
 

 

Назив предмета: Квантитативне методе 

Наставник или наставници: Љиљана Т. Цветковић , Групчев Владимир 

Статус предмета: обавезан, први семестар 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособити студенте да спроведу детаљну анализу како би, узимајући у обзир природу проблема, могли да изаберу 

одговарајући метод и технику за обраду података и да презентују и интeрпретирају резултате на адекватан начин. 

Исход предмета  

Разумевање и овладавање квантитативним методама у доношењу пословних одлука и научним истраживањима у 

економији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Математичке методе: 

➢ Примењена линеарна алгебра у економији 

➢ Динамички системи - анализа стабилности 

➢ Стохастички приступ 

➢ Моделирање ризичних улагања 

➢ Mодели динамичке оптимизације уз задата ограничења 

➢ Векторска и матрична алгебра 

Статистичке методе: 

➢ Статистички тестови 

➢ Вишеструка регресија 

 

Практична настава  кроз конкретне примере из праксе у потпуности прате предавања.  

 

Препоручена литература  

1. Cvetković Lj., Poslovna statistika. Futura publikacije, Novi Sad, 2006. 

2. Cvetković Lj., Kvantitativne i kvalitativne metode za obradu podataka. Symbol, Novi Sad, 2011. 

3. Cvetković Lj., Finansijska matematika. A Dizajn, Sarajevo, 2014. 

4. Cvetković Lj., NUMELA 1. Edicija "Tehničke nauke - udžbenici" 540, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015. 

5. Michael III Sullivan: „Statistics:Informed Decisions Using Data 2ed“, Prentice Hall, 2007. 

6. Alan Agresti, Christine Franklin: „Statistics: The Art and Science of Learning From Data“, Prentice Hall, 2007. 

Број часова  активне 

наставе:10 

Теоријска настава: 4 Студијски истраживачки рад: 6 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава праћена адекватним примерима. Самостални рад студената на практичној настави. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Долазност  – 10, колоквијуми – 50, рад са применом квантитативних метода -10, писмени 

испит 30 

 

  



Назив предмета: Методологија научног истраживања 

Наставник: Андреа А. Андрејевић Панић, Горан Б. Анђелић 

Статус предмета: изборни, први семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са научном изграђеношћу наука, њеним конституенсима и научним дисциплинама. Усвајање знања у 

примени научних метода, поступака и техника, као и у изради одговарајућих инструмената. Стицање напредних знања 

за пројектовање и спровођење истраживањa. Припремање за учешће у организовању и реализовању тимских 

истраживања у области економије и друштвених наука. Упућивање у поступак израде стручних и научних саопштења. 

Исход предмета  

Владање знањима о нивоу научне изграђености конституенаса фундаменталних наука и примени научних метода у 

истраживачкој и оперативној пракси, ради примене у пројектовању, организoвању и реализовању истраживања и 

техници израде стручних и научних саопштења. Оспособљеност за самосталан дијазн или едукован одабир и спровођење 

савремене методологије научног истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наука и епистемиолошка сазнања; Методологија друштвених наука; Методологија економских и пословних процеса; 

Истраживачки поступак - Организовање и реализовање истраживања; Прикупљање примарних и секундардних извора; 

Базична инструментализација; Узорковање и репрезентативност; Формулисање истраживачког проблема и тестирање 

хипотеза; Примењена статистика; Квалитативне научне методе; Мeтодологија операционих истраживања- одабране 

апликације; Каузалност, дизајн и контрола експеримента; Алфа-бета метод у економији; Предвиђање и елиминација; 

Екстерно потврђена валидност; Економски инжењеринг; Фалсификовање економских теорија и софизми у научној 

аргументацији; Научна методологија и права интелектуалне својине.  

Практична настава  

Формулација проблема истраживања; Разрада предмета истраживања; Разрада циљева и хипотеза; Разрада начина, 

оправданости и планова истраживања; Презентовање и публиковање научног рада 

Семинари: Сазнања из логике; Филозофске методе; Опште научне методе; Посебне и појединачне научне методе; 

Методе решавања оперативних проблема; Истраживачки поступак, Плагијаризам. 

Литература  

1.  Bairagi, V.-Munot, M., Research methodology: a practical and scientific approach, CRC Press, Taylor&Francis 2019 

2.  Figueroa, A., Rules for Scientific Research in Economics, Palgrave MacMillan, 2016. 

3.  Guala, F., The Methodology of Experimental Economics, Cambridge University Press, 2005.  

4.  Winston, W., Operations Research: Applications and Algorithms, Cengage Learning, 4th Edition, 2003. 

Број часова  активне наставе: 8 Теоријска настава:   3 Студијски истраживачки рад:    5 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и практичну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Колоквијуми – 50, Пројекат истраживања - семинар – 20, Усмени испит – 30. 

 

  



 

Назив предмета: Примењена економетрија 

Наставник или наставници: Молнар Тамаш 

Статус предмета: изборни, први семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти трећег циклуса развију способност постављања и спровођења методолошки исправних 

емпиријских истраживања одређених пословних, микроекономских или макроекономских феномена (у земљи и/или 

окружењу) важних за формулисање пословних планова, развојних или стабилизационих политика и тржишног 

позиционирања предузећа и предузетника. 

Исход предмета  

Докторанди ће овладати економетријским техникама мултиваријационе регресионе анализе и моделирања временских 

серија, економетрије панела, употребе инструментарних променљивих и псеудо-променљивих у макро- и 

микроеконометријској експлоатацији, а све са циљем утврђивања поуздане међузависности економско-финансијских 

варијабли, провере исправности различитих економских теорија те прогнозирања будућег кретања и узајамне 

условљености економских појава. 

Садржај предмета 

Вишеструки ендогени регресори, инструменталне променљиве и уопштени метод момената 

Оцењивање максималне изгледности и тестови спецификације 

Модели са ограничено зависним варијаблама 

Мултиваријационо моделирање временских серија -ARIMA, VAR i VECM модели 

(G)ARCH модели 

Maрковљеви ланци и временске серије с променом режима 

Економетрија панела 

Фиксни и насумични ефекти: Хаусманов тест 

Релаксирање класичних претпоставки: условна хомоскедастичност и (не)избалансираност панела 

Препоручена литература  

Основна литература:  

Greene, W. "Econometric Analysis", пето издање и скорија 

Додатна литература:  

Hamilton, J. "Time-Series Analysis", Princeton University Press, 1994. и скорија 

Hayashi, F. “Есоnоmetrics”, Princeton University Press, 2000. 

Број часова  активне наставе: 8 Теоријска настава: 3 Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе 

Предавања, даља обука на бар једном од популарних софтверских пакета. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Долазност на наставу – 10, Домаћи задаци – 10, Колоквијуми – 50, Писмени испит - 30 

 

  



Назив предмета: Научно-истраживачки рад 1 ДД1 

Наставник или наставници: Изабрани професор 

Статус предмета: обавезан, први семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Научно-истраживачки рад 1 је провера способности сублимације знања и вештина и прво значајније верификационо 

саопштење на докторским студијама које кандидат ради уз консултације са изабраним професором. Научно- 

истраживачки рад 1 обухвата рад на пројектима који третирају практичне проблеме. Кроз истраживачки рад се проверава 

самосталност студента да сложеније и целовитије анализира неки проблем. 

Исход предмета  

Обављањем научно-истраживачког рада студент се оспособљава да уочи, формулише и обради један научно- 

истраживачки проблем поштујући опште теоријске и методолошке оквире научно-истраживачког рада. Студент је 

оспособљен за:  

o примену стеченог знања у решавању реалних проблема,  

o самосталан истраживачки рад у домену за који се образовао током студија,  

o дискусију и презентовање резултата свог рада. 

Садржај предмета 

Научно-истраживачки рад је самостални рад студента кроз координиран рад студента и изабраног професора. Изабрани 

професор води студента у његовом раду и пружа му помоћ у целокупном процесу израде кроз:  

o избор теме рада,  

o формулисање садржаја рада,  

o постављање циља, предмета рада и метода рада  

o избор начина обраде проблема, прикупљање, обрада, анализа и верификација применом одговарајућих научних 

метода  

o коначно обликовање истраживачког рада  

Научно-истраживачки рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом рада на 

научно-истраживачким пројектима. Овим радом се доказује да је студент овладао теоријским поставкама истраживања, 

теоријским знањима из области којом се бави и да је успешно реализовао један комплетан истраживачки процес кроз:  

o Уочавање проблема  

o Теоријску обраду проблема  

o Истраживачки део кроз план реализације и организације истраживања  

o Израду писаног материјала  

o Након обављеног истраживања кандидат припрема истраживачки рад у форми која садржи следећа поглавља: 

Увод; Теоријски део; Истраживачки део, Резултати и дискусија; Закључак; Преглед литературе. 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Број часова  активне наставе:2 Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе 

Самосталан истраживачки рад кандидата, преглед литературе, консултације са изабраним професором. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Научни истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао / није савладао 

  



 

Назив предмета: Маркетинг у туризму 

Наставник или наставници: Бела Б. Мухи 

Статус предмета: изборни, други семестар 

Број ЕСПБ: 12 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је да се студенти упознају са техникама и алатима савременог маркетинга у туристичкој 

индустрији и разумеју важност њихове примене у пословној политици туристичких предузећа. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да креирају у воде маркетинг кампање у туристичком сектору, да учествују у планирању, 

доношењу и реализацији оптималних одлука као маркетинг менаџери туристичких предузећа. 

Садржај предмета 

Полази се од теоријско-методолошких поставки изучавања маркетинга у туризму, детаљно образлажу карактеристике 

туристичког тржишта тј. потражње и понуде и њиховог међудејства и са тим особинама повезана примена маркетинга, 

разрађује значај маркетинг информационог система и примена савремене информационе технологије код различитих 

туристичких субјеката. Детаљно се, такође, обрађују инструменти маркетинг микса у пословној и туристичкој политици, 

затим планирање различитих активности у пословању, као и примена различитих стратегијских алтернатива. 

Препоручена литература  

1. Popesku J.: Marketing u turizmu i hotelijerstvu, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018. 

2. Senić R, Senić V.: Marketing menadžment u turizmu, Univerzitet u Kragujevcu, 2016. 

3. Kotler P., Keller K.: Marketing Management, 15. edition, Pearson, 2016. 

4. Kotler P. et al.: 4. Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, Mate, Zagreb, 2010. 

5. Nilanjan R. et al: Tourism Marketing - A Strategic Approach, Apple Academic Press, 2017. 

6. Hudson S.: Tourism and Hospitality Marketing: A Global Perspective, SAGE Publications, 2013. 

 

Број часова  активне 

наставе: 8 

Теоријска настава: 4 Студијски истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, активно укључивање студената у дискусију са тенденцијом да изразе своја мишљења и ставове и по потреби 

их и одбране (интерактивна настава), израда семинарских радова и дискусија, посета експерата из праксе, посета 

туристичким и другим предузећима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад – 20, Колоквијуми – 50, Усмени испит - 30 

 

  



Назив предмета: Глобализација светске привреде 

Наставник или наставници: Мирослава М. Филиповић , Срђан Н. Реџепагић 

Статус предмета: изборни, други семестар 

Број ЕСПБ: 12 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са савременим процесима на међународној економској сцени, као што су 

глобализација, тржишна либерализација, регионалне економске интеграције, различита повезана питања међународне 

економије,  итд. Предмет подстиче аналитички истраживачки рад од стране студената, у области модерних трендова у 

међународном економском окружењу, са фокусом на глобална питања и везе.     

Исход предмета  

Стицање знања неопходног за анализу савремених глобалних економских питања, и.е. разумевање глобализације и 

међузависности у међународној размени добара и услуга. Студенти ће стећи знања о светској привреди, факторима који 

утичу на глобализацију, као и о исходима глобализације. Предмет је намењен студентима чији интерес лежи у области 

међународне економије, економских интеграција, као и онима који намеравају да се баве економском политиком, 

економским интеграцијама, у циљу доприноса подизању конкурентности домаће привреде. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у међународну економију, Расподела економске моћи на међународном плану, Светска 

привреда, Процес глобализације, Економска, политичка и културна глобализација, Иностране директне инвестиције и 

транснационалне компаније, Практичан рад, Научно истраживање. 

Истраживање укључује фокусирање на анализу емпиријских података и информација, као и припрема дискусије на 

задату тему, које је сваки студент обавезан да уради, кроз припрему писаног рада (у форми академског чланка) и 

презентацију истог. 

Препоручена литература  

1. Krugman, P, Obstfeld, M. Меlitz, M. (2012) International Economics: Theory and Policy, 9th Edition, Addison-Wesley.  

2. Eicher, T, Mutti,J, Turnovsky, M. (2009), International Economics, Routledge; 

3. Schneiderman, D. (2008), Constitutionalizing Economic Globalization, Cambridge University Press; 

4. Филиповић, М. (2012), Међународни економски односи, ЕДУЦОНС, С. Каменица[Интернатионал Ецономиц 

Релатионс] 

5. Пелевић, Б, Вучковић, В. (2008), Међународна економија, Економски факултет, Београд; [Интернатионал 

Ецономy] 

6. Wild, J. (2007), International Business:The Challenges of Globalization, Prentice Hall i dr. 

7. Estrin S. et al (2007), Transition and Beyond, Palgrave i dr.  

8. Бројне друге публикације (e.g. World Economic Outlook, World Investment Report, itd.) 

Број часова  активне наставе: 8 Теоријска настава: 4 Студијски истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Истраживачки рад – 35, Учешће у дискусијама – 35 Писмени испит - 30 

 

 

  



Назив предмета: Корпоративно реструктурирање 

Наставник или наставници: Ивица И. Николић, Дејан Д. Ерић, Јелена С. Јешић  

Статус предмета: изборни, други семестар 

Број ЕСПБ: 13 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је да се студенти упознају са сложеном проблематиком корпоративног реструктурирања. 

Предмет подразумева синтезу већег броја научних дисциплина које се уче на основним и дипломским мастер студијама, 

као што су стратегијски менаџмент, корпоративне финансије, финансијска тржишта, организација предузећа (посебно 

домен организационих промена - трансформације и развоја), микроекономије и других. Кроз израду пројеката студенти 

ће моћи да се упознају са различитим аспектима реструктурирања предузећа и последицама ових сложених процеса. 

Поред тога, биће у прилици да схвате утицај реструктурирања на најважније стејкхолдере у организацијама, као што су: 

акционари, повериоци, инвеститори, запослени, клијенти, добављачи, држава и локалне заједнице; сагледавање и 

разумевање потенцијалних извора и механизама стварања нове вредности за власнике корпорације кроз процес 

реструктурирања, као што су промене у технолошком развоју, промене у правној регулативи везаној за услове 

пословања, промене у конкурентском амбијенту, промене у монетарној сфери, и др. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да разумеју природу процеса доношења стратегијских одлука из домена корпоративног 

реструктурирања, као и да развију аналитичке способности процене различитих алтернатива реструктурирања. У 

потпуности ће бити примењен контигентни приступ који подразумева да избор стратегијске опције зависи од конкретне 

ситуације у којој се дата организација налази. Отуда ће посебна пажња бити посвећена развоју способности оцене 

алтернативних стратегија и доношењу одлука о формулисању и имплементацији оне која најбоље одговара стању 

екстерних и интерних фактора организације. Такође, биће оспособљени да у пракси примењују различите комплексне 

технике и методе реструктурирања корпорација, тако да обезбеде максимизацију вредности акционара. 

Садржај предмета 

Обухвата активности корпоративног реструктурисања, Истине и заблуде о реструктурирању у свету и код нас, Врсте 

реструктурирања, Стратегијско, Организационо, Власничко, Финансијско, Тржишно реструктурирање, Стратегије 

реструктурисања у функцији раста, Стратегије у функцији оздрављења, у функцији контракције. 

Препоручена литература  

1. Дејан Ерић и Иван Стошић „Корпоративно реструктурирање", Институт економских наука и Београдска 

банкарска академија, Београд, 2013. 

2. Патрик Гоган „Интеграције, Аквизиције и Реструктурирање Корпорација", Прометеј, Нови Сад, 2004. 

3. Дејан Ерић „Стратегије корпоративног реструктурирања", докторска дисертација, Економски Факултет 

Београд, 1995. 

4. Fred Weston,, Juan A. Siu & Brian A. Johnson „Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance" 3rd 

edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003. 

Број часова  активне 

наставе: 10 

Теоријска настава: 4 Студијски истраживачки рад: 6 

Методе извођења наставе 

Предавања, освежавање градива (краћи репетиторијум), консултације, разматрање конкретних проблема из области 

корпоративног реструктуирања, као и презентације пројеката и семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Долазност – 5, Презентација пројекта – решавање проблема – 35 Колоквијуми - 30 

Писмени испит - 30 

 

  



 

Назив предмета: Глобални маркетинг 

Наставник или наставници: Бела Б. Мухи, Бранислав С. Радновић, Светлана Ђ. Михић 

Статус предмета: изборни, други семестар 

Број ЕСПБ: 13 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студента упозна са теоријским основама и економским значењем глобалног маркетинга, 

организацијом и карактеристикама његовог значења као и његовог развоја; стицање специфичних знања и препознавања 

утицаја на ширу друштвено економску заједницу. 

Исход предмета  

Исход предмета су усвојена теоријска знања и способност студента да разумеју природу и развноврсност утицаја  

глобалног маркетинга на окружење; студент је овладао вештинама у разумевању савремених трендова глобалног 

маркетинга; посебно са економског становишта: оспособљен је за примену свих техника глобалног маркетинга. 

Садржај предмета 

Предавања према утврђеном распореду уз кориштење савремених презентационих и демонстрационих средстава и 

техника са применом интерактивне методе рада са студентима чиме се стиче увид у њихова предзнања и специфична 

искуства заснована на обрађиваној проблематици, али и увид у контиуитет савладавања градива.  

Кориштење дидактичких и едукативних садржаја у електронској и дигиталној форми (који укључују и снимљена 

предавања и менторске вежбе) на различитим видео-презентационим медијима (видео-касете, интерактивни 

мултимедијални оптички медији).  

Проблемске радионице  у којима се садржаји везани за одређене теме представљају у виду конкретног проблема чије 

се решење треба понудити кроз индивидуалну и групну интеракцију. Примењују се специфичне радионице обраде 

"студија случаја". 

Препоручена литература  

1. Alon, I., Jaffe, E., Prange, C., Vianelli, D., Global Marketing, 3th Edition, Routledge, 2020. 

2. Весна Милановић Голубовић, Међународни маркетинг и глобални бизнис  ФМЕ 2009  

3. C. Samuel Craig; Susan P. DouglasWiley,International Marketing Research, 2005 (3rd edition) 

4. Marilyn A. Stone; J. B. McCall, International Strategic Marketing: A European Perspective,Routledge, 2004 

Број часова  активне 

наставе: 10 

Теоријска настава: 4 Студијски истраживачки рад: 6 

Методе извођења наставе 

Предавања практични рад, презентација и одбрана радова 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Истраживачки рад – 35, Учешће у дискусијама – 35 Писмени испит - 30 

  

https://www.questia.com/library/120084836/international-marketing-research
https://www.questia.com/library/107561894/international-strategic-marketing-a-european-perspective


Назив предмета: Научно-истраживачки рад 2 ДД1 

Наставник или наставници: Изабрани професор 

Статус предмета: обавезан, други семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен предмет из првог семестра Научно-истраживачки рад 1 

Циљ предмета 

Научно-истраживачки рад 2 је акт провере превасходно методолошких знања и способности студента на докторским 

студијама и друго значајније верификационо саопштење које студент ради уз консултације са изабраним професором. 

Научно-истраживачки рад 2 је рад на пројектима који апострофирају емпиријску проверу проблема/хипотеза, а треба да 

финализују део знања из претходно савладаних наставних предмета на докторским студијама. Кроз истраживачки рад 

се проверава самосталност кандидата да уради сложенију и целовитију емпиријску анализу неког проблема или 

емпиријску верификацију јавно заговаране пословне односно привредне политике. Научно-истраживачки рад 2 

представља емпиријски ригорознији наставак научно-истраживачког рада из првог семестра. 

Исход предмета  

Обављањем научно-истраживачког рада студент се оспособљава да уочи, методолошки формулише и квантитативно 

или квалитативно емпиријски обради научно-истраживачки проблем поштујући опште теоријске и методолошке оквире 

научно-истраживачког рада. Студент је оспособљен за:  

o примену стеченог методолошког знања у разрешавању конкретних економских питања,  

o самосталан истраживачки рад у домену за који се образује током студија,  

дискусију и презентовање резултата свог рада. 

Садржај предмета 

Научно-истраживачки рад је самостални методолошко-емпиријски рад студента, кроз координацију са изабраним 

професором који трасира на шта ће методолошка апликација бити усмерена. Изабрани професор води студента у 

његовом раду и пружа му помоћ у целокупном процесу израде кроз:  

o избор теме рада,  

o формулисање садржаја рада,  

o постављање циља, предмета рада и метода рада  

o избор начина обраде проблема, прикупљање, обрада, анализа и верификација применом одговарајућих научних 

метода  

o коначно обликовање истраживачког рада  

Научно-истраживачки рад представља истраживачки рад студента кроз који демонстрира напредно познавање 

квантитативних односно квалитативних експерименталних и/или економетријских метода in vivo апликацијом на 

научно-истраживачким пројектима. Овим радом се доказује да је студент овладао методолошко-емпиријским 

поставкама истраживања, теоријским знањима из области којом се бави и да је успешно реализовао један комплетан 

истраживачки процес кроз апликацију на:  

o Уочавање проблема  

o Теоријску обраду проблема  

o Истраживачки део кроз план реализације и организације истраживања  

o Израду писаног материјала  

Након обављеног истраживања кандидат припрема истраживачки рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод; 

Теоријски део; Емпиријски део, Резултати и дискусија; Закључак; Преглед литературе. 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Број часова  активне наставе:2 Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе 

Самосталан истраживачки рад кандидата, преглед литературе, консултације са изабраним професором. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Научни истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао / није савладао 
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