Дефиниција  вредности,  Предмет  процене  вредности,  Методе  процене,  Процене  у  М&А
трансакцијама.  Део   II  :  Финансијско  преструктурирање:  Појам  и  врсте  финансијског  преструктурирања,  Спровођење
финансијског преструктурирања, ЛБО трансакције,  ЕСОП трансакције,  Финансијска консолидација,  Репрограмирање дуга,
Конверзија дуга у акције. Део  III : Мерџери и аквизиције и стратегијске алијансе.: Појам и врсте екстерног раста, Екстерни вс.
интерни раст, Стратегијски аспекти екстерног раста, Финансијски аспекти екстерног раста, Рачуноводствени аспекти екстерног
раста,  Други  релевантни аспекти  екстерног  раста,  Трајност  екстерног  раста  и  излазне стратегије.  Део  IV  :  Управљање
вредношћу:  Профитна метрика вс.  вредносна метрика,  Алтернативна мерила перформанси вредносне метрике,  Процес
управљања вредношћу,  Стратегије  стварања вредности,  Стратегије  реализовања вредности.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи у виду: предавања, вежби, консултација и испита. На предавањима студенти се упознају са теоријским
поставкама  и  садржајем  предмета.  Током  часова  вежби  организује  се  анализа  случајева,  демонстрација  проблема  на
програмима за ПЦ, као и дискусија релевантних проблема везаних за теоријски део градива и одабране студије случајева. У
консултацијама се студентима индивидуално појашњавају сложени делови градива и пружа помоћ у решавању одређених
проблема. На испиту се проверава знање студента из целокупног садржаја предмета.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Ђуричин, Д., Лончар, Д. Менаџмент помоћу пројеката, пето издање Економски факултет, Београд 2012
2, Каличанин, Ђ. Менаџмент вредности предузећа Економски факултет, Београд 2006

3, Тодоровић, М. Пословно и финансијско реструктурирање
предузећа Економски факултет, Београд 2010

4, Gaughan, P. Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring John Wiley & Sons 2007

5, Rappaport, A. Creating shareholder value: A guide for managers
and investors Free Press 1998

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Семинарски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ђуричин Н. Драган, Каличанин М. Ђорђе, Тодоровић М. МирославНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSTK Стратегијски контролинг
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ предмета је да студентима мастер студија понуди продубљенија сазнања на подручју пружања квалитетне
информационе подршке менаџменту предузећа. При томе, респектује се потреба праћења интерне ефикасности процеса
(мерење,  пројектовање,  анализа)  и  оперативних перформанси предузећа,  али се акценат  нарочито ставља на праћење
стратегијских перформанси, што подразумева давање већег значаја елементима успеха из окружења и развијању интегралних
система  мерења, који ће једнако уважавати финансијске и нефинансијске мере.

Савладавањем предвиђене материје студенти треба да буду оспособљени за примену комплекснијих метода,  техника и
концепата  који  су  у  функцији  пружања  стручне  помоћи  менаџменту  у  процесима  постављања корпоративне  стратегије
обезбеђењем подесног инструментаријума за стратегијско позиционирање предузећа,  анализе стварног и потенцијалног
пословног портфолиа, анализе ефеката алтернативних стратегијских опција, дизајнирања система за прикупљање и обраду
информација о постојећој и потенцијалној конкуренцији, стратегијске процене улагања у поједине бизнисе, укључујући и процену
оправданости преузимања других предузећа, тестирања дугорочних импликација улагања, управљања профитабилношћу
купаца, обрачуна трошкова животног циклуса производа и сл.

Подручје контролинга (Управљање перформансама: оквир за контролинг;  Институционални аспекти контролинга;  Процес
контролинга); Систем финансијске контроле (Стратегијско управљање и стратегијски контролинг; Стратегијско буџетирање;
Оперативни контролинг; Контрола перформанси предузећа; Контрола перформанси сегмената); Традиционалне и савремене
мере  перформанси  (Креирање  вредности;  Индикатори  креирања  вредности;  Традиционалне  рачуноводствене  мере
перформанси - Добитак, ROI, CF, CFROI; Савремени концепти мерења перформанси - RI, EVA, REVA, MVA); Систем интегралног
мерења и контроле перформанси (Финансијски и нефинансијски индикатори креирања вредности; Balanced scorecard; Balanced
scorecard у функцији примене стратегије; Контрола успешности примене стратегије, Примена АБЦ-а у процесу управљања;
Управљање профитабилношћу купаца; Обрачун трошкова животног циклуса); Бихејвиористички аспекти контролинга (Циљање
финансијских и нефинансијских перформанси; Партиципирање у постављању стандарда; Комотни буџети; Буџетски попусти);
Мотивациони аспекти контролинга (Агенцијска теорија; Подударност циљева; Перформансе и компензације).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања по принципу ex катедра. Анализа пословне праксе на примерима домаћих и страних компанија. Решавање пословних
проблема, сагледавање могућих решења и дискусије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,
Стевановић, Н., Малинић,
Д., Милићевић, В.,
Контролинг

Зборник изабраних текстова 2013

2, Симонс, Р. Перформанце Меасуремент & Цонтрол Сyстемс
фор Имплементинг Стратегy, Теxт & Цасес Прентице Халл, Неw Јерсеy 2000

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 100.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Малинић Ц. Дејан, Милићевић М. ВладеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSTM Стратегијски маркетинг
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Стратегијски  маркетинг  није  од  интереса  само  за  маркетинг  менаџере,  већ  је  користан  за  све  менаџере  у  развијеној
организационој структури предузећа. Савладавањем предмета Стратегијски маркетинг студенти ће моћи боље да разумеју ово
значајно подручје маркетинга. Стечена знања ће им помоћи да на свом радном месту лакше препознају питања од стратегијског
значаја и да пронађу адекватне одговоре на њих.

Маркетинг  стратегија  је  централно питање управљања маркетингом.  Налажење адекватне понуде за  циљно тржиште је
претпоставка не само раста и развоја већ и опстанка предузећа у тржишној привреди. Одлуке у стратегијском маркетингу имају
дугорочне последице на стратегијску позицију предузећа. Промене у пословној средини захтевају континуирано истраживање и
преиспитивање тржишних могућности и прилагођавање понуде предузећа, што подразумева усвајање и примену стратегијског
маркетинга.

Усклађивање потенцијала предузећа са потребама тржишта:  Тржишна оријентација  предузећа;  Стратегијско планирање
маркетинг  активности;  Маркетинг  стратегија;  Идентификовање тржишних могућности.  Прилагођавање понуде предузећа;
Стратегијски приступ програму развоја нових производа; Приступ стратегији понуде тржишту; Марка и маркетинг стратегија;
Стратегијски приступ формирању цена. Спектар маркетинг стратегија: Стратегија повећања тржишног учешћа; Стратегија
сегментације тржишта; Стратегија диференцирања понуде; Стратегија позиционирања производа; Маркетинг стратегија у
глобалној привреди. Претпоставке успеха стратегијске акције: Маркетинг стратегија и структура; Контрола и ревизија маркетинг
активности.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава
Ex catedra предавања
Практична настава:
Интерактивни рад; Групне презентације; Приступни и семинарски радови

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Милисављевић Момчило Стратегијски маркетинг Економски факултет у
Београду 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(205) Пословно управљање, Мастер академске
Маричић Р. Бранко, Станковић В. ЉиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 116
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSML Стратегијски менаџмент људских ресурса
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљеви предмета су вишеструки: (1) учинити студенте свесним значаја као и места о улоге менаџмента људских
ресурса у стратегијском управљању предузећем; (2) пренети студентима основне концепте, методе и технике менаџмента
људских ресурса од користи процесу стратегијског управљања преудзећем; (3) пренети студентима довољно практичног знања о
томе како управљати људима у стратгијски вођеним компанијама.

Након положеног испита студенти би требало да познају основне концепте, активности и алате менаџмента људских ресурса,
посебно у контексту стратегијског управљања предузећем. Студенти такође треба да буду способни да примене неке од
основних модела и техника управљања људским ресурсима у реалној ситуацији. Најзад, студенти треба да буду оспособљени да
познају разлику између карактеристика менаџмента људских ресурса у различитим земљама као и да познају основне изазове у
управљању људским ресурсима са којима се суочавају мултинационалне компаније.

Теоријска настава
Предмет Стратегијски менаџмент људских ресурса обухвата следеће основне области: улога управљања људским ресурсима у
формулисању и спровођењу пословне и развојне стратегије, планирање и запошљавање радне снаге, мотивисање, оцењивање
и награђивање запослених, радни односи и односи менаџмента и запослених, развој менаџмента и запослених, аудитинг
управљања људским ресурсима,  позиционирање и  структурирање менаџмента  људских  ресурса  у  стратегијски  вођеној
компанији, интернационализација менаџмента људских ресурса; стратегијски менаџмент људских ресурса у интернационалним
компанијама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти уче да
препознају и решавају проблеме у области стратегијског менаџмента људских ресурса  и стекну потребна знања и вештине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету Интернационални менаџмент људских ресурса се изводи кроз (1)  предавања, односно преношење
систематских сазнања из литературе, и (2) практичан рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске
радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката од стране студентских тимова

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Bratton J., Gold J. Human Resource Management Palgrave MacMillan 2007

2, Богићевић Миликић,
Биљана Менаџмент људских ресурса Економски факултет, Београд 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 15.00Да
Семинарски рад 15.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Богићевић-Миликић Р. Биљана, Јанићијевић Д. НебојшаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 117
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSMD Стратегијски менаџмент туристичких дестинација
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни образовни циљ предмета је да студенти овладају алатима стратегијског менаџмента који се користе у управљању
турстичким дестинацијама. Успешно вођење турстичке политике у дестинацијама и раст и развој захтева стратешки приступ који
уважава савремене принципе стратешког менаџмента туристичких дестинација. Циљ је да студенти развију компетенције и
вештине: (1) управљања туристичким дестинацијма, (2) неопходне за формулисања и вођење пословне политике турстичких
дестинација  и (3) доношења пословних одлука стратешког карактера у туристичким дестинацијама.

Стицање неопходних знања за самостално и групно доношење стратегијских одлука у управљању туристичким дестинацијама.
Разумевање свих релевантних фактора из интерног и екстерног (шанси и претњи) окружења који утичу на раст и развој туризма у
дестинацијама. Компетенције за формулисање пословне политике туристичких дестинација и доношења одлука у кризним
ситуацијама у  дестинацијама. Развијање лидерских и менаџерских компетенција и вештина за управљање дестинацијским
менаџмент организацијама.

Туристичка дестинација – основна појмовна одређења: Појам и типови туристичких дестинација. Динамика и типови развоја
туристичких
дестинација.  Стејкхолдери и  развој  туристичких  дестинација.  Конкурентност  туристичких  дестинација:  Појам,  природа и
еволуција конкурентности. Димензије конкурентности дестинација у туризму. Природа компаративне и конкурентске предности у
туризму. Избор и анализа стратегијских фактора окружења туристичких дестинација: Макроокружење туристичке дестинације.
Микроокружење туристичке  дестинације.  Кључни  ресурси  и  атракције.  Подржавајући  фактори  и  ресурси.  swot  анализа.
Формулисање стратегије туристичке дестинације: Визија и циљеви туристичке дестинације. Развој и туристичка политика
дестинације. Конкурентске стратегије туристичке дестинације. Модел дестинацијске конкурентности. Систем дестинацијског
стратешког маркетинга. Инструменти маркетинга туристичке дестинације. Имиџ туристичке дестинације. Позиционирање и
брендинг туристичке дестинације. Перформансе дестинације и веза са конкурентношћу. Избор дестинације од стране туриста и
сатисфакција. Одрживи развој туризма: Појава и еволуција одрживог туризма. Одрживи развој и конкурентност. Подручја
одрживости. Алтернативне форме туризма. Проблеми одрживог развоја туризма.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra: презентација наставних јединица које одговарају садржају предмета. Израда и презентација групних
задатака.
Вежбе:  Интерактивни рад, Case study.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Norbert Vanhove Economics of Tourism Destinations Butterworth-Heinemann 2005

2, J. R. Brent Ritchie, Geoffrey
I. Crouch

The Competitive Destination: A Sustainable Tourism
Perspective CABI Publishing 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Зечевић В. БојанНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 118
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSMT Стратегијски менаџмент туристичких предузећа
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни образовни циљ предмета је да студенти разумеју алате стратегијског менаџмента који се користе у туристичким
предузећима. У оквиру изучавања предмета студенти треба теоријски да се упознају и разумеју концепте и алате који се користе
у  стратешком управљању туристичким предузећима и  развију  вештине неопходне за  стратешко управљање туритичким
предузећима.  На курсу ће се посебно истаћи разлика у  значају  различитих елемената у  различитим врстама турстичких
предузећа (хотелским, тоуроператерским, агенцијским и др.). Циљ је да студенти развију вештине идентификовања различитих
проблема и шанси из интерног и екстерног окружења у туристичким предузећима и и буду оспособљени да користећи савремене
концепте стратешког менаџмента у туризму доносе адекватне пословне одлуке које су од посебног значаја за управљање, раст и
развој туристичких предузећа.

Стицање неопходних знања за самостално и групно доношење стратегијских управљачких одлука у туристичким предузећима.
Разумевање свих релевантних фактора из интерног и екстерног окружења који утичу на пословне перформансе туристичких
предузећа и спознаја начина доношења стратешких одлука у зависности од интерних и екстерних шанси и претњи како би се
побољшале пословне перформансе предузећа на кратак и дуги рок. Стицање компетенција и развијање лидерских вештина за
управљање туристичким предузећима.

Теоријска настава
Интерна анализа: Компетенције, ресурси, конкурентска предност у туристичком и хотелском бизнису. Финансијска анализа и
индикатори перформанси туристичких предузећа. Производи и тржишта. Екстерна анализа: Екстерно окружење туристичких
предузећа - макро контекст. Екстерно окружење туристичких предузећа - микро контекст. Избор и анализа стратегијских фактора
окружења туристичких и хотелских предузећа (swot). Стратегијски избор и формулисање стратегије: Конкурентске стратегије на
нивоу стратегијских пословних јединица. Стратегије на нивоу туристичких и хотелских корпорација. Стратегијска процена и
селекција. Примена стратегије: Примена стратегије у туристичким предузећима. Међународне и глобалне стратегије хотелских,
туроператорских, авио и других туристичких компанија. Ревизија и контрола. Функционални менаџмент: Менаџмент операција
туристичких предузећа. Менаџмент људских ресурса. Стратегијско управљање квалитетом туристичких услуга. Стратегијски
маркетинг туристичких предузећа: Однос генералне и маркетинг стратегије. Истраживање тржишта у туризму. Моделирање и
предвиђање тражње за туристичким услугама. Сегметација туристичког тржишта, избор циљних сегмента, позиционирање
производа. Маркетинг стратегије туристичких и хотелских предузећа.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra: презентација наставних јединица које одговарају садржају предмета. Израда и презентација групних
задатака.
Вежбе: презентирање допунских информација и практичних примера из пословне праксе туристичких предузећа;дискусије
студената у оквиру интерактивног типа наставе; појединачни и групни рад студената на решавању примера из праксе; допунско
појашњавање комплекснијих наставних јединица.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Бакић О. Маркетинг у туризму Чигоја штампа, Београд 2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 15.00Да
Есеј 25.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Ђорђевић М. Александар, Зечевић В. БојанНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 119
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MSST Структуре становништва
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Сагледавање разноликости структурних карактеристика становништва, утврђивање начина класификације структура, уочавање
фактора који делују на структурне промене, изналажење тенденција са трајнијим значењем, квантификација појава.

Студенти ће овладати знањима која ће им омогућити даље усавршавање ове проблематике на докторским студијама. Упознаће
се  са  истраживачким  поступцима,  начинима  анализе,  демографским  процесима  везаним  за  структурне  карактеристике
становништва  и  њиховим  значајем  за  целокупан  демографски  развитак.

1.Значај изучавања структурних карактеристика становништва 2. Међузависност кретања становништва и промене структура 3.
Јединице, обележја и извори података о структурама 4. Структура становништва по полу, родне неједнакости 5. Старосна
структура 6. Типови старосног састава и процес демографског старења 7. Брачна структура 8. Економске структуре, подела 9.
Радни контингент и економска искоришћеност радног контингента 10. Радна снага, проста и проширена репродукција радне
снаге 12. Пољопривредно и непољопривредно становништво и процес деаграризације 13. Образовна структура становништва,
писменост и школска спрема 14. Градско и сеоско становништво, процес дерурализације 15. Етничка и конфесионална структура
становништва 16. Структура према матерњем језику.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Методе рада: Предавања, консултације, дискусије.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Брезник, Д. Демографија-анализа, методи и модели Научна књига 1982

2, Група аутора Становништво и домаћинства Србије према
попису 2002. године ЦДИИДН и РЗС 2006

3, Wertheimer-Балетић, А. Демографија (становништво и економски
развитак) 1982

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Девеџић М. МирјанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 120
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MTPJ Теорија и политика јавног избора
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Пошто се економска наука дефинише као анализа алтернативних употреба ресурса, теорија и политика јавног избора јесте
анализа економске перформансе у условима функционисања различитих институција и правила која обликују понашање гласача,
политичара, државних службеника, интересних група и лобиста. Теоријски и емпиријски приступ предмету пружа студентима
алтернативна објашњења зашто неке земље брже, а неке спорије напредују на економском и политичком пољу.

Студенти ће бити оспособљени да из више нових углова прате и контролишу функционисање институција и правила тржишне
демократије; да користе аналитичка оруђа овог програма за нормативне циљеве (како би требало да буде) у идентификовању
проблема и предлагању промена конституционалних правила у циљу боље економске перформансе; мастери могу радити на
пословима  експерата  и  саветника  у  државним органима,  аналитичара  и  консултаната  у  институцијама  јавног  мњења и
невладиним организацијама

Теоријска настава
1) Јавни избор у економској науци, 2) Економска и политичка тржишта, 3) Разлози за колективни избор – алокативна ефикасност
и редистрибуција, 4) Правила, институције и јавна добра, 5) Бирачи, 6) Изборни системи, 7) Политичке странке, 8) Бирократија, 9)
Држава,  10)  Интересне групе и лобирање, 11)  Трагање за рентом, 12)  Демократија,  диктатура и тржиште,  13)  Политичка
конкуренција и макроекономска перформанса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: екс-катедра, групне презентације
Вежбе: Студије случајева, панел дискусија, приступни радови

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Прокопијевић, М. Конституционална економија E:Pres 2000

2, Butler,E.  Public Choice - A Primer  The institute of Economic
Affairs, London 2012

3,  Mueller, D. Public Choice III Cambridge University Press 2003

4, Јоксимовић, Љ. Политичке институције и избори политика: Основи
и искуства

Економски Анали, бр.
157,Београд 2003

5, Јоксимовић, Љ. Институционални и политички фактори фискалне
консолидације Економски Хоризонти, бр.2 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јоксимовић Ж. ЉубинкаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 121
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MTEI Теорија игара
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета јесте да представи математичку теорију и методологију која се користи за анализу и решавање конфликтних
ситуација  у  којима  учесници  имају  супростављене  интересе.  Моделирање конфликтне  ситуације  за  циљ има  добијање
оптималних  правила  (стратегија)  сваког  од  играча  као  учесника  игре.

Исход обазовања садржан је да се студенти оспособе за анализу и моделирање конфликтних ситуација које карактерише
вишекратно понављање појединих одлука о могућем решењу сукоба интереса између учесника, тј.  играча.

1.Бескоалиционе (некооперативне) игре
2.Антагонистичке игре
3.Игре са нултом и ненултом сумом
4.Позиционе игре
5.Коалиционе игре

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Основни облик рада су предавања која се држе уз помоћ одговарајућих презентација дефинисане теме и кроз дефинисање и
решавање нумерички и хипотетички постављених економских проблема као конфликтних ситуација.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, R.J. Aumann, S.Hart HANDBOOK OF GAME THEORY with Economic
Applications VOLUME1 North-Holland 2006

2, М. Бацковић, З. Поповић Математичко моделирање и оптимизација
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета у Београду

2012

3, R. D. Luce, H. Raiffa GAMES and DECISIONS : Introduction and Critical
Survey John Wiley & Sons 1958

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Приступни рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Аздејковић Б. Драган, Бацковић М. Марко, Поповић Ж. ЗоранНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MTPE Транзициони процеси и економска политика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет треба да омогући студентима да анализирају макроекономску политику привреде у транзицији,  да уоче кључне
специфичности овог процеса и одговарајуће политике, да процењују успех предузетих мера и учествују у њиховом креирању и
спровођењу.

Студент треба да буде оспособљен да врши основне анализе макрекономског стања привреде у транзицији да анализира
ефекте предузетих политика и процењује њихову реализацију и успех, те да учествује у креирању макроекономске политике
привреде у транзицији.

Макроекономска стабилизација на почетку транзиције: хиперинфлација, буџетски дефицит, фискалне реформе.
Узроци  транзиционе  рецесије  и  њено  трајање:  почетни  услови  и  политике,  проблем  изградње  и  развоја  институција,
макроекономске  последице  различитих  модела  приватизације;
Економска политика у транзицији: монетарна политика, буџетска и фискална политика, политика реформи, развојна политика,
политика запошљавања.
Транзиција и раст – фактори; утицај наслеђа, економске политике и реформи; проблем индустријске политике и структурне
промене, ефекти глобалне кризе.
Технолошки развој у транзицији допринос информационе технологије макроекономском расту - политика развоја информационог
друштва,  регулаторна  политика  и  улоге  државе  и  институција  у  домену  информационих  технологија,  мерење  степена
развијености  информационог  друштва.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи  ex cathedra .  Поред предавања настава се изводи и кроз часове вежби и студијско истраживачки рад
студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Bénassy-Quéré,
A,Coeure,B.,Jacquet, Politique économique De Boek 2004

2, Церовић, Б. Транзиција: замисли и остварења Економски факултет, Београд 2012
3, Mattelart, A. The Information Society – An Introduction SAGE Publications, London 2005
4, Derek C. Jones New Economy Handbook Elsevier Academic Press 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
Andrade S. Joao, Церовић Д. Божидар, Митровић И. ЂорђеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUHV Улагање у хартије од вредности
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Усвајање напредних и сложених метода вредновања појединачних финасијских инструметана и њихових скупова. Теорија и
методи онструкције оптималног портфолиа , формулисање и примнена инвестционих стратгија. Мрење ризика и заштита од
ризика.

Пуни профил инвестиционог аналитичара и, већим делом, профил потрфолио менадзера (други ниво према ЦФА стандарду).

Теоријска настава
И. Корисност и вредност финансијске активе. Принципи формирања цене финансијске активе.Детеминанте и методологија
мерења варијабилитета цене финансијске активе.
ИИ Ризик /принос и модели валоризације активе. Портфолио теорија. Индексни модели
ИИИ  Улагање  у  корпоративне  хартије  од  вредности.  Улагање  у  обичне  акције.  Преференцијална  акција.  Дужнички
инструментикорпоративног  сектора.
ИВ Улагање у државне хов. Основни ризици. Мерење сензитивности промене цена активе у односу на промене каматних
стопа.Трајање (дуратион) обвезнице. Детерминанте нивоа и структуре каматних стопа. Временска структура каматних стопа.
Криваприноса и временска структуракаматних стопа.
В  Употреба  деривираних  инструмената.  Употреба  форварда  и  фјучерса.  Цена  форварда  ифјучерса.  Употреба  опције.
Ризик/принос карактеристике опције. Цена опције. Интистична и временска вредност опције. Пут-Цалл паритет. Модели цена
опције. Биномни модел вредновања опције Блацк Схолесов модел вредновања опције.
ВИ  Конструкција  и  управљање  оптималним  портолиом  финансијских  инструмента.  Основни  концепт  оптимизације
портфолиа.Мерење  перформанси  портолиа.  Оптимизација  портфолиа  инстрмената  са  фиксним  приносом.
Вежбе. Нумеричке симулације основних модела Студијски истраживачки рад студента под менторством наставника

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмена настава и везбе у рачунарској учионици.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Z. Bodie, A. Kane, A. J.
Marcus Essential of Investment , Основи инвестиција Дата статус, Београд 2009

2, Бранко Урошевић, Милош
Божовић

Операциона истраживања и квантитативне методе
инвестиција Београд 2009

3, W.F. Sharpe G.A.Aleksander,
J.V.Baley Investment Prentice-Hall International 1999

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Семинарски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Живковић Р. БошкоНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUPD Управљање дистрибуцијом
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљ предмета је да студентима обједини и прошири стечена знања из комерцијалног и логистичког аспекта канала
маркетинга и дистрибуције производне /или трговачке фирме. Трговина и укупна дистрибуција чине значајан сегмент система
маркетинга.  Студенти се упознају  сложени управљачки систем и којем се преплићу класичне комерцијалне стратегије  и
оперативне логистичке  активности.  Основни циљ предмета је  да  се  студенти оспособе за  управљање комерцијалним и
дистрибутивним активностима између свих  учесника  на  тржишту.

Студент добија кључна знања и оспособљава се за рад на најсложенијим комерцијалним и дистрибутивним пословима између
произвођача, трговине и потрошача на тржишту. Исто тако, оспособљава се за дефинисање структуре и политике асортимана
трговачке фирме, као и за управљање кључним комерцијалним и дистрибутивним токовима произвођачке фирме. На основу тога
оспособљава се за интегрално управљање комерцијалним и дистрибутивним активностима интегрисаних ланаца снабдевања.

Теоријске основе управљања дистрибуцијом; Институционална и функционална структура канала дистрибуције; Конфликти и
кооперација између чланова канала дистрибуције; Планирање, дизајнирање и вођење у сектору дистрибуције; Еволуција и
развојне  карактеристике  институција  трговине  и  осталих  канала  маркетинга;  Глобализација  светског  тржишта  и
интернационализација дистрибуције;  Структурне промене у  каналима маркетинга на домаћем и међународном тржишту;
Глобални токови у структури дистрибуције Европске уније; Стратегије одржавања трговине на велико; Физичка дистрибуција у
систему маркетинга и дистрибуције; Приступи управљању ФД; Суштина и значај управљања сервисом потрошача (испоруке);
Логистички приступ управљању залихама; Управљање системом складиштења; Управљање транспортом као подсистемом ФД;
Информациони логистички систем; Организација и реинжењеринг у логистици; Тенденције у повезивању и стварању партнерских
односа између чланова у каналима дистрибуције; Основни елементи управљања ланца снабдевања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex  катедра предавања уз активно учествовање студената, решавање конкретних проблема из домена пословних односа у
каналима маркетинга и дистрибуције (активан однос наставник-студент), гостовање релевантних менаџера из области трговине
и дистрибуције и/или упознавање са дистрибутивном праксом одређене компаније итд. Кључни метод рада на предмету је case
study и то како у процесу предавања, тако и у процесу дискусије релевантних тема.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1,
Coughlan Anne, Anderson
Erin, Stern Lous and El-
Ansary

Marketing Channels Prentice Hall 2006

2, Donaldson Bill and O`Toole Strategic Market Retalionships , John Wiley & Sons 2002

3, Lawrence Friedman and
Timothy Furey The Channel Adventage Heinemann 2001

4, Harrison A., Hoek R. Logistics Management and Strategy Prentice Hall 2005
5, Ballou R. Busines Logistics Management Prentice Hall 1999
6, Stock J., Lambert D. Strategic Logistics Management McGraw-Hill 2001

7, Ловрета С., Петковић Г. и
Кончар Ј. Канали маркетинга Економски факултет, Београд 2013

8, Ловрета С. и Петковић Г. Трговински маркетинг Економски факултет, Београд 2010

9, Ловрета С. Трговински менаџмент Економски факултет,
Београд, 2011

10, Божић, В., Аћимовић, С. Маркетинг логистика Економски факултет, Београд 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Приступни рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Аћимовић Н. Слободан, Божић С. Владан, Ловрета М. СтипеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUDI Управљање друштвеном инфраструктуром
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Овладавање знањима из економске теорије и политике, која се првенствено тичу управљања друштвеном инфраструктуром,
методама анализе и координације економских са друштвеним активностима, односно обезбеђења и употребе средстава за ове
намене у економској стварности Србије и њеним односима са окружењем.

Савладавањем предмета студент је оспособљен да разуме и интерпретира зависности, систематично промишља, анализира
сложене проблеме и доноси одговарајуће одлуке на разним нивоима у државној администрацији земље, специјализованим
фондовима и невладином сектору који обезбеђују поједине елементе друштвене инфраструктуре, анализира и објашњава
социјално-економске процесе релевантне превасходно за овај домен, да идентификује проблеме и образлаже са аспекта целине
политике друштвеног развоја.

Теоријска настава
Одређење,  обухват  и  односи у  друштвеној  инфраструктури;  Друштвена инфраструктура и  читав  јавни сектор у  систему
друштвених рачуна; Држава благостања и њено актуелно схватање; Теорија јавних добара и алокација средстава у друштвену
инфраструктуру;  Проблем и начела одлучивања о јавним пословима;   Основни концепт јавних прихода (порези,  продаја
производа и услуга); Државно задуживање (облици јавног дуга, економски ефекти управљања јавним дугом, развој државног
задуживања и ограничења јавног дуга, ратно финансирање и суверени дугови);  Економске функције државе и механизми
функционисања економске политике (алокативна функција, стабилизациона функција, дистрибутивна функција); Расходи буџета
(расходи за услуге образовања, здравства, одбране и сл., те функционисање државне администрације; расходи за социјално
осигурање, трансфери појединцима и субвенције привредним субјектима);  Проблеми контроле јавних расхода и њиховог
коришћења.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra предавања; Групне и појединачне презентације.
Интерактивни рад на вежбама и студије случаја.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1,  Stiglitz, J. E. Економија јавног сектора Економски факултет, Београд 2013

2,  Barzelay, M.  The New Public Management – Improving Research
and Policy Dialogue University of California Press 2001

3, Connolly, S. & A. Murno Economics of Public Sector Prentice-Hall 1999
4, Howard, M. Public Sector Economics for Developing Countries University of West Indies Press, 2001

5, Moore, M. Creating Public Value: Strategic Management in
Government Harvard College 1995

6, 1Sandmo, A. Globalisation and the Welfare State: More Inequality –
Less Redistribution?

Norwegian School of
Economics and Business
Administration, Helleveien 30,
N-5045 Norway. Discussion
paper

2005

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јовановић Гавриловић Д. БиљанаНаставник (ци):
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11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUEP Управљање економском политиком
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет треба да омогући продубљивање постојећих знања о економској политици која су стечена током основних студија. Кроз
предмет  студент  треба  да  научи  како  се  врши избор  отималног  микса  инструмената  економске  политике,  како  се  води
стабилизациона  економска  политика,  утицаји  економске  политике  у  савременим  глобалним  условима,  улогу  и  значај
кредибилитета креатора економске политике, евалуацију ефеката економске политике, као и анализу текуће економске политике
Србије. Циљ предмета је да оспособи студента за самостални рад у владиним институцијама, централној банци, научно-
образовним и истраживачким институцијама.

Кроз наставу студент ће бити оспособљен да користи стечена знања како би анализирао постојећу економску политику, пратио
промене и самостално решавао проблеме. Предметом се студент припрема и за самостално спроводјење истраживања из
области  економске  политике.  Кроз  наставу  студент  се  припрема  за  израду  мастер  рада,  као  и  за  наставак  школовања
надокторским  студијама.

Теоријска настава
Класификација и карактеристике економске политике, Избор оптималног микса инструмената економске политике, Политика
економских односа са светом и процес глобализације, Економска политика у условима међународне координације економских
политика, Стабилизациона економска политика, Антикризна економска политика, Кредибилитет и стабилизација, Структурне
карактеристике  земаља у  развоју  и  земаља у  транзицији,  Реформа државе  благостања,  Методи  симулације  ефеката  и
евалуације  мера  економске  политике,  Анализа  економске  политике  Србије.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дебате, студије случајева, симулације различитих сценарија економске политике.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава ће се спроводити по принципу класичних предавања која ће бити комбинована презентацијама урадјеним у Поwер
Поинт- у. Након теоријске обраде лекције, следиће практично решавање проблема изложено у великом броју студија случајева.
Од студената се очекује редовно праћење наставе, активан приступ током наставе, учешће у дискусијама, израда сопствених
презентација, као и решавање домаћих задатака који ће се односити на обрађене тематске области.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Димитријевић, Б. и Фабрис,
Н. Економска политика – теорија и анализа Економски факултет, Београд 2012

2,  Lindbeck, A. Macroeconomics and Economic Policy Edward Elgar 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 20.00Да
Практична презентација 10.00Да
Приступни рад 10.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
Фабрис Б. НиколаНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MMTR
Управљање финансијским ризицима и припрема за

PRM сертификат

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да пружи практичну припрему за полазнике који желе да се баве управљањем финансијским ризиком у
финансијскиминституцијама. Курс комплетира припрему полазника за полагањетрећег нивоа Professional Risk Manager (PRM)
сертификата, глобално препознатог сертификата за менаџере ризика.

Полазници усвајају знања везана за моделирање и пракичну имплементацију модела за мерење и управљање финансијским
ризицима.

Теоријска настава

Први део курсасе бавимерењем и управљањем тржишним ризицима укључујући и детаљно изучавање модела Вредности под
ризиком (VaR). Други део се фокусира на кредитне ризике: мерење нивоа кредитне изложености, дифолт и кредитне миграције,
моделирање губитака, израчунавање капитала потребног запокривање губитака. Трећи део курса проучава операционе ризике.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежбе на рачунару и емпиријски рад са подацима са светских берзи

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи ex-катедра . Студенти су дужни да ураде више пројеката у којима примењују знање стечено на настави

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Carol Alexander, Elisabeth
Sheedy The Professional Risk Manager s Handbook  PRMIA Publishing 2005

2, Peter Christoffersen Elements of Financial Risk Management, 2nd ed. Elsevier 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 2 0

(209) Квантитативне финансије (IMQF), Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Шошкић Б. Дејан, Урошевић В. БранкоНаставник (ци):
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUPI Управљање инвестицијама
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет Управљање инвестицијама има за циљ да студентима омогући разумевање инвестирања као процеса алокације
економских ресурса у времену; да разумеју природу и карактеристике различитих могућности за инвестирање; да детаљно
савладају све фазе процеса инвестиционог одлучивања и да се оспособе да самостално припреме инвестиционе студије у
којима ће разматрати економску исплативост инвестирања.

По завршеном курсу Управљање инвестицијама студенти ће бити способни да идентификују специфичности појединих врста
инвестиција, да разумеју значај производних и тржишне могућности за алоцирање ресурса у времену, као и изврше оцену
економске ефективности инвестиционих улагања. Притом ће студенти оцену ефективности инвестиционих улагања вршити у
складу са међународно прихваћеним методологијама, као што су методологија Светске банке и УНИДО методологија, а цео
процес еваулације инвестиционих пројеката имаће форму студије изводљивости, односно пословног плана.

Модел оптималне акумулације и алокације у времену, процес доношења инвестиционих одлука у предузећу, рационирање
капитала, трошкови капитала, оптимална структура капитала, интерно тржиште капитала, инвестиције предузећа у условима
неизвесности  –  индивидуални  пројекти,  критеријуми  одлучивања о  појединачним пројектима  засновани  на  субјективној
вероватноћи,  финансијско  реструктурирање корпорација,  методологија  за  евалуацију  инвестиционих  пројеката,  студије
изводљивости  и  претходне  студије  изводљивости  инвестиционих  пројеката.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ex catedra, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја, домаћи задаци и колоквијуми.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1,  Hirshleifer, J. Investment, Interest and Capital Prentice - Hall 1970

2, Пауновић, Б. Инвестиционе одлуке предузећа у условима
групног управљања Економски факултет, Београд 1994

3, Пауновић, Б., Зиповски, Д. Пословни план : водич за израду Економски факултет, Београд 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Лончар М. Драган, Пауновић Ж. БлагојеНаставник (ци):
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUIP
Управљање инвестицијама и инвестициона политикаНаставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета јесте стицање релевантних, напредних теоријских и практичних знања и вештина за вођење инвестиционе
политике и управљање инвестиционим пројектима у предузећу, са акцентом на енергетска предузећа.

Студенти  ће  бити  оспособљени  да:  разумеју  инвестициони  процес,  процес  идентификације  и  формулације  пројекта,
финансирање, администирање и мониторинг пројеката;  схвате утицај  инвестиционих пројеката на креирање вредности у
предузећу; самостално пројектују новчане токове пројеката и оцене исплативост пројекта; имплементирају савремене приступе у
инвестиционој анализи; разумеју начин укључивања ризика у процес инвестиционе анализе.

Теоријска настава: Основни појмови у оквиру инвестиционе политике предузећа; Идентификација и формулација пројеката и
инвестициони процес; Креирање вредности кроз инвестиционе пројекте; Методе оцене инвестиционих пројеката (НСВ, ИСП и
статичке методе); Пројектовање релевантних новчаних токова пројекта; Ризик и принос (CAPM, APT, WACC); Уважавање ризика
у  инвестиционој  анализи  (анализа  сензитивитета,  анализа  сценарија,  симулациона  анализа);  Савремени  приступи  у
инвестиционој анализи (реалне опије, Монте Карло симулација, дрво одлучивања и сл.);  Специфични проблеми инвестиционе
анализе у пословној пракси; Нефинансијски аспекти оцене инвестиционих пројеката у пројект менаџменту,; Администрирање и
мониторинг пројекта.
Практична настава:Вежбе

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex-cathedra предавања, презентације уз коришћење мултимедијалних алата и интернет ресурса,  групно и индивидуално
решавање задатака, консултације, анализе примера из пословне праксе (студије случајева), дискусије, индивидуалне и групне
презентације студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Иванишевић, М. Пословне финансије Економски факултет у
Београду 2012

2, Damodaran, A. Corporate Finance: Theory and practice John Wiley&Sons 2001
3, Arnold, G. Corporate Financial Management, 2nd ed. Prentice Hall/Financial Times 2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Не
Семинарски рад 20.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Иванишевић Д. Милорад, Тодоровић М. МирославНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 130
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUPK Управљање компетенцијама
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Упознавање  са  основним  појмовима,  проблемима,  теоријским  и  практичним  приступима  дефинисању,  испитивању  и
процењивању  компетенција,  принципима  конструисања,  евалуације  и  примењивања  критеријума  радне  успешности  и
психолошких мерних инструмената и  формирањем мерних и  развојних центара у  селекцији  и  процењивању запослених.
Стицање вештина анализе посла, спецификације извршилаца, привлачења кандидата, планирања селекционе процедуре,
вођења разговора за посао и процењивање потенцијала запослених, интегрисање информација о испитаницима.

Познавање и критичко разумевање концепата, теорија и техника и овладавање основним вештинама интервенисања у области
управљања компетенцијама у циљу селекције, класификације и размештања запослених. Студент уме да дизајнира процедуре и
води пројекте регрутације и процењивања потенцијала запослених.

Основни појмови; Управљање компетенцијама у контексту УЉР; Типични кораци у регрутацији; Анализа посла; Прикупљање
података  у  анализи  посла;  Опис  посла;  Критеријум успешности  на  раду;  Непосредни антецеденти  успешности  на  раду;
Индивидуалне разлике и успешност на раду; Спецификација извршилаца; Једнака права / дискриминација кандидата у процесу
регрутације и интерног размештања; Привлачење кандидата за посао; Реалистични приказ посла; Предиктори у селекцији;
Основни психометријски појмови; Врсте тестова; Образац за пријављивање; Тестирање кандидата; Тестови узорака посла;
Ситуационо процењивање; Процењивање стручних знања; Интервју при запошљавању; Мерни центри; Интегрисање података о
кандидатима; Евалуација регрутације; Етичка питања у процењивању компетенција.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања,  презентовање и  разматрање видео-материјала,   дискусије,  вежбе,  студије  случајева,  гостујућа  предавања
практичара,  израда  пројекта,  припрема и  презентација  извештаја.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Dipboye, R. L., Smith, C. S.,
Howell, W. C.

Understanding Industrial and Organizational
Psychology: An Integrated Approach, Поглавља:
Analyzing work (339-374), Performance appraisal and
feedback (379-420), Staffing: attraction, selection and
placement (425-479)

Harcourt Brace & Jovanovich 1994

2, Петровић, И, Ковачевић, П. Анализа посла Економика предузећа, XLVIII,
новембар-децембар, 278-285. 2000

3, Гринберг, Џ., Барон, Р. А.
Понашање у организацијама, Поглавља:
Друштвена перцепција (44-53), Како видимо друге
(54-56)

Желнид 1998

4, Ковачевић, П, Петровић, И. Привлачење и селекција људи Економика предузећа, XLVIII,
новембар-децембар, 265-277. 2000

5, Ковачевић, П., Петровић, И. Регрутација и селекција - Подсетник са предавања 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
Усмени испит 20.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Израда детаљног пројекта истраживања 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Петровић Б. ИванаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 131
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUKV Управљање квалитетом
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Усвајање основних знања из теоје квалитета уопште и квалитета производа, нивоа квалитета, стандардизације. Упознавање
основних принципа управљања квалитетом (ТQМ, процеси, системи квалитета, појединачни, интегрисани) као и задатака
управљања квалитетом, упознавање и анализирање основних алата за управљање квалитетом (обрасци за прикупљање и
проверу података, хистограми, Парето дијаграми, Ишикава дијаграм, контролне карте и др.

Познавање нивоа квалитета, основа стандардизације (ИСО 9000, 14000 и сл.), принципа и задатака управљања квалитетом,
познавање и примена основних алата за управљање квалитетом.

Садржај предмета чине следеће целине:
1.Квалитет
2.Стандардизација
3.Управљање квалитетом (ТQМ, процесни приступ)
4.Системи управљања квалитетом (ИСО 9000, ИСО 14000 и др.)
5.Задаци управљања квалитетом (планирање, контрола, обезбеђење, побољшавање
      квалитета)
6.Алати за управљање квалитетом  (седам «основних алата»)
7.Трошкови квалитета

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Еx цатедра према структури предмета
Вежбе: Рекапитулација градива, практични примери, појединачне и групне презентације

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Филиповић Ј., Ђурић М. Основе квалитета ФОН 2009
2, Ушћумлић Д., Лукић Р. Управљање квалитетом материјалних производа Економски факултет, Београд 2011
3, Hoyle D. Quality Management Essentials Butterworth-Heinemann 2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Не
Приступни рад 30.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић В. Јован, Ушћумлић В. ДушанкаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 132
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MULR Управљање људским ресурсима
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Образовни циљеви предмета су вишеструки: учинити студенте свесним значаја као и места о улоге менаџмента људских
ресурса у  управљању предузећем и др.  врстама организација;  пренети студентима основне концепте,  методе и технике
менаџмента људских ресурса; пренети студентима довољно практичног знања о томе како управљати људима у организацији да
би били у стању да успешно обављају ове послове у пракси.

Након положеног испита студенти би требало да познају основне концепте, активности и алате менаџмента људских ресурса,
посебно у контексту стратегијског управљања предузећем. Студенти такође треба да буду способни да примене неке од
основних модела и техника управљања људским ресурсима у реалној ситуацији. Најзад, студенти треба да буду оспособљени да
познају разлику између карактеристика менаџмента људских ресурса у различитим земљама као и да познају основне изазове у
управљању људским ресурсима са којима се суочавају компаније у савременим условима.

Теоријска настава
Предмет Менаџмент људских ресурса II обухвата следеће основне области: Развој менаџмента људских ресурса у историјској
перспективи; утицај глобализације, технолошких промена, рецесије, промена у демографској структури на функцију менаџмента
људских ресурса; организационо позиционирање и структурирање послова управљања људским ресурсима; улога менаџмента
људских ресурса у формулисању и спровођењу пословне и развојне стратегије; планирање и запошљавање; мотивисање
запослених кроз развој, оцењивање перформанси и награђивање; обука запослених.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава се састоји од анализа случајева из праксе, симулација и других врста вежби, током којих студенти уче да
препознају и решавају проблеме у области менаџмента људских ресурса  и стекну потребна знања и вештине.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету Менаџмент људских ресурса II се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања
из литературе, и (2) практичан рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц)
групне презентације пројеката од стране студентских тимова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Gomez-Mejia, L.R., Balkin,
D.B., Cardy, R.L. Managing Human Resources Upper Saddle River 2001

2, Bernardin, J.H., Russell,
J.E.A.

Human Resource Management: An Experiential
Approach Irwin, McGraw-Hill 1998

3, Богићевић Миликић,
Биљана Менаџмент људских ресурса Економски факултет, Београд 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Не
Практична настава 40.00Не

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Богићевић-Миликић Р. БиљанаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 133
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUMM Управљање међународним маркетингом
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да студентима понуди унапређена, вишедимензионална и најновија знања, концепције, принципе, услове,
начине и вештине управљања међународним маркетиншким активностима, од извозне до глобалне перспективе. Полазећи од
подразумевајуће претпоставке да студент већ влада базичним знањима међународног маркетинга, у овом предмету је акценат
на изучавању сложенијих проблемских, тржишних, производних, услужних, секторских, микро и макро аспеката међународног
маркетинг менаџмента.

Савлађивањем предвиђеног програма овог предмета, студент се оспосбљава за: истраживање иностраних тржишта и понашања
потрошача у различитим срединама и културама; маркетиншко вредновање тржишних шанси и могућности у међународним и
глобалним размерама; вредновање и избор оптималних међународних маркетинг стратегија; доношење међународног маркетинг
плана, конкурентско профилисање међународне маркетиншке понуде, међународно брендирање и маркетиншко комуницирање,
вођење међународних маркетиншких кампања.

Теоријска настава
Од извозног до глобалног маркетинга; Концепцијске и амбијенталне промене глобалног маркетинга; Управљање процесима
глобализације  и  локализације  маркетинга;  Кроскултурно  понашање  потрошача;  Истраживање  иностраних  тржишта  и
међународни маркетинг  информациони систем;  Стратегија  међународног  конкурентског  профилисања и опредељивања;
Управљање садржајем и вредношћу међународне маркетинг понуде; Стратегије производног, институционалног, дестинацијског
и националног брендирања; Стратегија усклађивања имиџа земље порекла и међународне пословне репутације; Стратегија
борбе против  фалсификата;  Стратегија  међународног  маркетинга  услуга;  Управљање међународним каналима продаје,
дистрибуције и логистике; Управљање међународним промотивним активностима; Управљање међународним маркетингом
односа;  Усклађивање ценовних и  неценовних стратегија  у  ММ;  Организовање међународног  маркетинга;  Дигитална ера
међународног  маркетинга;  Управљање Интернет  маркетингом.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Служи за проверу разумевања, препознавање одговора на постављена тематска и проблемска питања, обраду пословних
примера, организовање дискусионих група, презентација, roll  play вежби, излагање истраживачких радова и сл.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: Ex catedra предавања, Тимске презентације, Групно, инерактивно и полемичко разјашњавање појединих тематских и
проблемских јединица, Тематски и проблемски разговори са експертима и привредницима
Вежбе: Интерактивни рад, Студије случајева, Креативне радионице, Презентације домаћих радова

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Ракита Б. Међународни маркетинг: од локалне до глобалне
перспективе Економски факултет Београд 2009

2, Terpstra V., Foley J., Sarathy
R International Marketing Naper Publishing 2012

3, Kotabe M., Helsen K. Global Marketing Management John Wiley & Sons 2010
4, Cateora P. Graham J., Gily M International Marketing McGraw Hill 2010
5, Keegan, W. J Global Marketing Management Prentice Hall 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да
Усмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(210) Међународни економски односи, Мастер академске
Митић Ј. Сања, Ракита М. БранкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 134
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUOJ Управљање односима с јавношћу
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Основни циљ предмета је да анализира различите области примене стратегија и тактика односа с јавношћу и научи студенте
како да њима управљају у различитим контекстима: у корпорацијама, владиним институцијама, непрофитним организацијама,
образовним институцијама, индустрији забаве, спорта и туризма и у међународним односима. У контексту развоја савремених
техника пословног комуницирања посебна пажња посвећује се управљању односима с јавношћу на интернету.

Студенти ће знати да анализирају значај појединих група јавности за организације које своју активност обављају у различитим
окружењима. Такође, они ће научити да развију одговарајућу комуникациону стратегију засновану на специфичним алатима
комуникација намењеним управо тим групама јавности. Знаће да управљају активностима односа с јавношћу у корпорацијама,
владиним институцијама, непрофитним организацијама и индустрији забаве, спорта и туризма. Такође, знаће да управљају
односима с јавношћу на интернету.

Теоријска настава
Управљање односима с јавношћу у пракси. Области делатности и њихове карактеристике. Односи с јавношћу у корпорацијама:
комуницирање с потрошачима, комуницирање са запосленима, комуницирање са широм друштвеном заједницом, комуницирање
са финансијском јавношћу.  Друштвено одговорно пословање.  Односи с  јавношћу у  владиним институцијама:  лобирање,
прикупљање финансијских  средстава (фандрејзинг),  етичка питања.  Односи с  јавношћу у  непрофитним организацијама:
активности и значај непрофитних организација. Односи с јавношћу у образовним институцијама. Односи с јавношћу у индустрији
забаве, спорта и туризма. Односи с јавношћу у међународном окружењу: међународни корпоративни односи с јавношћу и
међународни односи с јавношћу влада земаља. Односи с јавношћу на интернету: креирање садржаја, управљање комуникацијом
с истакнутим појединцима и друштвеним групама на интернету.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Од студената се очекује да ураде студијски истраживачки рад на тему из области односа с јавношћу. Потребно је да прикупе
податке, анализирају их и напишу рад на 5 страна, као и да направе презентацију. Презентације излажу на заказаном семинару,
за шта добијају одређени број бодова који улази у коначну оцену.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи у виду предавања и вежби. Циљ предавања је да студенте упозна с теоријским концептима, да
им да сликовит увид у образовну материју и да их подстакне на размишљање о одговарајућој теми. Предавање подразумева
презентацију наставника, као и дискусију о темама за размишљање. Вежбе подразумевају практичан рад на пројектима и
примерима из праксе, као и презентације студената.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Вилкокс, Д.  и др. Односи с јавношћу: стратегије и тактике, (део IV) Београд: ЦИД Економски
факултет 2006

2, Ryan D., Jones, D. Understanding digital marketing (главе 7 и 8) London: Kogan Page 2012

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у дискусијама 10.00Да
Истраживачки студијски рад 30.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Филиповић М. Јелена, Огњанов П. ГаљинаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 135
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUOK Управљање организационом културом
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљеви предмета Управљање организационом културом су вишеструки: учинити студенте свесним значаја организационе
културе, њене улоге у функционисању организација и њеног утицаја на организационе перформансе, пренети студентима
основна знања о појму, садржини, структури, функцијама, динамици организационе културе као и о утицају националне културе
на менаџмент,  омогућити студентима да овладају  основним вештинама везаним за истраживање, планирање и промене
организационе културе.

Након одслушаног  курса студенти би требало да буду способни да:  разумеју  основне елементе организационе културе,
идентификују субкултуре у организационој култури, препознају типове организационих култура у пракси, планирају и спроводе
промене организационе културе, моделирају и изградјују циљну организациону културу, прилагодјавају менаџмент праксу
специфичностима националне културе, истражују и мере организациону културу.

Теоријска настава
Садржај предмета се састоји из следећих тема: појам и садржај организационе културе, когнитивни и симболички садржај
организационе културе,  субкултуре,  снага  организационе културе,  типови организационе културе,  организациона клима,
организациона  култура  и  стратегија,  организациона  култура  и  контрола,  организациона  култура  и  управљање знањем,
организациона култура и структура, организациона култура и мотивација, организациона култура и стил вођства, организациона
култура и извори моћи, организациона култура и управљање променама, настанак и промене организационе културе, димензије
националне културе, организациона и национална култура, национална култура и планирање и контрола, национална култура и
мотивација, национална култура и вођство, национална култура и системи награђивања, национална култура и управљање
променама
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава се састоји од анализе случајева из праксе кроз моје студенти уче да препознају и решавају основне проблеме
управљања организационом културом.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) вежбе, на
којима је акценат на практичном раду студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) анализу илустрација, (ц) симулације и
игре, (д) семинарске радове на задату тему и (е) групне презентације пројеката анализе организационе културе у изабраном
предузећу или другим организацијама од стране студентских тимова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Јанићијевић Н. Организациона култура и менаџмент Београд: ЦИД Економски
факултет 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 50.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јанићијевић Д. НебојшаНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 136
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MEPR
Управљање природним ресурсима и заштита животне

средине

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је упознавање студената са принципима коришћења природних ресурса и заштите животне средине. Поред тога,
предмет је усмерен на стицање знања која доприносе разумевању сложених функционалних веза у животној средини, као и на
усвајање и примену систематизованих практичних знања о газдовању појединим врстама природних ресурса.

Усвајањем базичних концепата и основних аналитичких алата овог предмета, студент би требало да буде оспособљен за
стратешко  управљање  коришћењем  природних  ресурса,  као  и  да  овлада  компетенцијама  превентивног  деловања,
алтернативног одлучивања, коришћењем еколошких процедура и стандарда, да стекне специфична знања о утицају људских
активности на окружење, те да буде оспособљен за самостално просуђивање у реалним ситуацијама коришћења природних
ресурса и вођење еколошке политике.

Теоријска настава
1. Економија и природно окружење. 2. Власничка права, екстерналије и еколошки проблеми. 3. Одрживи развој – генеза и
суштина концепта. 4. Локација и вредновање природних ресурса. 5. Управљање експлоатацијом необновљивих ресурса. 6.
Управљање обновљивим ресурсима. 7. Екосистеми и биодиверзитет. 8. Општа оскудица ресурса. 9. Загађивање животне
средине. 10. Инструменти еколошке политике. 11. Еколошко рачуноводство. 12. Глобални и регионални проблеми животне
средине. 13. Међународна и национална регулатива у области коришћења природних ресурса и заштита животне средине. 14.
Сиромаштво и животна средина – захтев за одрживим развојем. 15. Студија случаја.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања: класична предавања, предавања уз коришћење презентација, интерактивна предавања.
Вежбе: Дискусија, студије случајева, презентације приступних и семинарских радова кандидата.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Perman R. et al. Natural Resource and Environmental Economics Pearson Education Limited,
Harlow, Essex 2012

2, Harris, M. J. Економија животне средине и природних ресурса:
савремени приступ Датастатус 2009

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Јовановић Гавриловић Д. Биљана, Рикаловић М. ГојкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 137
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUPT Управљање простором у туризму
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета је да пружи студенту знања о значају инструменатаправне и планерске регулативе за потребе планирања и
управљања простором у туризму. Студенти кроз овај курс проширујусвоје компентенције у процесу менаџерског одлучивања,
упознајући се са могућностима модерних алата просторних анализа, смањујући тако потенцијалне ризике од лоших одлука.
Истовремено,  они се оспособљавају  да активно учествују  урешавању потенцијалних конфликата у  намени и коришћењу
простора за потребе туризма.

Студент ће стећи знања о инстуруменитима правне и планерске регулативе за потребе управљанај простороми туристичким
ресурсима.  Студент  ће  бити  оспособљен  да  примењује  концепт  одрживог  развоја  у  процесу  управљањатуристичким
комплексима и да добијене резултате ефикасно имплементира. Такође, студент ће моћи успешно да повезује ипримењује
стечена знања у решавању низа конкретних просторних проблема, као и да прати и предвиђа последице променаизазваних
туристичком активности на простору, користећи савремене технологије (GIS).

Студенти се на курсу упознају  са  основним поставкама теорије  локације  у  туризму и  њених релевантних метода,  потом
саосновама менаџмента просторним комплексима, потенцирајући значај алата за управљање просторним аспектима туристичке
делатности (специфични простори: паркови природе, национални паркови, друга заштићена подручја). Питање регионализације
простора за потребе туризма анализира се кроз њене принципе и начине управљања простором на различитим просторним
нивоима.  Посебан део који  се  изучава јесте управљање туристичкимпросотм Србије,  са  аспекта стратешких и  планских
докумената.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и гостујућа предавања, методи активне анставе: дискусије, анализе случајева, индивидуални и групни рад, писање
есеја, анализа просторних планова и презентација.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Hall C.M., Page S.J. The Geography of Tourism and Recreation
–environment, place and space Routledge 2006

2, Boniface B., Cooper Ch. Worldwide Destinations Casebook: The geography
oftravel and tourism Butterworth-Heinemann 2005

3, Lew A., Hall M.C., Williams
A.M. A Companion to Tourism (Blackwell Companions to

Geography) Oxford Press 2004

4, Зечевић Б. Маркетинг туристицких дестинација:
улогаинформационе технологије ЈК комерц, Београд 2007

5, Williams S. The Tourism Geography: a new synthesis Routledge 2009
6, Lloyd E.H., Jackson R.H. Tourism and Travel Geography Thompson 2003
7, Pick, B.J. Geographic Information Systems in Business Idea Group Publishing 2005

8, Eagles F.J.P., McCool F.S.,
Haynes D.Ch.

Sustainable Tourism in Protected Areas – Guidelines
for Planning and Management UNEP – WTO and IUCN 2002

9, Влада републике Србије Просторни план Републике Србије Влада републике Србије 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Божић С. Владан, Манић Ђ. Емилија, Милићевић О. ГоранНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 138
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MURL Управљање регионалним и локалним развојем
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Овладавање знањима из економске теорије и политике уопште, потом регионалне економике и политике, те локалног развоја,
посебно  управљање овим  доменима,  методама  анализе  и  усаглашавања  на  различитим  нивоима  –  од  локалног  па  до
регионалног и националног. Оспособљавање за формулисање циљева, мера и механизама прилагођених територијалном
развоју, односно знањима за креативно тумачење националне и шире политике, одређење проблема и њихово самостално,
интердисциплинарно решавање.

Студенти који положе овај предмет стећи ће потребна теоријска, методолошка и практична знања, првенствено везана за
регионални и локални развој,  политику у овом домену, њену креативну интерпретацију и примену, у циљу благовременог
превазилажења препрека и усмеравања локалног и регионалног развоја у жељеном правцу.

Теоријска настава
Теорија регионалног развоја; Критерији економске развијености региону; Регионална економска неједнакост и светска искуства у
смањењу њених размера; Регионална политика ЕУ; Наслеђене територијалне разлике и мере за њихово смањивање у Србији;
Институционалне претпоставке и актуелна ограничења по систем управљања регионалним и локалним развојем.

Економски модели развоја градова; Етапе развоја градске привреде; Оптимизирање хијерархијске мреже насеља; Локалне јавне
финансије; Градске екстерналије; Урбанистичко планирање; Газдовање градским земљиштем; Прагови инфраструктурног
развоја.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Ex cathedra предавања, Групне презентације, Интерактивни рад на вежбема, и Анализе примера.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Влада Републике Србије Стратегија регионалног развоја Републике Србије
за период 2007-2012 2012

2, Peschel, Karin Regional Growth and Regional Policy within the
Framework of European Integration Physyca-Verlag 1997

3, Richardson, Harry Regional and Urban Economics Penguin 1978

4, М.Филиповић и
М.Вујошевић

Нова генерација европских докумената одрживог
развоја и поуке за Србију

ЦИД Економског факултета и
ИАУС 2008

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(204) Економска политика и развој, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Милићевић О. ГоранНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 139
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUPR Управљање ризицима
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Циљ предмета Управљање ризицима је да студентима пружи целовити увид у стратегије и технике управљања ризицима, као и
да им пружи концептуални оквир који ће им омогућити да свестрано идентификују ризике, процене њихову висину и утицај на
појединце, предузеће (организацију) и друштво, како би на основу тога могли да изаберу адекватан начин контроле ризика.

По  завршеном  курсу  Управљање  ризицима,  студенти  ће  бити  способни  да  идентификују  различите  врсте  ризика,  да
разумејуњихову  природу,  као  и  факторе који  доприносе њиховом настанку;  да  измере висину  ризика  и  њихов утицај  на
организацију (предузеће); да примене различите технике и методе којима ће се деловати на минимизирање или отклањање
различитих врста ризика, као и да припреме одговарајуће програме превентивног деловања на ризике.

Теоријска настава
Развој управљања ризиком, Основни концепти управљања ризиком,Ризик и неизвесност, Врсте ризика, Нивои неизвесности,
Стратегије управљања ризиком, Трошкови и користи управљања ризиком, Став према ризику и неизвесности, Концептуални
оквир за анализу неизвесности окружења, Организационо прилагодјавање условима неизвесности, Процес управљање ризиком,
Елементи процеса управљања ризиком, Утврдјивање ризика и неизвесности, Идентификовање ризика, Извори ризика, Анализа
хазарда и штета, Методе идентификовања ризика, Узроци случаја, Анализа губитка, Мерење ризика у области управљања
ризиком,  Процена утицаја  ризика,  Изложеност  ризику,  Методе и  технике  управљања ризиком,  Превентивно планирање,
Контигентно  планирање

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања еx цатедра, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја, домаћи задаци и колоквијуми.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1,  Dorfman, M. S. Introduction to Risk Management and Insurance Prentice Hall 2002

2, Вујић, С., Пауновић, Б.

Зборник радова XXII југословенског симпозијума
за операциона истраживања, Алтернативни
поступак одређивања индивидуалног и групног
става према ризику

Рударско-геолошки факултет,
Београд 1995

3, Петровић, Р., Радоједић, Д.,
Пауновић, Б

Зборник радова: XXV југословенски симпозијум о
операционим истраживањима - СYМ-ОП-ИС 1998,
Херцег Нови, Квантитативне методе процене
захтева за надокнаду штете у управљању ризиком

Институт "Михајло Пупин" 1998

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Боричић Р. Бранислав, Пауновић Ж. Благоје, Живковић Р. БошкоНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 140
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUSO Управљање средствима осигуравајућих компанија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Предмет Управљање средствима осигуравајућих компанија има за циљ да студентима омогући разумевање специфичности
управљања финансијским средствима осигуравајућих компанија,  односно специфично изворе средстава осигуравајућих
компанија (фондове осигуравајућих компанија), управљање средствима осигуравајућих компанија, принципе пласмана средстава
осигуравујућих компанија и мерење пословне успешности осигуравајућих компанија, као и факторе који доприносе њиховом
пословном успеху.

По завршеном курсу из Управљање средствима осигуравајућих компанија студенти ће бити способни да разумеју специфичности
управљања финансијским средствима осигуравајућих компанија, како у односу на друга предузећа, тако и у зависности од тога
да ли се ради о компанијама за животно или неживотно осигурање; да изврше анализу пословања осигуравајућих компанија и,
на основу тога, припреме одговарајуће планове прибављања, коришћења и пласмана финансијских средстава.

Теоријска настава
Осигуравајуће компаније  као не депозитне финансијске организације,  Зависност управљања средствима осигуравајућих
компанија од њихове делатности, Приниципи управљања финансијским средствима осигуравајућих компанија, Извори средстава
(фондови)  осигуравајућих  компанија,  Структура  тарифа,  Трошкови  осигуравајућих  компанија,  Пласмани  осигуравајућих
компанија,  Изражавање пословне  успешности  осигуравајућих  компанија

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања ex catedra, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја, домаћи задаци и колоквијуми.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Briyes, E., Verenne, F. Insurance from Underwriting to Derivatives John Wiley 2002
2, Rejda, G.E. Principles of Risk Management and Insurance Harper Collins 1995

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(206) Квантитативна анализа, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Иванишевић Д. Милорад, Пауновић Ж. БлагојеНаставник (ци):

24.12.2013Датум: Страна 141
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КЊИГА ПРЕДМЕТА - За II степен студија

MUZN Управљање знањем
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 7

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Ефективно управљање знањем је кључно за управљање перформансама и конкурентношћу организација данас. Курс даје увод у
теорију и праксу управљања знањем; разматра концепте, принципе и праксе управљања знањем, укључујући и технологије за
управљање знањем. У складу са тим, предмет је кониципиран тако да објасни студентима значај и улогу знања као пословног
ресурса у организацијама 21. века, да им помогне да савладају методе и технике стратешог, организационог и оперативног
управљања знањем и изградње организације која континуирано учи.

Након успешно савладног курса Управљање знањем студенти треба да разумеју концепт управљања знањем и различите
погледа на могућности управљања знањем у организацијама и између њих. Са аспекта пословног управљања овај курс ће им
помоћи да: Овладају методама и техникама управљања знањем; Разумеју како знање као ресурс утиче на формулацију и
имплементацију стратегије организације, организационе архитектуре и перформансе организације;Умеју да идентификују и реше
потешкоће у имплементацији система управљања знањем; Развију и презентују аргументоване планове управљања знањем у
организацијама.Са аспекта управљања сопственом каријером, овај курс омогућава студентима да разумеју како је знање кључни
каријерни ресурс данашњице и како да управљају сопственим знањем као кључним ресурсом њихове каријере.

Теоријска настава: Увод у теорију и праксу управљања знањем (друштво знања и организације за 21.век, дефинисање појмова
организационо знање и организационо учење);  Идентификација кључних извора знања у оранизацијама: људи, задаци и
средства (техника и технологија).  Знање као кључни каријерни ресурс:  како управљати сопственим и туђум знањима као
ресурсом? Људски (хумани) капитал и социјални капитал (социјалне и организационе мреже): шта знам и кога знам? Методи и
технике управљања процесима креирања, трансфера и одржавања базе знања у организацијама; Организовање процеса и
система интра-организационог  учења (лидерство,  УЉР,  формална  и  неформална  организација);  Улога  информационо-
комуникационе технологије у управљању знањем: интранет и интернет, блогови и интерактивне базе знања, wики-платформе,
виртелне заједнице...).  Интер-организационо учење и управљање знањем: учење кроз стратешка партнерства, заједничка
улагања и интер-организационе мреже. Организационо учење и перформансе организације (стратегија и метрика упраљања
знањем;  анализа  јаза,  бенчмарк  анализа,  примена  Усклађене  листе  циљева).  Управљање  знањем  и  животни  циклус
организације:  како  управљати  знањем  као  ресурсом  у  условим  раста,  а  како  у  условима  смањивања  организације?
Практична настава: Коришћење метода студије случајева из праксе и симулација. Студенти реализују истраживачки пројекат на
терену.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе, и (2) практичан
рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и (ц) групне презентације пројеката
од стране студентских тимова.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Peter F. Drucker Harvard Business Review on Knowledge
Management Harvard Business School Press 1998

2, Argote, L. Organizational Learning: Creating, Retaining and
Transferring Knowledge, (2nd Edition) Springer, 2013

3, Jay Liebowitz Knowledge Management Handbook CRC Press LLC 1999

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 40.00Да

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 3 0

(205) Пословно управљање, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

Алексић Мирић М. АнаНаставник (ци):
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MZAR Завршни рад
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 18

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

Завршним радом на мастер академским студијама студент интегрише и примењује стечена знања у решавању конкретних
проблема унутар образовно-научног поља студијског програма кога похађа.
Завршни  рад  мора  да  садржи  аргументе  студента  којима  се  потврђују  одговорајући  ставови,  а  да  се  при  томе  користи
одговарајућа методологија. Завршним радом кандидат доказује аналитичке способности, као и оригиналност. Оригиналност се
односи на нов приступ и/или на допринос решавању конкретног проблема. Истовремено, мастер радом студент показује да је у
стању да изложи материју и кључне закључке стручној и широј јавности.

Писањем и одбраном завршног рада студент је оспособљен да интегрише и примени стечена знања у решавању конкретних
проблема унутар образовно-научног поља студијског програма кога похађа. При томе тема завршног рада може бити:
• теоријски проблем;
• практичан проблем уочен у литератури или пракси.
 Тема може бити обрађена на начине да се:
• студент оспособи да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања из литературе релевантна за тему његовог рада;
• студент оспособи да примени знање стечено обрадом литературе и покаже како се неки конкретан проблем може решити. Он
то може учинити анализом примера из праксе или литературе, обрадом задатка, емпиријским истраживањем или на неки
практичан начин.

Завршни рад садржи:  насловну страну,  апстракт (на српском и енглеском језику),  садржај,  увод,  текст,  закључак,  списак
литературе.
Апстракт рада написан је на српском и енглеском језику (осим ако је реч о студијском програму који се изводи на другом страном
језику,  када  поред  Апстракта  на  српском језику  постоји  и  Апстракт  на  страном језику  на  коме  се  изводи  програм -  нпр.
француском).
У уводу  се представљају теоријске основе проблема, питања која ће се у раду разматрати или хипотезе које ће се тестирати,
методолошке основе рада и представља се садржај рада по деловима.
Студент обрађује тему рада у главном делу (разради) завршног рада. Он садржи приказ теоријских поставки и практичних
(илустративни примери, по правилу оригинални) резултата који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде сачињен
од више логичних целина – секција и параграфа. Свако поглавље дела разраде завршног рада садржи одређено уводно
разматрање, као и одговарајуће закључке.
Неопходно је да студент тему свеобухватно изложи и пружи одговоре на отворена питања. Материја би требало да се излаже
концизно, уз коришћење одговарајуће литературе. Литература која се користи јасно је наведена,  користи се адекватно, уз стално
одређивање према изнетим наводима из литературе.
У закључку се представљају резултати до којих се дошло у раду, његова оригиналност, ограничења, као и могући правци даљег
разматрања проблема и неке могуће контроверзе у вези са разматраном темом.
Затим следи списак литературе који обухвата сумарно све библиографске изворе коришћене приликом израде завршног рада.
Под изворима литературе подразумевају се сви публиковани извори: књиге, чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји
итд. Стил писања мора бити у складу са уобичајеним стандардима академског писања.
Постоји могућност писања анекса на крају завршног рада

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Мастер радом студент приказује примену стечених знања на решавање конкретног проблема из праксе, при чему мастер рад
мора садржати аргументе кандидата којима се потврђују ставови. При томе се користи одговарајућа методологија која се заснива
на свим познатим методима научног истраживања (квантитативним методима, бихевиористичким методама, методима анализе
случаја, анкете и сл.), при решавању како конкретних проблема, тако и извођење закључака.

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

0 0 0 0 0

(201) Економска анализа и политика, Мастер академскеСтудијски програм(и) у којем
се предмет изводи

(202) Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Мастер академске
(203) Банкарски и финансијски менаџмент, Мастер академске
(204) Економска политика и развој, Мастер академске
(205) Пословно управљање, Мастер академске
(206) Квантитативна анализа, Мастер академске
(207) Макроекономија привреда у транзицији, Мастер академске
(20A) Економија и менаџмент енергетике, Мастер академске
(210) Међународни економски односи, Мастер академске

Наставник (ци):
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Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

Завршни испит ПоенаОбавезна
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
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