ЛИСТА НАСТАВНИКА ОДГОВРНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АПСОЛВЕНТСКИХ ИСПИТА ПО СТАРИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА
Ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

1.

Предузетничка економија

2.
3.

Финансијска тржишта (Берзанско
пословање) (ТС + IV година)
Банкарски менаџмент /Банкарство
(ТС + IV година)

Одговорни наставник

ПРЕДМЕТ

Одговорни наставник

др Никола Вукмировић,
ред. проф
др Горан Радивојац,
доцент
др Драгана Башић,
доцент

Пословне информације за менаџмент
(Примјена рачунара у рачуноводству)

др Весна Алексић Марић,
ред. проф.
др Васиљ Жарковић,
доцент
др Рајко Касагић, ред.
проф.

Међународно финансирање
Пословно право

4.

Међународни банкарски послови

др Драгана Башић,
доцент

Ревизија / Контрола и ревизија
пословања / Ревизија пословања
(ТС + IV година)

др Новак Кондић, ред.
проф.

5.

Управљање ризицима

др Драгана Башић,
доцент

Системи обрачуна трошкова и
резултата

др Снежана
РаковачкиТубић, ванр.
проф.

6.

Економика осигурања

Организација предузећа

др Зоран Лукић, доцент

Економика малог бизниса

др Зоран Лукић, доцент

др Гордана Илић, ванр.
проф.

Истраживање тржишта

др Љиљана Лакс Прегл,
доцент

др Горан Радивојац,
доцент

Економика и организација
непривредних дјелатности

др Зоран Лукић, доцент

Мр Милица Богдановић,
Енглески језик
Др Амира Жмирић,
доцент, Њемачки језик

Управљачки информациони системи

др Весна Алексић Марић,
ред. проф.

7.
8.

9.

10.

Менаџмент инвестиција / Управљање
пројектима и Макроекономија
Менаџмент људских ресурса
(Управљање кадровима)
(ТС + IV година)
Банкарско рачуноводство и ревизија/
Рачуноводство банака и
осигуравајућих друштава
(ТС + IV година)
Пословни страни језик I и II

др Драгутин Шипка, ред.
проф.
др Горан Поповић, ванр.
проф.

11.
12.
13.
14.

Банкарски информациони системи
(ТС + IV година)
Спољно-трговинско пословање
(ТС + IV година)
Корпоративно извјештавање
(ТС + IV година)
Специјална рачуноводства
(ТС + IV година)

др Драгана Башић,
доцент
др Миленко Крајишник,
доцент
др Душко Шњегота, ванр.
проф.
др Никола Вукмировић,
ред. проф.
др Васиљ Жарковић,
доцент

Менаџмент малих и средњих предузећа

Менаџмент квалитета
Стратегијски менаџмент

Међународни маркетинг

др Зоран Лукић, доцент
др Перица Мацура,
ред.проф.
др Славиша Ковачевић,
доцент

15.

Свјетска тржишта

16.

Стратешки финансијски менаџмент
(ТС + IV година) и Финансијски
менаџмент

др Драган Микеревић,
ред. проф.

Тржишно комуницирање у туризму

др Перица Мацура, ред.
проф.

17.

Анализа биланса

др Душко Шњегота, ванр.
проф.

Менаџмент комуналних служби

др Зоран Лукић, доцент

18.

Основе дипломатије

Комисијски

Пензијско и здравствено осигурање

19.

Међународно пословно право

20.

Економика Европске уније

21.
22.

Планирање и пословна политика
предуз.
Економско - математички модели и
методе

др Рајко Касагић, ред.
проф
др Горан Поповић,
ванр.проф.
др Зоран Лукић, доцент

Савремени економски системи

др Здравко Тодоровић,
ред. проф.
др Јово Атељевић, ванр.
проф.

Међународни трговински стандарди
Екологија и економски развој
Економика бесцаринских зона

др Здравко Тодоровић,
ред. проф.
др Миленко Крајишник,
доцент
др Горан Поповић, ванр.
проф.
др Горан Поповић, ванр.
проф.

др Станко Станић, ред.
проф.

Студенти којима је истекао апсолвентски стаж, тј. који обнављају апсолвентски стаж два или више пута, не уписују академску
2012/2013. годину већ у терминима апсолвентских рокова полажу преостале испите, уз плаћање накнаде трошкова по неположеном
испиту. То значи да студенти којима је истеко апсолвентски стаж за сваки излазак на испит уплаћују накнаду трошкова у износу од 20
КМ и достављају доказ о уплати и испитну пријаву седам дана прије испитног рока у студентску службу.

