
Студијски програм другог циклуса: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БиХ

Назив предмета Број сати Семестар ECTS
бодови

Обавезни предмети студијског програма
ОСП01 Методологија НИР-а 30+15 1 9

ЕРОСП01 Макроекономија и развој БиХ 30+15 1 7
ЕРОСП02 Индустрија и индустријска политика 30+15 1 7
ЕРОСП03 Банке и финансијска тржишта 30+15 1 7

Смјер: ПОЛИТИКА РАЗВОЈА
Изборни предмети смјера (група А, бира се 1 предмет)
ЕРИСП01 Предузетништво и креативна

економија
30+15 2 5

ЕРИСП02 Политика конкурентности 30+15 2 5
ЕРИСП03 Финансијски и економски модели 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група Б, бира се 1 предмет)
ЕРИСП04 Јавни сектор и финансије 30+15 2 5
ЕРИСП05 Рурална економија 30+15 2 5
ЕРИСП06 Економија услуга 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група В, бира се 1 предмет)
ЕРИСП07 Инвестициони менаџмент 30+15 2 5
ЕРИСП08 Избор инвестиционих пројеката 30+15 2 5
ЕРИСП09 Људски ресурси и тржиште 30+15 2 5

Смјер: НОВА ЕКОНОМИЈА
Изборни предмети смјера (група А, бира се 1 предмет)
ЕРИСП01 Предузетништво и креативна

економија
30+15 2 5

ЕРИСП05 Интелектуални капитал 30+15 2 5
ЕРИСП03 Иновативна производња и

менаџмент
30+15 2 5

Изборни предмети смјера (група Б, бира се 1 предмет)
ЕРИСП04 Право нове економије 30+15 2 5
ЕРИСП02 Политика конкурентности 30+15 2 5
ЕРИСП06 Економија услуга 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група В, бира се 1 предмет)
ЕРИСП07 ИКТ и ИКТ тржиште 30+15 2 5
ЕРИСП08 Европске интеграције 30+15 2 5
ЕРИСП09 Е-бизнис 30+15 2 5

Израда и одбрана мастер рада 2 15
УКУПНО: 60
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Пун назив МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Скраћени назив   Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Обавезни 1 9 30 15
Шифра предмета ОСП 01
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): обавезан предмет за све студијске програме
Условљеност другим предметима:Завршен први циклус студија
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основне и специфичне параметре израде научно-истраживачких рада
- Да се студенти оспособе да самостално израђују научно-истраживачке радове по свим

критеријима неопходним за валоризовање научног рада
Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Бранко Ђерић и Проф. Славица Јевтовић Анђелић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Теорија и елементи теорије науке
2 Научна дјелатност и научно истраживање
3 Научна и стручна дјела
4 Методологија и методи научног истраживања
5 Технологија научног истраживања
6 Писање,обрада и рецензија научног и стручног дјела
7 Научни потенцијал
8 И парцијални испит
9 Магистериј и  стицање доктората наука
10 Научници и истраживачи,наставници и сарадници и академици
11 Законодавна пракса и регулација науке
12 Закони о високом образовању,науци и научноистраживачком раду у БиХ
13 Евалуација доприноса науке привредном развоју БиХ
14 Основни научни изазови у 21.вијеку
15 Мјесто науке у стратегији развоја БиХ,Србије и ЕУ до 2020.
16 Статус и проблеми економске науке у БиХ
17 ИИ парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=9/30=0,30
Недјељно оптерећење:

=0,30 x40 сати=12 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
9 кредита x 30 сати/кредиту=270 сати

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15),
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 210 сати

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе
Литература:
1.Шушњић Ђ., Методологија, Чигоја штампа, Београд, 2007.,,2.Зеленика Р., Методологија и технологија
израде знанственог и стручног дјела, ЕФ Ријека,2000.,3.Филиповић М, Методологија знаности и
знанственог рада, Свјетлост Сарајево, 2004.,4.Мацроне М., Хеурека,Мозаик књига, 2007.,5.Доран Цх., А
Хисторy оф Кноwледге, 1991.,6.Хорган Ј., Крај знаности, Наклада ЈиТ., Загреб2001.,7.Куба Ли, Кокинг
Џ., Методологија израде научног текста, ЦИД, Подгорица,2003.8.Правопис српског језика, школско
издање, И.Сарајево,2005.
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, тестови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ БИХ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Обавезни 1 7 30 15
Шифра предмета ЕРОСП 01
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:Други циклус студија, Економски развој БиХ,
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају проблематику свих сегмената  развојне политике БИХ
- Да се студенти оспособе да активно учествују у обављању сложених аналитичких послова из домена

економског раста и развоја
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Бранко Ђерић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Прогрес и  подручја транзиционог напретка
2 Традиционални,транзициони и секторски индикатори
3 Криза,домаћа тражња и  експортне перформансе
4 Креирање пословног окружења за експорт
5 Монетарна и фискална политика
6 Корпоративни сектор
7 Природни ресурси и енергетика
8 И парцијални испит
9 Инфраструктура

10 Финансијски сектор
11 Политика интеграције у ЕУ
12 Политика предузетништва,инвестиија и регионалне трговине
13 Индустрија и индустријска политика
14 Политика аграра и развој села
15 Политике привредних услуга
16 Наука,образовање и развој БиХ
17 ИИ парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=7/30=0,23
Недјељно оптерећење:

=0,23 x40 сати=9,33 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
7кредита x 30 сати/кредиту=210 сати

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15),
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 150 сати

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе
Литература:
1.Engdal W.,Bogovi novca,Detecta,Zagreb,2010-12-10, 2.Акерлоф Џ.,Силер Р.,Животни дух,Сл.Гласник,Београд,2010.,
3.Макс Оте,Слом долази,Романов,2009., 4.Занди М.,Финансијски шок,МатеЗагреб,2010., 5.Бурда М,Виплош
Ч.,Макроекономија, 6.Регионални часописи:Бизнис,Банкар,Профит,Економетар,Лидер,Форбес, 7.EBRD,Transition
Report 2010,Sustainability Report,Annual Report 2009,Стратегија за БиХ  2010-2013, 8.IMF,Stand-By Arrangement with
BiH,No 10/38, 9.Извјештај о финансијској стабилности за 2009,ЦБ БиХ,Сарајево, 10.СМ БиХ,Економски трендови,,
11.СМ БиХ,Економски и фискални програм 2010-2012, 12.СМ БиХ,Информације о  вањском дугу,унутрашњем дугу и
јавној задужености БиХ на дан 31.12.2009.,13.Извјештаји WBRD,IMF,TI
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Обавезни 1 7 30 15
Шифра предмета ЕРОСП 02
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Макроекономија, реформа и бизнис,
смјер: Регионални развој и бизнис
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Упознати студенте са основним
карактеристикама и проблематиком индустријске организације код нас и у свету. Представити
значај тржишних структура, технологије, маркетинга и информација у савременом приступу
индустријске политике и тржишта.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Марко Шарчевић
Метод наставе и савладавање градива: предавања, вјежбе, презентације
Садржај предмета по седмицама:
1 Појам индустријске организације
2 Основни појмови у теорији некооперативних игара
3 Технологија, производња, трошкови и тражња
4 Савршена конкуренција
5 Монопол
6 Тржиште хомогених производа
7 Тржиште диференцираних производа
8 Концентрација, мерџери, баријере уласку
9 Истраживање и развој

10 Економика компатибилности и стандарда
11 Рекламирање
12 Квалитет, трајност и гаранције
13 Тактика формирања цена: дводелне тарифе и вршно формирање цена
14 Маркетиншке тактике: продаја у пакету, дограђивање производа и политика продаје
15 Мониторинг, менаџмент, компензација, регулација
16 Дисперзија цена и теорија потраге
17 Изабране гране: разни случајеви (анализа)
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=7/30=0,23
Недјељно оптерећење:

=0,23 x40 сати=9,33 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
7кредита x 30 сати/кредиту=210 сати

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15),
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 150 сати

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама
Литература:

1. Оз Шај. 2005. „Индустријска организација“. Београд: Економски факултет
2. Lipczynski, Wilson, and John Goddard. 2005. „Industrial Organization: Compettion, Strategy,

Policy“. New Jersey: Prentice Hall.
3. Dennis W. Carlton and Jeffrey M. Perloff,. 2005. „Modern Industrial Organization“. New York:

Pearson.
4. Waldman, and Elizabeth Jensen. 2006. „Industrial Organization: Theory and Practice“. New York:

Addison-Wesley.
Облици провјере знања и оцјењивање: 1. Предавања; 2. Вјежбе; 3. Семинарски радови; 4.
Презентација
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив БАНКЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 7 30 15
Шифра предмета ЕРОСП 03
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Други циклус студија (мастер):
Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:Међународна економија

Условљеност другим предметима: Завршен први циклус студија

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти стекну продубљено разумијевање функционисања банкарског и финансијског
система са разумијевањем специфичности њиховог функционисања у БиХ

Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Ново Плакаловић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја

Садржај предмета по седмицама:
1 Савремени трендови у промјенама структуре финансијских институција
2 Улога финансијских институција и тржишта у финансијским системима
3 Банке као дио монетарног система
4 Финансијска тржишта
5 Тржиште новца
6 Тржиште капитала
7 Тржиште акција и хипотеза ефикасног тржишта
8 Први парцијални испит
9 Девизно тржиште

10 Међународни финансијски систем и тржиште
11 Управљање банкарским ризицима
12 Законска регулатива и супервизија
13 Структура и конкуренција у финансијском сектору
14 Банкарски сектор у БиХ
15 Финансијско тржиште у БиХ
16 Међународно финансијско тржиште и институције
17 Други парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=7/30=0,23
Недјељно оптерећење:

=0,23 x40 сати=9,33 сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

7кредита x 30 сати/кредиту=210 сати
Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15),
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 150 сати

Обавезе студента:
Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе и активно учествују у наставном процесу
Литература:
Мишкин С.Ф., Икинс Г.С, Финансијско тржиште и институције, МАТЕ,  Загреб, 2005.
Роуз П, Хаџинс С, Финансијске услуге и банкарски менаџмент, Дата статус,  Београд, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ПРЕДУЗЕТНИШТВО И КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСПО 01
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ,
смјер: Политика развоја
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да студенти разумију логику процеса
настајања нових предузетничких организација, изучавање карактеристика
предузетника и подстицање студената на креативан и проактиван приступ у
дефинирању пословних идеја како у великим тако и у малим компанијама.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Љубиша Владушић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, презентације, студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Детреминисање и развој предузетништва
2 Појам предузетника
3 Креирање предузетничког друштва и обезбјеђење финансијских ресурса
4 Предузетнички дух и идеје
5 Фазе предузетничког подухвата
6 Дефинисање и прибављање пословних ресурса предузетничког подухвата
7 Облици организације посла и пословни инкубатори
8 Пословни план
9 Предузетничеке стратегије

10 Будућност предузентништва
11 Креативне индустрије
12 Правци истраживања креативних индустрија у економији знања
13 Економска валоризација развојне улоге креативног сектора
14 Развојни трендови и изазови креативних индустрија
15 Креативне индустрије и нова економија
16 Креативност и ''културализација'' економског живота
17 Култура и кративна економија  у доба информација
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=.0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,67 сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати
Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88 сати

Обавезе студента: Присуство настави
Литература:

1. Јојић Радојица. 1997. Предузетништво. Источно Сарајево: Економски факултет
2. Hartley, John. 2007. Kreativne industrije. Beograd: Clio

Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТНОСТИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 02
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ, смјер: Политика
развоја
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да се студенти истраже детерминанте националне и
регионалне конкурентности посматрано из перспективе фирми, кластера, субнационалних јединица,
земаља и група сусједних земаља.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Бранислав Пелевић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, презентације, студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Конкурентност - основни фактор успешности савремених привреда
2 Политика конкурентности и нове теорије економског раста и трговине
3 Политика конкурентности, индустријска политика и регионална политика
4 Трендови у глобализацији и конкурентности
5 Фактори који утичу на конкурентност: експлицитно препознавање низа путева којима
6 држава може да утиче на продуктивност
7 Алтернативни приступи конкурентности нација и предузећа: конкурентност у развијеним земљама,

конкурентност у земљама у развоју.
8 Методологија праћења конкурентости
9 Анализа показатеља макро и микро економске конкурентности  и место Србије у  међународним

компарацијама
10 Анализа улоге основних полуга (стубова) конкурентности у појединим развојним фазама
11 Квантитативна и квалитативна анализа фактора који на макро и микро нивоу највише повећавају

конкурентност српске привреде у процесу прикључења ЕУ.
12 Цјеновни фактори конкурентности
13 Нецјеновни фактори конкурентности
14 Технологија и истраживачко-развојни рад као фактор конкурентности
15 Квалитет истандардизација као фактор конкурентности
16 Дизајн производа и процеса као фактор конкурентности
17 Фактори диференциране понуде
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,6 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150___сати

Активна настава:_3__ x15=_45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације _88__ сати

Обавезе студента:присуство настави
§ Литература:

Porter, Е. Michael.1998. On Competition. Boston: Harvard Business School Publishing, Porter, Е. Michael.
Schwab, Klaus. 2008. Global Competitiveness Report 2008-2009. Geneva, Switzerland: World Economic
Forum, Козомара, Јелена.2001. Спољнотрговинско пословање. Беогрд: Бесједа
Облици провјере знања и оцјењивање: тестови, усмени испит, семинарски
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ФИНАНСИЈАКИ И ЕКОНОМСКИ МОДЕЛИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 03
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ,
смјер: Политика развоја
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Упознати студенте с развијеношћу финансијских и економских модела код нас,
као и са значајем финансијских мјерења и метода.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Миливој Крчмар
Метод наставе и савладавање градива: предавања, вјежбе, преѕентације
Садржај предмета по седмицама:
1 Елементи коначне и почетне вриједности појединачних износа
2 Израчунавање интереса
3 Ломбардни рачун
4 Текући рачун
5 Обрачун потрошачких кредита
6 Есконтовање мјенице
7 Валуте и девизе
8 Сложени интересни рачун
9 Увод у сложени интерес

10 Рачун ренте
11 Амортизација зајма
12 Фактор додатних улога
13 Фактор актуализације
14 Амортизација и конверзија зајма
15 Елементи за припрему одлуке о инвестирању
16 Цена капитала
17 Методе инвестиционог одлучивања

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=0,67

Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,6 сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати
Активна настава 3x15= 45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 80 сати

Обавезе студента:
Литература:

1. Крчмар Миливој. 2002.  „Финансијска математика и методе инвестиционог одлучивања“.
Сарајево: Кемиграфика.

2. Јелена Кочовић. „Финансијска математика“. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање:
1. Предавања; 2. Вјежбе; 3. Семинарски радови; 4. Презентација
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 05
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Економски развој БИХ, смјер: Регионални развој и бизнис, изборни
предмет студијског програма
Условљеност другим предметима:
Одслушани обавезни предмети студијског програма , Завршен први циклус студија
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основну проблематику и специфичности руралног развоја, с посебним

акцентом  на актуелно стање у БиХ (РС);
- Да студенти буду упознати са актуелним трендовима и перспективама  руралног сектора у

контексту општег економског развоја;
Име и презиме наставника и сарадника:
Доц. др Биљана Вељковић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Рурални сектор и транзиција
2 Основне карактеристике села и сеоских заједница
3 Економска дефиниција руралног становништва
4 Интегрални рурални развој
5 Еволуција концепта интегралног руралног развоја
6 Утврђивање нивоа руралности региона
7 Индикатори руралног развоја
8 Први тест/колоквијум
9 Рурална политика
10 Рурални развој БиХ
11 Институционалне основе политике руралног развоја у БиХ
12 Ниво руралности и класификација региона у БиХ
13 Листа основних индикатора руралног развоја у БиХ
14 Агробизнис и политика аграра
15 Перспективе руралног развоја у БИХ (РС)
16 Рурални развој у ЕУ и земљама ЈИЕ
17 Други тест/колоквијум
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=5/30=0,167
Недјељно оптерећење:

=0,167 x40 сати=6,67 сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

5 кредита x 30 сати/кредиту=150 сати
Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15),
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 60 сати

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе
Литература:
Стојановић Ж, Закић З., Економика аграра, Центар за издавачку дјелатност, Београд, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:Усмени испит, тестови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЈАВНИ СЕКТОР И ФИНАНСИЈЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 04
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ,
смјер: Политика развоја
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Упознати студенте са
питањима која свакодневно намећу јавне финансије, јавни сектор и држава својим
(не)деловањем, те иста дефинисати и приближити студентима како би их боље
разумели и како би били у стању да пронађу за њих одговарајућа решења.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Божидар Раичевић
Метод наставе и савладавање градива: предавања, вјежбе, презентације
Садржај предмета по седмицама:
1 Јавним финансије
2 Фискално оптерећење
3 Јавни расходи
4 Приступ јавним расходима
5 Величина јавних расхода
6 Подјела (класификација) јавних расхода
7 Јавни приходи
8 Порези и таксе
9 Накнаде и доприноси

10 Царине
11 Привредни (нефискални) јавни приходи
12 Остали јавни приходи
13 Јавни зајам
14 Буџет
15 Ванбуџетске институције
16 Фискални федерализам
17 Фискална децентрализација

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=0,67

Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,6 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати

Активна настава 3x15= 45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 80 сати

Обавезе студента:присуство настави
Литература:

1. Б. Раичевић. 2005. „Јавне финансије“. Београд: Економски факултет.
2. Brummerhoff Dieter. 2000. „Javne financije“. Zagreb: MATE.
2. А. Стојановић. 2006. „Транзиција и пореске реформе“. Сарајево: Ревикон.

Облици провјере знања и оцјењивање: Предавања, Вјежбе, Семинарски радови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЕКОНОМИЈА УСЛУГА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 06
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски
програм Еконмски развој БИХ, Смјер: Нова економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Изучавање предмета Економија
услуга има за циљ да студентима објасни разликовање начина пословања у
сектору услуга у односу на сектор производних и потрошних добара.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Никола Глуховић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, вјежбе, презентације, семинраски
Садржај предмета по седмицама:
1 Економија услуга – појмовни оквир
2 Услужни менаџмент
3 Управљање квалитетом услуга
4 Маркетинг услуга
5 Услужни маркетинг микс
6 Политички маркетинг и међународна трговина услуга
7 Интегрисане маркетиншке комуникације  услужних организација
8 I парцијални испит
9 Понашање потрошача у процесу куповине услуга

10 Сатисфакција корисника услуга
11 Развој дугорочних односа са потрошачима
12 Стратегија услужних предузећа у ситуацијама незадовољства потрошача
13 Креирање услужног производа
14 Брендирање и позиционирање у услужном сектору
15 Управљање услужним процесом
16 Истраживање тржишта услужних дјелатности
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,67
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,6 сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати
Активна настава 3x15= 45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 80 сати

Обавезе студента:присуство настави и вјежбама
Литература:
Канцир Р. Маркетинг услуга, Београд, 2004., Вељковић С., Маркетинг услуга, ЦИД,
Београд,2009.
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИНВЕСТИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ

Скраћени
назив

Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП07
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој
БиХ, смјер: Политика развоја
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Оспособити студенте да разумију релевантне факторе који утичу на доношење
одлука о инвестирању и да стекну основна знања из области инвестиционог
менаџмента
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Радомир Божић
Метод наставе и савладавање градива: предавања, вјежбе, студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Модерна теорија инвестиција
2 Финансијско тржиште и инвестиције
3 Основна класификација инвестиција
4 Инвестиције у реална средства и финансијски аспекти плана капиталних улагања
5 Анализа капацитета и тржишта при изради инвестиционог програма
6 Динамичке и статичке методе за оцијењивање инвестиционих пројеката
7 Примјер оцијењивања два инвестициона програма
8 Први тест / колоквијум
9 Лизинг

10 Инвестирање у хартије од вриједности
11 Основне и изведене хартије од вриједности
12 Варанти, конвертибилне хартије од вриједности и права
13 Модел процијењивања капиталних улагања ( CAPM)
14 Врсте ризика ( системски и несистемски)
15 Арбитражна теорија процијењивања
16 Основе портфолио теорије и избор оптималног портфолија
17 Други тест / колоквијум

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=...

Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=... сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=____сати
Активна настава:___ x15=___сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације ____ сати

Обавезе студента:присуство настави
Литература:

3. Божић Р.  „Финансирање предузећа и финансијско тржиште, Приштина,1998
4. Красуља Д., Иванишевић М., Пословне финансије, Економски факултет Београд, 2004

Облици провјере знања и оцјењивање: предавања, вјежбе
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИЗБОР ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 08
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски програм
Еконмски развој БИХ, Смјер: Политика развоја
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Предмет има за циљ да студентима пружи
најновија знања из области управљања и оцене разноврсних инвестиционих и бизнис пројеката.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. Др Мирко Пуљић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, вјежбе, презентације, семинраски
Садржај предмета по седмицама:
1 Дефинисање пројекта
2 Животни циклус пројекта
3 Класификација пројеката
4 Циљеви и мотиви избора пројеката
5 Општа начела и правила избора пројекта
6 Критерији оцјене и избор инвестиционих пројеката
7 Расположиви пројекти за избор
8 I парцијални испит
9 Упоредна анализа подобности пројеката
10 Статичке методе оцјене и рангиарање инвестиционих пројеката
11 Динамичке методе
12 Методе НСВ пројекта
13 Метода ИРР-Интерна стопа рентабилности
14 Метод повраћаја и његова реципрочна вриједност
15 Метод рачуноводствене стопе приноса
16 Рангирање инвестиционих пројеката
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150___сати

Активна настава:__3_ x15=45___сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације __88__ сати

Обавезе студента:присуство настави и вјежбама
Литература:Мијатовић С., Управљање привредним инвестицијама, Економски факултет
Источно Сарајево. 2001, Јовановић П., Управљање пројектима, Висока школа за пројектни
менаџмент, Београд 2008, Иванишевић М., Красуља Д., Пословне финансије ЦИД, Београд,
2006.
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ТРЖИШТЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 06
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:Други циклус студија (мастер): Економски развој БИХ,
смјер: Регионални развој и бизнис

Условљеност другим предметима:дслушани обавезни

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да се студенти обуче и оспособе за  извршавање постављених задатака у циљу задвољавања

потреба и интереса појединаца,колектива и друштва у цјелини
- Да се студенти оспособе да активно управљају кадровима, који би, тиме, били  обучени,

мотивисани и стимулисани за извршавање постављених задатака предузећа и институција у
којима су запослени

Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Марко Шарчевић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:Предавања, реферати, семинарски радови

Садржај предмета по седмицама:
1 Увод у проблематику менаџмента људских ресурса
2 Савремени приступ и организациони аспекти менаџмента људских ресурса
3 Комуникација и информација
4 Начини обезбјеђивања људских ресурса
5 Планирање, регрутовање и селекција кадрова
6 Начин организовања рада
7 Лидерство и мотивација
8 Први тест/колоквијум
9 Праћење индивидуалних резултата рада
10 Развој менаџмента људских ресурса
11 Плаћање запослених и однос према запосленим
12 Жалбено и дисциплинско интервјуисање
13 Закон о раду , Закон о заштити на раду, Закон о синдикату, Закон о ПИО
14 Закон о платама и накнадама
15 Актуелно стање на тржишту рада у БИХ (РС)
16 Институције тржишта рада у БИХ (РС)  (Завод за запошљавање, Привредна комора)
17 Други тест/колоквијум
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150сати

Активна настава:3x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88_ сати

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе
Литература:Богичевић Б, Менаџмент људских ресурса, Економски факултет Београд,
2006.Торингтон Д, Менаџмент људских ресурса , Дата статус, Београд, 2004.Деслер Г.,Основи
менаџмента људских ресурса, Дата статус, Београд, 2007.Закон о раду, Закон о синдикату, Закон о
заштити на раду, Закон о ПИО-у ,Закон о  платама и накнадама;
Облици провјере знања и оцјењивање:тетсови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 05
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ, смјер: Нова
економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да студенти савладају појмове који су кључни
за економски и развојни фактор нове економије 21. вијека, а то је знање или његов економски
облик интелектуални капитал.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Бранко Ђерић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, вјежбе
Садржај предмета по седмицама:
1 Појам интелектуалног капитала
2 Структура интелектуалног капитала
3 Улога знања (интелектуалног капитала) у стварању националног богаства
4 Значај и улога интелектуалног капитала у производњи конкурентскох предности
5 Нова економија: концепт
6 Традиционална и нова економија
7 Обиљежија нове економије
8 Глобализација пословања
9 Интернет и глобално пословање
10 Конкурантност привреда и е - спремност субјеката.
11 Могућности и праваци даљег развоја нове економије
12 Информационо доба
13 Макроекономске перспективе
14 Структура тржишта у новој економији
15 Запошљавање и радна снага
16 Креирање дигиталног предузећа
17 Бизнис у новој економији

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=0,167

Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150сати
Активна настава:3 x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88 сати

Обавезе студента:присуство настави
§ Литература:
1. Ђерић, Бранко. 1997. Теорија и политика привредног развоја. Београд: Савремена администрација
2. Hartley, John. 2007. Kreativne industrije. Beograd: Clio.
3. Idris, Kamil. 2002. Intelektualna svojina. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu.
4. Tiesen, Rene et alia. 2006.Dividenda znanja. Novi Sad: Adizes SEE.
5. Ђерић, Бранко. 2008. ˝Интелектуални капитал и развој »друштва знања«˝, Зборник радова

Економског факултета Источно Сарајево, Број 2,
Облици провјере знања и оцјењивање:тетсови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИНОВАТИВНА ПРОИЗВОДЊА И МЕНАЏМЕНТ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 03
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ, смјер: Нова
економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да се студенти упознају са  битношћу
технолошких промјена, иновацијама и креативности, у остваривану циљева (економског)
развоја, те специфичности, комплексности и кумулативној природи тог
процеса.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Тихомир Спремо
Метод наставе и савладавање градива:
Садржај предмета по седмицама:
1 Технолошка промјена и економска теорија: традиционални приступ и рађање 'Економије

иновација'
2 Технолошка промјена и економска теорија: критички осврт на нео-технолошки приступ
3 Фирма, производња и инновације: 'ресоурце басед' и 'еволутионарy' теорије фирме
4 Путање иновација, економски сектори и потражња: величина фирме, структура тржишта и

секторске путање иновација
5 Међународна конкурентност и технолошки јаз: национални технолошки систем и

технолошке способности
6 Међународна конкурентност и технолошки јаз: Национални Систем Инновација
7  Међународна технолошка дифузија – комплексности и специфичности у Глобалном

окружењу
8 Иновације и економска перформанса: преглед емпиријских анализа
9 Иновације и економска перформанса: искуство Ново-индустријализираних земаља

10 Технолошке промјене и глобализација: изазови индустриализације и технолошког
прогреса у глобалном окружењу ( новој ери)

11 Менаџментз иновације
12 Иновације и иновативност
13 Управљање иновационим пројектима
14 Мерење иновативности
15 Модели процеса иновације
16 Иновациони системи
17 Интелектуална својина у менаџменту иновација
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150сати
Активна настава:3 x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88 сати

Обавезе студента:присуство настави
Литература: The Oxford Handbook of Innovation.2005. Oxford University Press., Desler, G. 1996.
Management. New York , Стошић, Биљана. 2007. Менаџмент иновација, Београд: ФОН
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, тестови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ПРАВО НОВЕ ЕКОНОМИЈЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 04
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ, смјер: Нова
економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: предавања, презентације, студије случаја
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Слободан Марковић
Метод наставе и савладавање градива:
Садржај предмета по седмицама:
1 Увод у право интелектуалног власништва
2 Темељна правна питања
3 Главни медународни уговори, методи за рјешавање спорова
4 ТРИПС уговори
5 Третман права везаних за патенте, робне жигове, повјерљиве информације, ауторско право

итд.
6 Како се одредеđни проблеми третирају у праву
7 Јавно благостање и технолошки развој
8 Специфицна питања везана за права на заштиту интелектуалног власништва у области ИКТ
9 Медусобни однос разних режима у комерцијализацији или употреби интелектуалног

власништва
10 Трансфер технологије, медународно лиценцирање, продаја франшизе
11 Законодавство ЕУ и законодавство БиХ
12 Kompjutersko pravo
13 Kompjuterske kradje i kriminalitet
14 Neovlašćeno pribavljanje informacija
15 Kompjuterske sabotaže i prevare
16 Kompjuterski terorizam
17 Kompjuterska špijunaža
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150сати
Активна настава:3 x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88 сати

Обавезе студента:присуство настави
§ Литература:
1. Марковић, М. Слободан. 2007. Право интелектуалне својине, Сарејево: Магистрат
2. Бесаровић, Весна. 2000. Интелектуална својина: индустријска својина и ауторско право,

Београд: Чигоја штампа.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИКТ И ИКТ ТРЖИШТЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 07
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ,
смјер: Нова економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да се студенти упознају са новим
технологијама које користе све предности глобалног умрежавања и Интернета,
као и да се упознају са ИКТ тржиштем у цијелом свијету.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Саво Ступар
Метод наставе и савладавање градива:предавања, студије случаја, презентације
Садржај предмета по седмицама:
1 Праћење ИКТ за развој друштва
2 Трендови ширења ИКТ
3 Брзи раст у свим деловима света
4 Праћење дигиталног јаза
5 Регионални развој заслужује посебну пажњу
6 Будући изглед и последице финансијске кризе
7 Коришћење ИКТ у пословном сектору
8 Мјерење ИКТ и пословање
9 Утицај коришћења различитих ИКТ

10 Велика предузећа и ИКТ
11 Секторски разлике у употреби ИКТ
12 Национална ИКТ стратегија
13 Развијање образаца у ИКТ трговини
14 Трговина ИКТ робом
15 Ослањање на ИКТ робе
16 Импликације кризе: прелиминарну процену
17 СДИ у пројектима везаним за ИКТ
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150сати
Активна настава: 3x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације __88__ сати

Обавезе студента:Присуство настави
§ Литература:
§ UNCTAD. 2009. ˝Information Economy Report˝. New York, Geneva: United Nations
§ Паниан, Жељко. Пословна информатика за економисте, Загреб: Масмедиа

Облици провјере знања и оцјењивање:тестови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП08
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ,
смјер: Нова економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да се студентима понуде базична
знања, концепције, принципе, стратегије и вјештине управљања међународним
пословним операцијама, као најсигурније подлоге успјешних европских интеграција.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Александар Стојановић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, вјежбе, реферати
Садржај предмета по седмицама:
1 Почеци и развој ЕУ
2 Монетарна политика
3 Фискална политика и буџет
4 Заједничка пољопривредна политика
5 Политика конкуренције
6 Индустријска политика у области производње и услуга
7 Трговинска политика
8 Регионална политика
9 Мобилност капитала

10 Мобилност радне снаге
11 Социјална политика
12 Еколошка политика
13 Политика саобраћаја
14 Проширење на Исток
15 Турска у ЕУ: Еутаназија или подмлађивање Европе
16 Регион у ЕУ: Основна политика
17 Босна и Херцеговина и ЕУ
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150сати
Активна настава:3 x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88 сати

Обавезе студента:присуство настави
§ Литература:
1. Јовановић, Н. Мирослав. 2004. Европске економске интеграције. Београд:

Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање:тетсови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:



- 20 -

Пун назив Е - БИЗНИС
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ЕРИСП 09
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Економски развој БиХ, смјер: Нова
економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да се студенти упознају са новим методама
пословања које користе све предности глобалног умрежавања и Интернета и да се оспособе да
стратегију електронског пословања примијене у постојећим предузећима.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Небојша Радић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, реферати, практични примјери
Садржај предмета по седмицама:
1 Дефиниција електронског пословања
2 Модели електронског пословања
3 Развој електронског пословања
4 Инфраструктура електронског пословања: Интранет, Екстранет и Интернет
5 Утицај Интернета на трансформацију пословања
6 Глобализација пословања и глобално умрежавање
7 Размјена информација преко Интернета, Екстранета и Интранета као извор креирања

вриједности
8 Кључне карактеристике Интернет тржишта
9 Изазови електронског пословања – главни глобални трендови

10 Нови модели пословања
11 Модели пословања на Интернету: Пословање ка пословању (B2B), Пословање ка потрошачу

(B2C),
12 Компјутерске мреже електронског пословања: Web, PSTN, GSM и сл.
13 Стратегија конкурисања на Интернету
14 Значај коришћења сервиса Интернета за побољшавање пословања
15 Сервиси и апликације електронског пословања: Gateways, Web сервери, софтверске

компоненете и ERP системи
16 Апликације приступа преко портала
17 Управљање ризиком
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,7сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150сати
Активна настава:3 x15=45сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 88 сати

Обавезе студента: присуство настави
§ Литература:
1. Станкић, Раде. 2007. Електронско пословање. Београд: Економски факултет
2. Поцајт, В. ,Тошић, Д. 2005. Интернет пословање после 2005. Београд: ИНИ
3. Паниан, Жељко. Пословна информатика за економисте, Загреб: Масмедиа

Облици провјере знања и оцјењивање:тетсови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:


