
Студијски програм другог циклуса: ФИНАНСИЈЕ

Шифра
предмета

Назив предмета Број сати Семестар ECTS
бодови

Обавезни предмети студијског програма
ОСП01 Методологија НИР-а 30+15 1 6

ФОСП01 Управљање финансијским
институцијама

30+15 1 8

ФОСП02 Макроекономија и развој у Ј-И
Европи

30+15 1 8

ФОСП03 Улагања у хартије од вриједности 30+15 1 8
Смјер: БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Изборни предмети смјера
ФИСП01 Монетарна политика и финансијски

сектор транзиционих економија
30+15 2 5

ФИСП02 Управљање ризиком у банкама 30+15 2 5
ФИСП03 Финансијски модели и методи 30+15 2 5
ФИСП04 Корпоративне финансије 30+15 2 5
ФИСП05 Финансијско извјештавање и

ревизија у финансијском сектору
30+15 2 5

ФИСП06 Управљање ризиком у осигурању 30+15 2 5
Смјер: РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Изборни предмети смјера (бирају се по 3 предмета)
ФИСП01 Финансијско извјештавње према

МСФИ
30+15 2 5

ФИСП02 Ревизија јавног сектора 30+15 2 5
ФИСП03 Ревизија финансијских извјештаја 30+15 2 5
ФИСП04 Корпоративне финансије 30+15 2 5
ФИСП05 Консолидовани и специјални

биланси
30+15 2 5

ФИСП06 Управљачко рачуноводство 30+15 2 5
Смјер: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Изборни предмети смјера (бирају се по 3 предмета)
ФИСП01 Монетарна политика и финансијски

сектор транзиционих економија
30+15 2 5

ФИСП02 Порези и пореско планирање 30+15 2 5
ФИСП03 Финансијски модели и методи 30+15 2 5
ФИСП04 Корпоративне финансије 30+15 2 5
ФИСП05 Евалуација инвестиционих пројеката 30+15 2 5
ФИСП06 Управљање људским ресурсима 30+15 2 5

Студијски програм (сви смјерови)
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 6 30 15
Шифра предмета ОСП01
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј
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 дрБранко Ђерић, Проф. Славица Јевтовић
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 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=6/30=0,2
Недјељно оптерећење:
=0,2 x40 сати=8 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
6кредита x 30 сати/кредиту=180 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 120сати

Обавезе студента:
Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе и активно учествују у наставном процесу
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 Сарајев,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:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

УФИ обавезни 1 8 30 15
Шифра предмета ФОСП 01
Школска година од које се програм реализује 2010/11
Врста и ниво студија, студијски програми: Дипломски академски студиј, Студијски
програм: Финансије
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: продубљено разумјевање функционисања и
упраљања финансијским нституцијама са разумјевањем специфичности њиховог
функционисања у БиХ
Име и презиме наставника и сарадника:проф.др Ново Плакаловић
Метод наставе и савладавање градива: предавање и вјежбе, семинарски радови и
презентације, дискусије
Садржај предмета по седмицама:
1 Финансијски систем и типови финансијских институција
2 Значај каматних стопа за фнансијске институције
3 Финансијске институције у монетарном систему
4 Управљање ликвидношћу финансијских институција
5 Мјерење успјешности пословања финансијских институција
6 Управљање профитабилношћу
7 Управљање ризицима у финансијским институцијама
8 I парцијални испит
9 Управљање капиталом
10 Структура и конкуренција у банкарском и финансијском сектору
11 Микрокеедитне установе
12 Осигуравајућа друштва и пензиони фондови
13 Штедно-кредитна удружења
14 Регулација финансијских инстиуција
15 Супервизија финансијских институција
16 Карактеристике финансијског тржишта у БиХ
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,27
Недјељно оптерећење:

=0,27 x40 сати=10,8сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=__240__сати
Активна настава:__3_ x15=__45_сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације __178__ сати

Обавезе студента: Похађање наставе, активност током наставе, семинарски радови и есеји,
дискусије, савлађивање градива (учење), испити
Литература:Мишкин С.Ф. Икинс Г.С. ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ +ИНСИТИУЦИЈЕ,  МАТЕ, Загреб,
2005
Облици провјере знања и оцјењивање: Похађање наставе, активност током наставе
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

обавезни 1 8 30 15
Шифра предмета ФОСП 02
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски програм
Финансије
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Бранко Ђерић
Метод наставе и савладавање градива:
Садржај предмета по седмицама:
1 Дефинисање и специфичности подручја ЈИЕ
2 Тржишне реформе и  инсталисани тржишни механизами
3 Традиционални,транзициони и секторски индикатори  постигнутих резултата
4 Анализа главних макроекономских проблема

(раст,инфлација,дефицити,задужење,незапосленост,...)
5 Финансијски сектор
6 Енергетика и одрживи развој
7 Инфраструктура
8 И парцијални испит
9 Индустрија и агроиндустријски комплекс

10 Сектор услуга
11 Регионално тржиште
12 Инвестиције и инвестициона атрактивност регије
13 БиХ,Србија,Хрватска,Црна Гора,осврт и компарација
14 Унапређење пословног окружења
15 Економске политике
16 Перспективе и ризици
17 ИИ парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,27
Недјељно оптерећење:

=0,27 x40 сати=10,8сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=__240__сати
Активна настава:__3_ x15=__45_сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације __178__ сати

Обавезе студента:присуство настави и вјежбама
Литература:1.Енгдал W.,Богови новца,Детецта,Загреб,2010-12-102.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.ЕБРД,Транситион Репорт
2010,Сустаинабилитy Репорт,Аннуал Репорт 2009.,Стратегија за БиХ  2010-2013
8.ИМФ,Станд-Бy Аррангемент wитх БиХ,Но 10/389.Извјештај о финансијској стабилности за 2009,ЦБ
БиХ,Сарајево10.СМ БиХ,Економски трендови,11.СМ БиХ,Економски и фискални програм 2010-
201212.СМ БиХ,Информације о  вањском дугу,унутрашњем дугу и јавној задужености БиХ на дан
31.12.2009.13.Извјештаји WБРД,ИМФ,ТИ
Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив УЛАГАЊА У ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

обавезни 1 8 30 15
Шифра предмета ФОСП 03
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Финансије, обавезни предмет студијског програма
Условљеност другим предметима:Завршен први циклус студија

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе вредновања финансијских  инвестиција
- Да се студенти оспособе за вредновање улагања у појединачне ХОВ  и портфолио ХОВ
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Радомир Божић, сарадник према годишњем
приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери
Садржај предмета по седмицама:
1 Основе инвестирања у финансијске облике имовине (ХОВ)
2 Финансијске институције и тржишта
3 Вредновање дужничких ХОВ
4 Вредновање дужничких ХОВ
5 Вредновање власничких ХОВ
6 Вредновање власничких ХОВ
7 Принос и ризик појединачних ХОВ
8 Први тест/колоквијум
9 Основе портфолио теорије и инвестиционе анализе (оптимизација и управљање портфолиом)
10 Основе портфолио теорије и инвестиционе анализе (оптимизација и управљање портфолиом)
11 Модели равнотеже на тржиштима капитала
12 Модели равнотеже на тржиштима капитала
13 Оцјена перформанси портфолиа
14 Изведене ХОВ – основе, примјена и вредновање
15 Изведене ХОВ – основе, примјена и вредновање
16 Други тест/колоквијум
17 Припреме за завршни испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,27
Недјељно оптерећење:

=0,27 x40 сати=10,8сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=__240__сати

Активна настава:__3_ x15=__45_сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације __178__ сати

Обавезе студента:
Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе и активно учествују у наставном процесу
Литература:
Bodie Z., Kane A., Marcus, Почела улагања, Превод, Мате, Загреб, ЗСЕМ, 2006.
Шошкић Д, Хартије од вредности: Управљање портфолиом и инвестициони фондови, Београд, 2000.
Облици провјере знања и оцјењивање:
На основу „Правила студирања на другом циклусу студија“ (Универзитет у Источном Сарајеву, ...) и
Плана рада и вредновања рада студената заснованог на тим Правилима
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР ТРАНЗИЦИОНИХ
ЕКОНОМИЈА

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)
изборна 2 5 30 15

Шифра предмета ФИСП 01
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми: Дипломски академски студиј, Студијски програм
Финансије
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Продубљено разумјевање монетарне економије у
транзиционим економијама са посебним освртом на БиХ
Име и презиме наставника и сарадника: проф.др Ново Плакаловић, мр Марко Ђого
Метод наставе и савладавање градива: предавање и вјежбе, семинарски радови и презентације,
дискусије
Садржај предмета по седмицама:
1 Финансирање раста и развоја
2 Теорија новца и економског раста
3 Кејнзијански погледи на значај новца
4 Монетаристички приступ разумјевању улоге новца
5 Мандел-Флемингов модел
6 Трансмисиони механизми монетарне политике у ЗУТ
7 Новац, инфлација и раст у ЗУТ
8 I парцијални испит
9 Политике девизног курса у ЗУТ
10 Дугови и кризе
11 Улога међународних финансијских институција у ЗУТ
12 Економски модели и приступи  ММФ-а
13 Нове идеје провоциране финансијском и економском кризом
14 Независност централне банке
15 Систем и механизам валутног одбора
16 Функционисање и перспективе монетарног система у БиХ
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

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

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту= 150сати
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: Похађање наставе, активност током наставе, семинарски радови и есеји, дискусије,
савлађивање градива (учење), испити
Литература: Плакаловић Н. МОНЕТАРНА ЕKОНОМИЈА, Теорија, Политика, Инситуције, Завод за
издавање уџбеника Српско саарјево, 2004.
Ghatak S. Sanchez R.J., MONETARY ECONOMICS IN DEVELOPING COUNTRIES,  Palgrave McMillan,
2007.
Montiel J.P. MACROECONIMCS IN EMERGING MARKETS, Cambridge University Press, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање: Похађање наставе, активност током наставе, семинарски
радови и есеји, дискусије, савлађивање градива (учење), испити
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У БАНКАМА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП02
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски програм
Финансије, смјер Банкарство и осигурање
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Циљеви предмета су да се изуче два кључна питања пословања банака-управљање ризицима и
капиталом. У кључне ризике су убројани: кредитни, ликвидносни, платни, каматни,валутни, тржишни и
оперативни.
Име и презиме наставника и сарадника:
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, интерактивна настава уз учешће свих студената, расправе, дискусије и презентације.
Садржај предмета по седмицама:
1 Анализа и управљање ризиком у банкама
2 Улога окружења у процјени изложености ризику банака
3 Кључни учесници у процесу корпоративног упрвљања ризицима
4 Структура биланса стања и управљање билансом банака
5 Профитабилност
6 Адекватност капитала
7 Управљање кредитним ризиком
8 I парцијални испит
9 Управљање ризиком ликвидности
10 Управљање инвестиционим портфолиом стабилне ликвидности
11 Управљање тржишним ризицима
12 Управљање каматним ризиком
13 Управљање валутним ризиком
14 Транспарентност финансијских извјештаја банака
15 Однос између анализе ризика и супервизије банака
16 Дискусија и расправа по појединим питањима из праксе
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:

=к x40 сати=6,68и

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150сати
Активна настава:__3x15=_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, учешће у дискусијама, припрема презентација и семинарски
радови.
Литература:
Van Grenning, Brajović Bratanović, Analiza i upravljanje bankovnim rizicima, Mate, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:Писмени, усмени, семинарски рад
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ФИНАНСИЈСКИ МОДЕЛИ И МЕТОДИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 03
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Студијски програм Финансије, смјер
Банкарство и осигурање
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:
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=0,167
Недјељно оптерећење:

=к x40 сати=6,68и

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150сати
Активна настава:__3x15=_45__сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације ___88_ 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 КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)
КФ ИП 2 5 30 15

Шифра предмета ФИСПО4
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија(мастер): Финансије, смјер Банкарство и осигурање, изборни предмет
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета:
- Да студенти савладају основе корпоративних  финансија
- Да се студенти оспособе за примјену МСФИ
- Да се студенти припреме за даље изучавање рачуноводствене теорије и праксе
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Милорад Иванишевић
Метод наставе и савладавање градива:

Предавања, реферати, семинарски радов, практични примјери

Садржај предмета по седмицама:
1 Уводна разматрања о корпоративним финансијама
2 Анализа пословног и финансијског окружења
3 Базични концепти одређивања вриједности
4 Временска вриједност новца
5 Инвестициона анализа
6 Анализа финансијских извјештаја
7 Финансирање и финансијске одлуке
8 Први тест
9 Технике капиталног буџетирања

10 Анализа структуре капитала
11 Дивидендна политика
12 Корпоративне финансијске политике
13 Одређивање вриједности дугорочних хартија од вриједности
14 Управљање обрзном имовином
15 Анализа финансијских извјештаја
16 Други тест
17 Припреме за завршни испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=5/30=0,167
Недјељно оптерећење:

=0,167x40 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
Литература:
Brealy R. A. And Myres C. C., Principles of Corporate Finance, Boston 2003
Damodaran  A., Corporate Finance, John Willy and Sons, Inc,, New York 2001.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И РЕВИЗИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ
СЕКТОРУ

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)
Изборни II 5 30 15

Шифра предмета ФИСП 05
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Студијски програм II циклуса-Финансије,
смјер Банкарство и осигурање

Условљеност другим предметима: Одслушани обавезни предмети студијског програма

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе теорије и праксе финнасијског извјештавања у финансијском

сектору
- Упознати студенте са специфичностима ревизије финансијских извјештаја  у  финансијском

сектору
- Да се студенти оспособе за састављање финансијских извјештаја банака
- Да се стеднти оспособе за што квалитетније укључивање у професију
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Драган Кулина

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, примјери-рад у мањим групама,
реферати и семинарски радови
Садржај предмета по седмицама:
1 Циљ финансијских извјештаја финансијског сектора
2 Основне претпоставке за састављање финансијских извјештаја финансијског сектора
3 Елементи финансијских извјештаја банака и осигуравајућих друштава
4 Признавање елемената финансијских извјештаја финансијског сектора
5 Мјерење елемената финансијских извјештаја финансијског сектора
6 Објављивање и презентација финансијских инструмената
7 Признавање и мјерење финансијских инструмената
8 I парцијални испит
9 Улога и значај екстерне ревизије у банкама

10 Улога интерне ревизије у банкама
11 Ревизија управљања ризицима у банкама
12 Ревизија управљања капиталом у банкама
13 Извјештаји о ревизији
14 Улога и одговорност Одбора за ревизију
15 Специфичности ревизије осигуравајућих друштава
16 II парцијални испит

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=.0,167

Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,67сати

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

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: Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе
Литература: Лукић. Р., Банкарско рачуноводство, ЦИД, Економски факултет у Београд, 2006;
Лукић. Р.,Ревизија у банкама, ЦИД, Економски факултет у Београду, 2010; Међународни
стандарди финансијског  извјештавања. Превод, Савез рачуновођа  и ревизора РС, 2006,
Професионална, законска и подзаконска регулатива у Републици Српској и БиХ
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ОСИГУРАЊУ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 06
Школска година од које се програм
реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј,
Студијски програм Финанисје, Смјер:Банкарство и осигурање,
Условљеност другим предметима: Математика за економисте, Статистика,
Финансијска математика, Економика осигурања.

Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Банкарски послови и дјелатност
осигурања се заснивају на ризицима; ризик штедње, ризик улагања, ризик живота ... Стручно
знање управљања овим ризицима ће бити резултат изучавања овог преднета.

Име и презиме наставника и сарадника:Доц. др Мира Пешић-Андријић

Метод наставе и савладавање градива: Предавање, вјежбе консултације.

Садржај предмета по седмицама:
1 Теоријске спознаје ризика.
2 Ризик и дјелатност осигурања.
3 Врсте ризика.
4 Класично схватање ризика.
5 Колективни ризик.
6 Савремено схватанје ризика.
7 Обилјежја ризика у осигурању и утврђиванје величине ризика.
8 I парцијални испит
9 Средства ризичне заједнице.

10 Управљање текућим ризицима.
11 Идентификација ризика.
12 Оцјена ризика и методе покрића.
13 Методе физичке контроле.
14 Методе финансијске контроле.
15 Избор метода покрића ризика.
16 Квантификација ризика у пословним финансијама.
17 II парцијални испит

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=0,167

Недјељно оптерећење:
=к x40 сати=6,68 сати

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: Предавања, вјежбе, семинарски рад.
Литература:Е. Ј. Vaughan i T.M. Vaughan, Osnove osiguranja: upravljanje rizicima,
Mate, Zagreb 2000.
Облици провјере знања и оцјењивање: Писмени, усмени и семинарски рад.
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ ПРЕМА МСФИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 01
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Финансије, смјер: Рачуноводство и ревизија , изборни предмет
Условљеност другим предметима: Завршен први циклус студија

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе финансијског извјештавања према МСФИ
- Да се студенти оспособе за примјену оквира за финансијско извјештавање заснованог на

МСФИ
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Радомир Божић

Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери
Садржај предмета по седмицама:
1 Оквир за финансијско извјештавање и Оквир за припрему и презентацију ФИ
2 МСФИ
3 Фер вриједност према МСФИ
4 Презентација ФИ према МРС 1
5 Признавање, вредновање и објелодањивање позиција активе биланса стања
6 Признавање, вредновање и објелодањивање позиција активе биланса стања
7 Признавање, вредновање и објелодањивање позиција активе биланса стања
8 Први тест/колоквијум
9 Признавање, вредновање и објелодањивање позиција пасиве биланса стања
10 Признавање, вредновање и објелодањивање позиција биланса успјеха
11 Признавање, вредновање и објелодањивање позиција биланса успјеха
12 Извјештавање о финансијским токовима
13 Извјештавање о заради по акцији
14 Извјештавање о групи повезаних предузећа
15 Извјештавање о групи повезаних предузећа
16 Други тест/колоквијум
17 Припреме за завршни испит
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 и активно учествују у наставном процесу
Литература:
Stolowy H, Lebas M, Financial Accuonting and Reporting - a global perspective, Thomson, 2006.
IFRS/МСФИ, International Accounting Standards Board, актуелна верзија или доступни превод
Облици провјере знања и оцјењивање: тестови, испит
Посебна напомена за предмет:



- 13 -

Пун назив РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни II 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 02
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми: Студијски програм II циклуса-Финансије, смјер
Рачуноводство и ревизија
Условљеност другим предметима: Одслушани обавезни предмети студијског програма

Циљеви изучавања предмета:
- Да студенти савладају основе теорије и праксе ревизије јавног сектора
- Да се студенти припреме за даље изучавање  теорије и праксе државне ревизије
- Да се студенти оспособе за квалитетно укључивање у рад ревизорских тимова и у професију

Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Драган Кулина

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, примјери- рад у мањим групама, реферати
и семинарски радови ограниченог обима

Садржај предмета по седмицама:
1 Буџет и финансијско извјештавање у јавном сектору
2 Природа, сврха и дјелокруг ревизије јавног сектора
3 Облици и циљеви ревизије јавног сектора
4 Основа ревизије јавног сектора-стандарди и кодекс
5 Модели организовања ВРИ
6 Међународна организација ВРИ
7 Организација државне ревизије у ЕУ, РС и БиХ
8 I парцијални испит
9 Финансијска ревизија јавног сектора
10 Ревизија сагласности у јавном сектору
11 Ревизија успјеха јавног сектора
12 Ревизија јавног сектора у КИС окружењу
13 Извјештавње у ревизији правилности
14 Извјештавање у ревизији успјеха
15 Ревизија јавног сектора-примјери
16 II парцијални испит

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=ЕСПБ/30=...

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

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

5 ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати
Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби(30+15),
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 75 сати

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе
Литература:Андрић.М и др., Ревизија јавног сектора, Екеономски факултет Суботица, 2007; State
Audit in EU, NAO, 2000 , John Bourn, Public Sector Auditing-Is it Value for money”2007, ISSAI/INTOSAI
стандарди, Професионална и законска регулатива у Републици Српској и БиХ
Облици провјере знања и оцјењивање: Предиспитне обавезе до 50 поена, завршни испит до 50
поена (писмени+усмени), а коначна оцјена се изводи на основу збира поена по оба основа
Посебна напомена за предмет:



- 14 -

Пун назив РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 03
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Финансије, смјер: Рачуноводство и ревизија , изборни предмет
Условљеност другим предметима:Завршен први циклус студија
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти стекну напредна теоријска и практична знања у домену ревизије финансијских

извјештаја и других врста ревизије
- Да се студенти оспособе за рад на различитим врстама ревизије
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Радомир Божић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Појам, улога, врсте и задаци ревизије
2 Циљеви, постулати, концепти и стандарди ревизије
3 Професионална етика ревизије
4 Процес и фазе ревизије финансијских извјештаја
5 Процес и фазе ревизије финансијских извјештаја
6 Процес и фазе ревизије финансијских извјештаја
7 Процес и фазе ревизије финансијских извјештаја
8 Први тест/колоквијум
9 Ревизија елемената финансијских извјештаја
10 Контрола квалитета у ревизији финансијских извјештаја
11 Равизија јавних расхода – основе ревизије јавног сектора
12 Интерна ревизија и остале врсте ревизије
13 Изазови и будућност ревизије
14 Ревизија финансијских извјештаја – практични примјер – студија случаја
15 Ревизија финансијских извјештаја – практични примјер – студија случаја
16 Други тест/колоквијум
17 Припреме за завршни испит
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 и активно учествују у
наставном процесу
Литература:
Hayes R, Schilder A, Dassen R, Wallage P, Принципи ревизије – међународна перспектива, превод, Савез
рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, 2002., Андрић М, Крсмановић Б, Јакшић Д, Ревизија
– теорија и пракса, четврто измијењено и допуњено издање, Суботица 2004.,  Божић Р, Кондић Н,
Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, Савез рачуновођа и ревизора
Републике Српске, Источно Сарајево - Бања Лука
Облици провјере знања и оцјењивање:тест, испит, семинарски
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив КОНСОЛИДОВАНИ И СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 05
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Финансије, смјер: Рачуноводство и ревизија , изборни предмет
Условљеност другим предметима:Завршен први циклус студија
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе консолидације финансијских извјештаја и специјалних биланса
- Да се студенти оспособе за сачињавање консолидованих и специјалних биланса
Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Ката Шкарић-Јовановић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери
Садржај предмета по седмицама:
1 Пословне комбинације и основе њиховог њиховог рачуноводственог обухватања
2 Рачуноводствено обухватање пословних комбинација према МСФИ
3 Консолидовани биланс стања – пуна консолидација
4 Консолидовани биланс стања – пуна консолидација
5 Консолидовани биланс успјеха
6 Рачуноводствено обухватање улагања у придружена предузећа
7 Рачуноводствено обухватање заједничких улагања
8 Први тест/колоквијум
9 Биланс оснивања и биланс промјене правне форме
10 Биланс фузије
11 Биланс раздвајања
12 Санирање и биланс санирања
13 Биланс ликвидације и ликвидности
14 Биланс поравнања
15 Стечајни биланс
16 Други тест/колоквијум
17 Припреме за завршни испит
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 и активно учествују у наставном процесу
Литература:
Ранковић Ј, Специјални биланси, Београд, 1996.
Ранковић Ј, Консолидовани годишњи закључак, Економски факултет Београд, 1994.
IFRS/МСФИ, International Accounting Standards Board, актуелна верзија или доступни превод
Облици провјере знања и оцјењивање:
На основу „Правила студирања на другом циклусу студија“ (Универзитет у Источном Сарајеву, ...) и
Плана рада и вредновања рада студената заснованог на тим Правилима
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 06
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски програм
Финансије, смјер Рачуноводство и ревизија.
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Циљ предмета је упознавање студената са основним елементима снадбјевања руководства предузећа
информацијама релевантним за доношење одлука, као и координацијом мање или више аутономних
планских и управљачких јединица.
Име и презиме наставника и сарадника:проф. др Рајко Радовић
Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вејжбе, консултације
Садржај предмета по седмицама:
1 Предузеће као пословни систем. Рачуноводствена подршка управљачким активностима.
2 Рачуноводство као информациони систем и његова улога у пословном систему.
3 Теорија трошкова – основни појмови и елементи теорије трошкопва.
4 Теоријски аспекти прихода и основе признавања и вредновања прихода.
5 Финансијски резултат предузећа – основе остваривања, исказивања и вредновањља
6 Основна питања обрачуна трошкова и учинака.
7 Стварни трошкови као основ обрачунског система трошкова у предузећу.
8 I парцијални испит
9 Цијена коштања – суштинска одређења и системи калкулација.
10 Стандардни трошкови – систем обрачуна и карактеристике.
11 Обрачун по систему direct costing – системи и карактеристике.
12 Савремени системи и концепти обрачлуна и управљања трошковима.
13 Алтернативно пословно одлучивање и квантитативни аспекти.
14 Преломна тачка и њена улога у пословном одлучивању.
15 Рачуноводствена информациона подршка политици цијена и учинака и мотивационом систему.
16 Подручја одговорности и извјештаваље и анализа остварених резултата
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:

=к x40 сати=6,68и

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150сати
Активна настава:__3x15=_45__сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације ___88_ сати

Обавезе студента:Предавања, вјежбе, семинарски рад
Литература:
· Слободан Малинић, Управљачко рачуноводство, Крагујевац, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:Писмени, усмени, семинарски рад
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ПОРЕЗИ И ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 02
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски програм
Финансије, смјер Финансијски менаџмент
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Циљ предмета је упознавање студената са напредним теоријским и практичним трендовима у домену
основних концепата јавних финансија, конктретније, пореске политике као дијела фискалне политике.
Име и презиме наставника и сарадника:доц. Др Александар Стојановић
Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вејжбе, консултације
Садржај предмета по седмицама:
1 Појам и улога фискалне политике
2 Јавни расходи и јавни приходи
3 Начини финснирања јавних расхода
4 Еволуција улоге пореза у јавним финансијама
5 Врсте пореза
6 Ефекти опорезивања
7 Пореска терминологија
8 I парцијални испит
9 Врсте порескихс истема
10 Структура фискалног система ЕУ
11 Порески систем ЕУ
12 Фискална правила у ЕУ и стабилизација
13 Фискална политика БиХ наспрам ЕУ
14 Јавне финансије у БиХ
15 Порези и порески систем у БиХ
16 Порези и порески систем у БиХ
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:

Недјељно:
Кредитни коефицијент

к=ЕСПБ/30=0,167
Недјељно оптерећење:

=к x40 сати=6,68и

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=_150сати
Активна настава:__3x15=_45__сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања: 12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације ___88_ сати

Обавезе студента:Предавања, вјежбе, семинарски рад
Литература:
Б. Раичевић, Јавне финансије, Економски факултет Београд, 2005., А. Стојановић, Транзиција и пореске
реформе, Ревикон Сарајево 2006
Облици провјере знања и оцјењивање:Писмени, усмени, семинарски рад
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЕВАЛУАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 05
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Дипломски академски студиј, Студијски програм
Финансије, Смјер: Финансијски менаџмент
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 УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета ФИСП 06
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Финансије, смјер: Финансијски менаџмент
Условљеност другим предметима:
Одслушани обавезни предмети студијског програма , Завршен први циклус студија
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 у менаџменту људских ресурса
3 Организациони аспекти менаџмента људских ресурса
4 Планирање и организациони дизајн
5 Комуникација и информација
6 Начини обезбјеђивања људских ресурса
7 Регрутовање и селекција кадрова
8 Први тест/колоквијум
9 Начин организовања рада
10 Лидерство и мотивација
11 Праћење индивидуалних резултата рада
12 Развој менаџмента људских ресурса
13 Однос према запосленим
14 Жалбено и дисциплинско интервјуисање
15 Плаћање запослених
16 Други тест/колоквијум
17 Припреме за завршни испит
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:
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.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:


