
Студијски програм другог циклуса: МАКРОЕКОНОМИЈА, РЕФОРМЕ
И БИЗНИС

Шифра
предмета

Назив предмета Број сати Семестар ECTS
бодови

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

МРБОСП01 Макроекономија и развој
Југоисточне Европе

30+15 1 7

МРБОСП02 Регионална финансијска тржишта 30+15 1 7
МРБОСП03 Фискални систем и политика 30+15 1 7

Смјер: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И БИЗНИС
Изборни предмети смјера (група А, бира се 1 предмет)
МРБИСП01 Индустрија, индустријска политика

и реформа тржишта
30+15 2 5

МРБИСП02 Аграр и аграрни бизнис 30+15 2 5
МРБИСП03 Прекогранична сарадња и

предузетништво
30+15 2 5

Изборни предмети смјера (група Б, бира се 1 предмет)
МРБИСП04 Трговачки бизнис 30+15 2 5
МРБИСП05 Банке и финансијска тржишта 30+15 2 5
МРБИСП06 Економија услуга 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група В, бира се 1 предмет)
МРБИСП07 Управљање људским ресурсима 30+15 2 5
МРБИСП08 Политика конкурентности 30+15 2 5
МРБИСП09 Међународни бизнис и менаџмент 30+15 2 5

Смјер: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНМИЈА
Изборни предмети смјера (група А, бира се 1 предмет)
МРБИСП01 Регионална спољна трговина и

конкурентност
30+15 2 5

МРБИСП02 Међународни бизнис 30+15 2 5
МРБИСП03 Спољнотрговинско пословање 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група Б, бира се 1 предмет)
МРБИСП04 Европско пословно право 30+15 2 5
МРБИСП05 Банке и финансијска тржишта 30+15 2 5
МРБИСП06 ЕУ фондови и предузетништво 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група В, бира се 1 предмет)
МРБИСП07 Платни биланс 30+15 2 5
МРБИСП08 Међународне инвестиције 30+15 2 5
МРБИСП09 Е-бизнис 30+15 2 5
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Смјер: МАКРОМЕНАЏМЕНТ И ЈАВНА УПРАВА
Изборни предмети смјера (група А, бира се 1 предмет)
МРБИСП01 Регионална спољна трговина и

конкурентност
30+15 2 5

МРБИСП02 Банке и финансијска тржишта 30+15 2 5
МРБИСП03 Економија природе и ресурса 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група Б, бира се 1 предмет)
МРБИСП04 Локални економски развој 30+15 2 5
МРБИСП05 Јавно здравство
МРБИСП06 Е-јавна управа 30+15 2 5
Изборни предмети смјера (група В, бира се 1 предмет)
МРБИСП07 Ревизија јавног сектора
МРБИСП08 Управно право
МРБИСП09 Менаџмент људских ресурса
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 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 ЈИЕ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова

(П+А+Л)
Обавезни 1 7 30 15

Шифра предмета
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија,реформе и бизнис
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности регионалних финансијских тржишта
- Да се студенти оспособе да као активни учесници могу радити  на регионалним финансијским

тржиштима
Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Бранко Ђерић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
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=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:Енгдал W.,Богови новца,Детецта,Загреб,2010-12-10, Акерлоф Џ.,Силер Р.,Животни
дух,Сл.Гласник,Београд,2010., Макс Оте,Слом долази,Романов,2009., .Занди М.,Финансијски
шок,МатеЗагреб,2010.5.БурдаМ,ВиплошЧ.,Макроекономија,.Регионалничасописи:Бизнис,Банкар,Профит,Економетар,Ли
дер,Форбес...7.EBRD,Transition Report 2010,Sustainability Report,Annual Report 2009., Стратегија за БиХ  2010-
2013,IMF,Stand-By Arrangement with BiH,No 10/38,Извјештај о финансијској стабилности за 2009,ЦБ БиХ,Сарајево,СМ
БиХ,Економски трендови,,СМ БиХ,Економски и фискални програм 2010-2012,СМ БиХ,Информације о  вањском
дугу,унутрашњем дугу и јавној задужености БиХ на дан 31.12.2009.,Извјештаји WBRD,IMF,TI
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив РЕГИОНАЛНА ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 1 7 30 15
Шифра предмета МРБОСП 03
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Регионални развој и бизнис, изборни  предмет студијског програма

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности регионалних финансијских тржишта
- Да се студенти оспособе да као активни учесници могу радити  на регионалним финансијским

тржиштима
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 – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:

1 Улога финансијских тржишта и институција
2 Финансијски систем и теорија финансијске структуре
3 Теорија ефикасности финансијских тржишта
4 Национална, регионална и глобална финансијска тржишта
5 Каматне стопе: изражавање, принципи и кретање
6 Каматне стопе: структура ризика и доспијећа
7 Тржиште новца и девизно тржиште
8 Први тест/колоквијум
9 Тржиште капитала: тржиште обвезница
10 Тржиште капитала: хипотекарно тржиште
11 Тржиште капитала: тржиште акција
12 Тржишта изведених ХОВ
13 Депозитне институције на финансијским тржиштима
14 Инвестициони фондови и други институционални инвеститори
15 Посредници и основни елементи микроструктуре секундарних финансијских тржишта
16 Други тест/колоквијум
17 Припреме за завршни испит

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=7/30=0,23

Недјељно оптерећење:
=0,23 x40 сати=9,3 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
7 кредита x 30 сати/кредиту=210 сатиАктивна настава:3 x15=45
сати предавања и вјежби (30+15),Континуална провјера знања: 10
сатиЗавршна 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:
Шошкић Д, Живковић Б, Финансијска тржишта и институције, Београд, 2006.
Ерић Д, Финансијска тржишта и инстументи, Чигоја штампа, Београд, 2003.
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 ФИСКАЛНИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ОП 1 7 30 15
Шифра предмета МРБОСП03
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, Обавезни   предмет свих смјерова
студијског програма
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности фискалног система
- Да се студенти оспособе да као активни учесници могу радити  у институцијама јавног сектора
Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Божидар Раичевић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре

Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја

Садржај предмета по седмицама:
1 Увод у јавне финансије
2 Фискално оптерећење
3 Јавни расходи-приступ, величина, класификације
4 Јавни приходи
5 Порези
6 Порези на имовину
7 Порези на доходак
8 Порези на добит
9 Индиректни порези ( ПДВ;Акцизе)
10 Први тест/колоквијум
11 Царине, таксе и накнаде
12 Доприноси и самодопринос
13 Јавни зајам
14 Буџетске и ванбуџетске институције у БиХ (РС)
15 Фискална децентрализација
16 Индикатори фискалне стабилности у БиХ
17 Други  тест/колоквијум

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:

Кредитни коефицијент
к=7/30=0,23

Недјељно оптерећење:
=0,23 x40 сати=9,3 сати

У семестру:Укупно оптерећење за предмет:
7 кредита 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:
Раичевић  Б, Јавне финансије, Центар за издавачку дјелатност, Београд, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА И РЕФОРМА
ТРЖИШТА

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

Шифра предмета МРБИСП 01
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, презентације, студије случаја
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=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:
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: Предавања; Вјежбе; Семинарски радови;
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив АГРАР И АГРАРНИ БИЗНИС
Скраћени

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

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП02
Школска година од које се програм
реализује

2011/12

Врста и ниво студија, студијски програми:
Мастер студиј,Макроекономија,реформе и бизнис,смјер Регионални развој и бизнис
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Име и презиме наставника и сарадника:Проф.др Бранко Ђерић
Метод наставе и савладавање градива:предавања, студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Стратешко управљање руралном економијом
2 Савремена аграрна економија
3 Финансијски менаџмент у агробизнису
4 Предузетништво и кооперација
5 Управљање руралним бизнисом
6 Маркетинг менаџмент у агробизнису
7 Финансијски менаџмент  у агробизнису
8 1 парцијални испит
9 Трговина прехрамбеним производима

10 Заједничка аграрна политика
11 Европске интеграције и пољопривреда
12 Глобализација и агробизнис
13 Технолошки процес и органска производња
14 Информационе технологије у агробизнису
15 Агробизнис Европске Уније
16 Агробизнис БиХ и ЦЕФТА
17 2 парцијални 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:присуство настави
Литература:
1.Вујатовић-Закић Зорка, Аграрна економија, Економски факултет Београд,
2001.
2.Arthur George Liddon Rogers, The business side of agriculture
Облици провјере знања и оцјењивање:усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Скраћени

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

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП02
Школска година од које се програм
реализује

2011/12

Врста и ниво студија, студијски програми:
Мастер студиј,Макроекономија,реформе и бизнис,смјер Регионални развој и предузетништво

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Љубиша Владушић
Метод наставе и савладавање градива:
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 Предузетничеке стратегије
9 Будућност предузентништва

10 1 парцијални испит
11 Појам, врсте и облици прекограничне сарадње
12 Пројекти у оквиру прекограничне сарадње
13 Искуства БиХ,земаља ЈИЕ у области прекограничне сарадње
14 Европски фондови и начини финансирања пројеката из области прекограничне сарадње
15 Макроекономски и микроекономски аспекти прекограничне сарадње
16 Политички, социјални и културни ефекти прекограничне сарадње у контексту европских

интеграција
17 2 парцијални испит

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:
Литература:
1.Јојић Радојица, Предузетништво.: Економски факултет, Источно Сарајево,
1997.
Облици провјере знања и оцјењивање:усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ТРГОВАЧКИ БИЗНИС
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15

Шифра предмета МРБИСП04
Школска година од које се програм
реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:регионални развој и бизнис ,
изборни  предмет студијског програма
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Да студенти стекну основно разумијевање
функционисања предузећа из сфере трговачког бизниса, као и да студенти усвоје методе рада потребне
запосленима у области набавке, продаје , трговине и логистике .

Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Радован Ковачевић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре

Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја

Садржај предмета по седмицама:
1 Трговина и трговачка предузећа
2 Трговачка предузећа на велико и мало
3 Организација набавке
4 Организација продаје
5 Основе финансијских обрачуна
6 Управљање профитном маржом
7 Калкулација цијена у трговини
8 Први парцијални испит
9 Продуктивност и профитабилност у трговачком бизнису
10 Методе управљања продуктивношћу у трговини
11 Менаџмент компензације у трговини
12 Управљање обртом левериџа
13 Стратегија развоја или стратегија конкуренције-електронска трговина
14 Интегрисање различитих подручја финансијске стратегије
15 Будућност и перспективе трговачког бизниса
16 Основни индикатори стања трговачког бизниса у БиХ
17 Други парцијални 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:
Ловрета С, Трговински менаџмент, Економски факултет Београд, 2006.
Петковић Г., Модели за доношење одлука у трговини, Економски факултет Београд, 1998 .
Облици провјере знања и оцјењивање:
Тестови, усмени испит, семинарски радови
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив БАНКЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИАП 05
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:регионални развој и бизнис ,
изборни  предмет студијског програма

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=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:
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:
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 Тихомир Спремо
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 УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 07
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:Други циклус студија (мастер):
Макроекономија,реформе и бизнис, смјер: Регионални развој и бизнис

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да се студенти обуче и оспособе за  извршавање постављених задатака у циљу задoвољавања

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, практични примјери – студије случаја
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: присуство настави и вјежбама
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:
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 ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТНОСТИ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МАРБ ИСП 08
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Макроекономија, реформе и бизнис,
смјер: Регионални развој и бизнис
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:
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=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:
§ Литература:
1. Porter, Е. Michael.1998. On Competition. Boston: Harvard Business School Publishing
2. Porter, Е. Michael. Schwab, Klaus. 2008. Global Competitiveness Report 2008-2009. Geneva, Switzerland:

World Economic Forum,
3. Козомара, Јелена.2001. Спољнотрговинско пословање. Беогрд: Бесједа

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

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета МФБИСП 09
Школска година од које се програм
реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:међународна економија ,
изборни  предмет студијског програма

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности међународног бизниса
- Да се студенти оспособе да  активно учествују у међународном бизнису
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Бранко Ракита

Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1  Појам и значај међународног бизниса
2  Интернационализација пословања предузећа
3  Међународно пословно окружење
4  Извоз, Увоз и контратрговина
5  Улога технологије и знања у међународном бизнису
6  Технолошки трансфери кроз међународну уговорну сарадњу
7  Међународна партнерска сарадња на подлози лиценце и франшизинга
8 Први тест/колоквијум
9  Непосредна производно пословна кооперација

10  Међународна пословна сарадња на пројектном принципу
11  Стратегијске алијансе
12  Самосталне директне инвестиције у иностранству
13  Међународни производни менаџмент
14  Међународни финансијски менаџмент
15  Међународни менаџмент људских ресурса
16  Међународно пословно преговарање, дипломтија и друштвена одговорност
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 и активно учествују у наставном процесу
Литература:

Бранко Ракита, Међународни бизнис и менаџмент, Центар за издавачку дјелатност,
Београд,2006

Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив РЕГИОНАЛНА СПОЉНА ТРГОВИНА И КОНКУРЕНТНОСТ
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 01
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
, изборни  предмет студијског програма
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности регионалне цпољне трговине и политике кокурентности
- Да се студенти оспособе да као активни учесници могу радити  на спољнотрговинским пословима у

земљи и региону

Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Радован Ковачевић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре

Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја

Садржај предмета по седмицама:
1 Међународно економско окружење и спољна трговина
2 Међународно окружење крајем 20. и почетком 21. века
3 Либерализација трговине и СТО
4 Регионализација светске привреде
5 Утицај светске трговине на међузависност између држава
6 Значај спољне трговине за развијене земље
7 Значај спољне трговине за ЗУР
8 Први тест/ колоквијум
9 Зависност националне економије од спољне трговине

10 Унутрашњи фактори и положај земље у свету -  величина земље
11 Расположивост фактора производње и специјализација
12 Факторска интензивност извоза
13 Стратегија развоја и спољна трговина
14 Значај билатералних и мултилатералних споразума у спољној трговини
15 Политике унапеђења националне конкурентности
16 Макроекономски ефекти спољне трговине
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 и активно учествују у наставном процесу
Литература:
Радован Ковачевић, Међународна економија, Институт за спољну трговину, БГ,2001,
Радован Ковачевић, Савремене тенденције у свјетској привреди, Институт за спољну трговину, БГ,2004.
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 СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Скраћени

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

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 03
Школска година од које се програм
реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:међународна економија ,
изборни  предмет студијског програма

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности спољнотрговинског пословања
- Да се студенти оспособе да могу активно радити  у сектору спољнотрговинског пословања

Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Јелена Козомара, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Спољна трговина и спољнотрговинско пословање
2 Организовање спољнотрговинских операција
3 Учесници у спољнотрговинском послу
4 Спољнотрговинска политика и њени инструменти
5 Мултилатералне институције међународне трговине
6 Развој и карактеристике спољнотрговинске мреже
7 Специфична међународна тржишта
8 Преговарање у спољнотрговинском послу
9 Ризици у спољнотрговинском послу
10 Спољнотрговински послови
11 Финансирање спољнотрговинских послова
12 Редован извоз робе
13 Редован увоз робе
14 Извоз и увоз услуга
15 Извоз и увоз права на интелектуалну својину
16 Сложени спољнотрговински послови
17 Електронска технологија и спољнотрговински послови

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:
Јелена Козомара, Спољнотрговинско пословање, Међународни научни форум, Београд,2003
Облици провјере знања и оцјењивање:
Тестови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЕВРОПСКО ПОСЛОВНО ПРАВО
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 04
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:међународна економија ,
изборни  предмет студијског програма

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности Европског пословног права
- Да се студенти оспособе да могу разумјети и користити европско пословно право у свакодневној

пословној пракси
Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Дијана Марковић Бајаловић, сарадник према годишњем приједлогу Катедре
Метод наставе и савладавање градива:Предавања, реферати, семинарски радови

Садржај предмета по седмицама:
1 Појам међународног пословног права
2 Извори међународног пословног права
3 Државе и међународне организације
4 Предузеће као субјекат међународног пословног права
5 Специфични субјекти међународног пословног права у БИХ
6 Директна страна улагања
7 Слободне зоне
8 Први тест/колоквијум
9 Уговор о међународној продаји робе
10 Уговор о искључивој дистрибуцији
11 Уговор о лизингу
12 Уговор о дугорочној производној сарадњи
13 Уговор о агенцији-међународно трговинско заступништво
14 Уговор о међународном превозу робе
15 Инструменти плаћања и обезбјеђења плаћања
16 Рјешавање спорова између међународних пословних операција
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:

Милић Симић, Милош Трифковић, Вељко Тривун, Ведад Силајџић, Фатима Махмутчехајић,
Међународно пословно дјело, Економски факултет Сарајево, Сарајево 2009

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

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП06
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми:
Мастер студиј,Макроекономија,реформе и бизнис,смјер Међународна економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Љубиша Владушић
Метод наставе и савладавање градива:
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 1 парцијални испит
9 Пословни план

10 Предузетничеке стратегије
11 Будућност предузентништва
12 Врсте фондова ЕУ
13 Институционални облици аплицирања фондовима ЕУ
14 Фондови ЕУ доступни државама чланицама ЕУ
15 Предприступни програми
16 Коришћење предприступних фондова од стране БиХ и земаља у окружењу
17 2 парцијални испит
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:
Литература:
1.Јојић Радојица, Предузетништво.: Економски факултет, Источно Сарајево, 1997.
Облици провјере знања и оцјењивање:усмени испит
Посебна напомена за предмет:



- 20 -

Пун назив ПЛАТНИ БИЛАНС
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 07
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија, реформе и бизнис, смјер:међународна
економија
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Да студентима пружи: аналитичка знања и информације о међународним економским односима, њиховом
значају за привредни развој, о структури тих односа и темпу њиховог развоја; презентује услове који
карактеришу растући значај спољне трговине између земаља, значај глобализација и либерализација
свјетске привреде; конкурентност на међународном нивоу и улогу и значај платног биланса у
макроекономској стабилности држава.
Име и презиме наставника и сарадника:доц. др Александар Стојановић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја
Садржај предмета по седмицама:
1 Глобална кретања у свјетској привреди и трговини  и положај земаља у међународном окружењу
2 Отвореност економија-појам и мјерење
3 Појам платног, трговинског и биланса услуга
4 Биланс капиталног рачуна
5 Краткорочни и Дугорочни капитални биланс
6 Макроекономски ефекти неуравнотеженог текућег и капиталног биланса
7 Политике уравнотежења текућег рачуна
8 Први тест/колоквијум
9 Економски односи БиХ (РС) са иностранством – стање у привреди послије распада ФЈ

10 Платни биланс БиХ и његова структура
11 Спољна трговина БиХ (РС): извоз и увоз по намјени производа, обим, динамика и структура извоза и

увоза. Спољна трговина БиХ (РС
12 Неробна размјена БиХ са иностранством – дознаке из иностранства и остале неробне трансакције.
13 Спољни дуг БиХ (РС).
14 Односи БиХ са међународним економским организацијама
15 БиХ и Европска унија, Спољнотрговински систем БиХ. ЦЕФТА и извозне могућности БиХ
16 Конкурентност извоза БиХ. Инвестициона клима у БиХ. Кредитирање и осигурање извозних послова
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 и активно учествују у наставном процесу
Литература:

1. Ковачевић Млађен, Међународна трговина, Економски факултет, Београд, 2002.
2. Ковачевић Радован, Економски односи Србије са иностранством, Економски факултет у Београду,

Београд, 2008.3. Пелевић Бранислав, Међународна економија, Економски факултет, Београд, 2006.,
4. Стиглитз Е. Јосепх, Противуречности глобализације, превод са енглеског, СБМ-х, Београд, 2002.
5.Економија Српске, Редактори: Б. Ђерић и А.Стојановић, Економски факултет у Источном
Сарајеву-Завод за уџбенике и натавна средства, Источно Сарајево,2008.

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

изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 08
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:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
- Да студенти савладају основе и специфичности, као и улогу  међународних инвестиција по

економски развој земље

Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Милорад Иванишевић,

Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја

Садржај предмета по седмицама:
1 Глобализација свјетске трговине
2 Међународно инвестиционо окружење
3 Инвестициона категоризација земаља
4 Међународно кретање капитала
5 Кључни фактори и детерминанте међународних инвестиција
6 Појам међународних инвестиција
7 Врсте међународних инвестиција
8 Први тест/колоквијум
9 Међународна заједничка улагања
10 Међународне портфолио инвестиције
11 Стране директне инвестиције
12 Међународне аквизиције
13 Мерџери као облик међународних инвестиција
14 Греенфиелд инвестиције
15 Броwнфиелд инвестиције
16 Макроекономски ефекти међународних инвестиција
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 и активно учествују у наставном процесу
Литература: Ковачевић Р., Међународне финансије, Институт за спољну трговину, 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 E - БИЗНИС
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 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:
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=...
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:
§ 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:
Посебна напомена за предмет:



- 23 -

Пун назив ЕКОНОМИЈА ПРИРОДЕ И РЕСУРСА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 03
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми:Мастер студиј,Макроекономија,реформе и
бизнис,смјер Макроменаџмент и јавна управа
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Циљ предмета је релевантно упознавање
студената са расположивим ресурсима у свету и код нас, њиховом економском оценом, динамичким и
оптималним односима у међузависности и повезаности, као и у изналажењу одговарајућих праваца
економске примене тих ресурса.
Име и презиме наставника и сарадника:Проф.др Бранко Ђерић
Метод наставе и савладавање градива: Предавања, реферати, семинарски радови

Садржај предмета по седмицама:
1 Ресурси,животна средина и привредни развој
2 Одрживи развој,"зелено рачуноводство"
3 Благостање,власничка права и регулација животне средине
4 Становништво,пољопривреда и животна средина.Храна,одржива пољопривреда и будућност
5 Енергија и енергетске субвенције
6 Необновљиви ресурси и економија рециклаже
7 Шумски и водени ресурси,одрживо управљање шумама и водама
8 И парцијални испит
9 Контрола загађења
10 Индустријска екологија
11 Глобалне климатске промјене и одговори економиста
12 Животна средина,економија и развој
13 Урбани менаџмент и одржив развој
14 Економија одрживог развоја
15 Институције за одржив развој
16 Глобални еколошки фонд
17 ИИ парцијални испит

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 предавањима и вјежбама
Литература:
1.Јонатхан Харрис,Економија животне средине,Датастатус,Београд,2009.
2.Лестер Броwн.,Ецо-ецономy,ЕПИ,W.W. Нортон,2001.,
3Алан Биби,Ен-Марија Бренан,Основи екологије,ЦЛИО,2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:усмени испит:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Скраћени

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

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 04
Школска година од које се програм
реализује

2011/12

Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Макроекономија,
реформе и бизнис, смјер: Макроменаџмент и јавна управа
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Развити код студената интерес за праћењем, локалног и регионалног развоја и
упознати их са значајем локалне самоуправе за развој модерних друштава.
Име и презиме наставника и сарадника:Проф. др Биљана Вељковић
Метод наставе и савладавање градива: предвања, реферати, презентације

Садржај предмета по седмицама:
1 Регионална и локална самоуправа у Европи и свету
2 Европска повеља локалне самоуправе (стандарди и модели локалне самоуправне заједнице)
3 Фактори ргионалног и локалног развоја
4 Циљеви, стратегија и политика локалног развоја
5 Буџет општина, града и других јединица локалне самоуправе
6 Функционална и фискална децентрализација и локални развој
7 Партнерство приватног и јавног сектора у локалном развоју
8 1 КОЛОКВИЈ
9 Квалитет јавних услуга у локалном развоју

10 Мали бизнис, конкурентност и привредна експанзија локалних заједница
11 Перспективе слободних економских  зона у функцији локалног и регионалног развоја
12 Улога кластера у јачању економске основе локалне самоуправе
13 Технологије управљања локалним развојем ( СВОТ – анализа, формирање територијалног биланса,

анализа инвестиционог потенцијала
14 Технологије управљања запошљавањем, својином, стамбено-комуналном привредом итд.
15 Финансијске технологије управљања локалним развојем
16 Технологија оцене економске ефикасности локалног развоја
17 2 КОЛОКВИЈ

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:
Литература:
1.Аrthur О′ Sullivan. 2002. „Urban Economics, McGraw – Hill.
2.Бранко Ђерић. 1997. „Теорија и политика привредног развоја“. Београд: Савремена

администрација.
Облици провјере знања и оцјењивање: тестови, усмени испит
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив ЈАВНО ЗДРАВСТВО
Скраћени

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

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 05
Школска година од које се програм
реализује

2011/12

Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус, Макроекономија, реформе и бизнис, смјер: Макроменаџмент  и јавна

управа
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Упознати студенте с развијеношћу здравствених услуга, стратегијом здравства,
мединцинским тржштем и организацијом здравствене заштите код нас.
Име и презиме наставника и сарадника: Доц. др Славко Ждрале
Метод наставе и савладавање градива:
Садржај предмета по седмицама:
1 Развој здравствених услуга у свијету и код нас
2 Основни демогрфски подаци о становништву
3 Стартегија заштите животне средине и одрживог нивоа квалитета живота
4 Маркетинг и развојни концепт здравствених услуга
5 Техничка опремљеност здравствених установа и кадрови
6 Принципи и савремена организација здравствене заштите
7 Организација, функција у задаци здравствених установа
8 Управљање трошковима и формирање цијена за услуге
9 Формирање здравствене установе

10 Примјена маркетинг концепта у планирању развоја савременог клиничког центра
11 Породични љекар
12 Сегментација тржишта здравствених услуга и дефинисање циљних група
13 Информационе технологије и технике у здравству
14 Телемедицина
15 Љекарска комора као облик повезивања интереса  у професији
16 Здравствено осигурање
17 Специфични облици тржишних комуникација у здравству

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 и вјежбама
Литература:

1. Божидар Михајловић, Нада Костић. 2005. ''Менаџмент у здравству''. Београд
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив Е-ЈАВНА УПРАВА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МФБИСП 06
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми:

Други циклус, Макроекономија, реформе и бизнис, смјер: Макроменаџмент и јавна управа
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Упознати студенте с имплементацијом елоктронских сервиса јавне управе, са изазивима
увођења, као и предностима које она доноси.
Име и презиме наставника и сарадника:      Доц.др Александсар Стојановић
Метод наставе и савладавање градива:
Садржај предмета по седмицама:
1 Дефиниција електронског пословања у јавној управи (e-government).
2 Процеси и комуникација у јавној управи.
3 Интернет сервиси као подршка традиционалним процесима јавне управе.
4 Интранет у институцијама јавне управе.
5 Модели електронског пословања у јавној управи.
6 Електронско пословање владе са правним лицима (G2B модел).
7 Електронско пословање владе са грађанима (G2C модел).
8 Електронско пословање између институција јавне управе (G2G модел).
9 Информационе технологије за аутоматизацију процеса јавне управе.
10 Искуства електронског пословања у јавној управи земаља Европске заједнице.
11 Модел организације и инфраструктура за увођење електронског пословања у јавној управи у нашој

земљи.
12 СТратешки приступи иницјативи е-управе
13 Оперативни приступ иницјативи е-управе
14 Пројектни приступ иницјативи е-управе
15 Е-образовање
16 Е-правосуђе
17 Е-здравство

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:
Литература:

2. Доц. др Војкан Васковић: предмет "Електронско пословање у јавној управи", Факултет
организациоиних наука, 2005.

3. Влада РС, Стратегија развоја електронсе владе, Бања Лука 2008
4. Вијеће министара, Стратегија реформе јавне упправе, Сарајево 2006.

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

Изборни II 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 07
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми: Студијски програм II циклуса-Макроекономија,
реформе и бизнис, смјер Макроменаџмент и јавна управа
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:
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Пун назив УПРАВНО ПРАВО
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

Изборни 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 08
Школска година од које се програм реализује 2011/12
Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус, Макроекономија, реформе и бизнис,
смјер: Макроменаџмент и јавна управа
Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета и исходи учења:
Упознати студенте с проблематиком управног права код нас, са основним управним нормама
и начином организације управе у БиХ – РС.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Предраг Димитријевић
Метод наставе и савладавање градива:
Садржај предмета по седмицама:
1 Управно право
2 Управна норма
3 Управа
4 Организација управе
5 Организација државне управе Републике Српске
6 Организација државне управе БиХ
7 Организација државне управе у ФБиХ
8 Кадрови у управи
9 Управна дјелатност
10 Послови органа државне управе
11 Акти управе
12 Материјални акти управе (управне радње)
13 Управни уговори
14 Акти органа јединица локалне самоуправе
15 Управни поступак
16 Контрола управе
17 Одговорност управе

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:
Литература:

5. Предраг Димитријевић. 2008. „Управно право – општи део“. Ниш: Центар за публикације правног
факултета.

6. Бачанин Невенка. 2000. „Управно право“. Крагујевац.
7. Galligan, D.J. (Editor). 1996. „A Reader in Administrative Law“. Oxford.
8. Поповић Славољуб. 2002. „Управно право – општи део“. Београд.
9. Лилић Стеван, Кунић Петар, Димитријевић Предраг, Марковић Милан. 2007. „Управно право“. Београд.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна напомена за предмет:
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Пун назив МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Скраћени

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

ИП 2 5 30 15
Шифра предмета МРБИСП 09
Школска година од које се програм реализује 2011/2012
Врста и ниво студија, студијски програми:
Други циклус студија (мастер): Макроекономија,реформе и бизнис, смјер: Mакроменаџмент и јавна управа,
изборни  предмет студијског програма
Условљеност другим предметима:
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

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: тест, усмени испит
Посебна напомена за предмет:


