
 
 
 

 

 

УПУТСТВО СТУДЕНТИМА КОЈИ ОБНАВЉАЈУ СТУДИЈСКУ ГОДИНУ У 
АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ ИЛИ СУ ВЕЋ ОБНАВЉАЛИ III ГОДИНУ 

СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ  
О МОГУЋНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА И ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ВИШЕ ГОДИНЕ 

СТУДИЈА 
 
 
 

Закон о високом обрзовању и Правила студирања на I и II циклусу студија, члан. 
29 омогућују студентима који ће обнављати I, II или III годину студија у 
академској 2018/2019. години, да бирају предмете које желе да слушају и полажу 
из наредне студијске године, али у обиму који заједно са неположеним 
предметима износи 30 ECTS бодова по семестру, односно 60 ECTS бодова 
укупно за оба семестра.  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Слушање предмета унапријед није обавеза, већ могућност 
избора. Након обнављања студијске године, слушања и полагања испита 
унапријед, студент када стекне услов за редован упис у вишу годину студија у 
академској 2018/2019. години, не може слушати и полагати испите унапријед 
из више године студија, по истом принципу као и када обнавља студијску 
години. 
 

 
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ УСВОЈЕН 2014. ГОДИНЕ 
 

Прва година студија 

Назив предмета 
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Основи економије 4 2   8 
Економика предузећа 4 2   8 
Пословна информатика 3 2   6 
Математика за економисте 4 4   8 
Статистика   4 3 8 
Пословно право   3 2 6 
Финансијско рачуноводство   4 3 8 
Менаџмент   4 2 8 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 



 

 
Друга година студија 

Назив предмета 
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Микроекономија 4 3   8 
Монетарне и јавне финансије  4 2   8 
Управљачко рачуноводство 4 3   8 
Изборни предмет 1: 3 2   6 
Макроекономија   4 3 8 
Међународни економски односи   4 2 7 
Финансијски менаџмент   4 2 8 
Финансијска математика   4 2 7 
УКУПНО: 15 10 16 9 60 

Изборни предмети за другу годину: 
Економске доктрине 
Пословна култура и етика 

Напомена о избору изборних предмета:  
– Минималан број студената за изборни предмет на другој години студија је 
педесет. Ако студенти анкетом изаберу два или више изборних предмета са 
минимум педесет кандидата по предмету, настава ће се изводити паралелно на 
свим предметима на којима је предмет изабрао дозвољени минимум 
студената. 

Напомена о условљености предмета:  
1. Предмет Микроекономија условљен је положеним предметом Основи 

економије из прве године студија. 
Предмет Међународни економски односи условљен је положеним предметом 

Основи економије из прве године студија. 
Предмет Управљачко рачуноводство условљен је положеним предметом 

Финансијскo рачуноводство из прве године студија. 
Предмет Финансијска математика условљен је положеним предметом 

Математика за економисте из прве године студија. 

Трећа година студија 

Назив предмета 
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Маркетинг 4 3   8 
Теорија и политика привредног развоја 4 2   8 
Ревизија 4 3   8 
Изборни предмет 2: Страни језик за економисте 
I 

3 2   6 
Економско-математички модели и методе   4 4 8 
Менаџмент људских ресурса   4 2 8 
Предузетничка економија   4 2 8 



 

Изборни предмет 3: Страни језик за економисте 
II 

  3 2 6 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 

Изборни предмети за трећу годину: 

1. Eнглески језик за економисте I и II 
2. Њемачки језик за економисте I и II 
 

Напомена о условљености предмета:  
1. Предмет Страни језик за економисте II условљен је положеним предметом 
Страни језик за економисте I. 
2. Предмет Ревизија условљен је положеним предметом Управљачкo 
рачуноводство из друге године студија. 

 
Четврта година студија 
ОДСЈЕК: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ 
Усмјерење: Рачуноводство и ревизија 

Назив предмета 
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Финансијска тржишта  4 3   8 
Стратешки финансијски менаџмент 4 2   8 
Теорија и политика биланса  4 3   7 
Изборни предмет 4: 3 2   5 

Стручна пракса 
 

    2 
Ревизија финансијских извјештаја   4 3 6 
Анализа хартија од вриједности   4 2 6 
Рачуноводство банака и осигуравајућих 
друштава   4 3 6 

Изборни предмет 5:   3 2 5 
Стручна пракса     2 
Изборни предмет 6: завршни рад      5 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 

Напомена о условљености предмета:  
1. Предмет Теорија и политика биланса условљен је положеним предметима 

Управљачко рачуноводство са друге и Ревизије са треће године студија. 
Предмет Ревизија финансијских извјештаја условљен је положеним предметом 

Ревизија са треће године студија. 
Предмет Анализа хартија од вриједности условљен је положеним предметом 

Финансијска тржишта из четврте године студија. 

Напомена о избору изборних предмета:  
– Минималан број студената за изборни предмет на трећој години студија је десет. 
Уколико студенти анкетом изаберу два или више изборних предмета са минимум 



 

десет кандидата по предмету, настава ће се изводити паралелно на свим предметима 
на којима  је предмет изабрао дозвољени минимум студената. 

Изборни предмети 
Усмјерење: Рачуноводство и ревизија 

Форензичко рачуноводство 
Електронско пословање  
Интерни обрачун  
Финансијска економија 
Етика за професионалне рачуновође 

Усмјерење: Финансијско управљање, банкарство и осигурање 

Назив предмета 
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Финансијска тржишта  4 3   8 
Теорија и политика биланса 4 3   8 
Банкарство  4 2   7 
Изборни предмет 4: 3 2   5 
Стручна пракса     2 
Анализа хартија од вриједности    4 2 6 
Рачуноводство банака и осигуравајућих 
друштава   4 3 6 

Економика осигурања и актуарство    4 3 6 
Изборни предмет 5:   3 2 5 
Стручна пракса     2 
Изборни предмет 6: завршни рад     5 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 

Изборни предмети 
Усмјерење: Финансијско управљање, банкарство и осигурање 

Електронско пословање  
Ревизија финансијских извјештаја (8. семестар) 
Међународно банкарство 
Међународне финансије 
Форензичко рачуноводство 
Етика за професионалне рачуновође 

Напомена о условљености предмета:  
1. Предмет Теорија и политика биланса условљен је положеним предметима 

Управљачко рачуноводство са друге и Ревизије са треће године студија. 
Предмет Ревизија финансијских извјештаја условљен је положеним предметом 

Ревизија са треће године студија. 
Предмет Анализа хартија од вриједности условљен је положеним предметом 

Финансијска тржишта из четврте године студија. 
Напомена о избору изборних предмета:  



 

– Минималан број студената за изборни предмет на четвртој студија износи десет. 
За изборне предмете студенти се опредјељују анкетом. Ако анкетом изаберу два 
или више изборних предмета са минимум десет студената, настава ће се изводити 
паралелно на свим предметима на којима је предмет изабрао дозовољени минимум 
студената. 

 

ОДСЈЕК: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 

Назив предмета 
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Економика Европске уније 4 3   8 
Међународне финансије 4 2   8 
Спољнoтрговинско пословање 4 3   7 
Изборни предмет 4: 3 2   5 
Стручна пракса     2 
Међународнa трговина    4 3 6 
Свјетска тржишта   4 3 6 
Савремени економски системи   4 2 6 
Изборни предмет 5:   3 2 5 
Стручна пракса     2 
Изборни предмет 6: завршни рад     5 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 

Изборни предмети 

Одсјек: Међународна економија 
Међународни бизнис  
Међународно пословно право  (8. семестар) 
Економетрија (7. семестар)  
Економска статистика 

Напомена о избору изборних предмета:  
– Минималан број студената за изборни предмет на четвртој години студија је 
десет. Ако студенти анкетом изаберу два или више изборних предмета са минимум 
десет кандидата по предмету, настава ће се изводити паралелно на свим предметима 
на којима је предмет изабрао дозвољени минимум студената. 

ОДСЈЕК: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Усмјерење: Менаџмент и предузетништво 

Назив предмета  
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Стратегијски менаџмент 4 3   8 
Менаџмент пројеката 4 3   8 



 

Лидерство 4 2   7 
Изборни предмет 4: 3 2   5 
Стручна пракса     2 
Менаџмент квалитета   4 2 6 
Економика и управљање МСП   4 3 6 
Истраживање и управљање маркетингом   4 3 6 
Изборни предмет 5:   3 2 5 
Стручна пракса     2 
Изборни предмет 6: завршни рад     5 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 

Изборни предмети 

Усмјерење: Менаџмент и предузетништво 
Предузетништво и е-бизнис 
Предузетништво у јавном сектору  
Економика јавног сектора 
Корпоративна друштвена одговорност 
Кризни менаџмент 
Међународни бизнис 

Напомена о избору изборних предмета:  
– Минималан број студената за изборни предмет на четвртој години студија је 
десет. Ако студенти анкетом изаберу два или више изборних предмета са минимум 
десет кандидата по предмету, настава ће се изводити паралелно на свим предметима 
на којима је предмет изабрао дозвољени минимум студената. 

ОДСЈЕК: КВАНТИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ 

Назив предмета  
Зимски 

семестар 
Љетни 

семестар ECTS 
П В П В 

Операциона истраживања 4 3   8 
Електронско пословање 4 2   8 
Економетрија 4 3   7 
Изборни предмет 4: 3 2   5 
Стручна пракса     2 
Економска статистика   4 3 6 
Teoрија и модели одлучивања    4 2 6 
Примјена софтвера у економији   4 3 6 
Изборни предмет 5:   3 2 5 
Стручна пракса     2 
Изборни предмет 6: завршни рад     5 
УКУПНО: 15 10 15 10 60 

Изборни предмети 
Истраживање и управљање маркетингом  
Анализа временских серија 



 

Мултиваријациона анализа 
Квантитативне финансије 
Пројектовање информационих система 
Теорија узорака и планирање експеримената 
Непараметарски статистички методи 

Напомена о избору изборних предмета:  
– Минималан број студената за изборни предмет на четвртој години студија је 
десет. Ако студенти анкетом изаберу два или више изборних предмета са минимум 
десет кандидата по предмету, настава ће се изводити паралелно на свим предметима 
на којима је предмет изабрао дозвољени минимум студената.  

 
 

Примјер за студенте који студирају по новом плану и програму из 2014. 
године, а који ће обнављати I и II годину студија 

 
Ако студент преноси нпр. четири предмета из прве године студија који у укупном 
збиру имају 32 ЕCTS бода, моћи ће да из друге године студија изабере, слуша и 
полаже испите из предмета у максималном износу до 28 ЕCTS бодова, а који нису 
условљени предметима из претходне студијске године, на сљедећи начин: 

 
У случају да су остала неположена четири испита, и то нпр. Основи економије и 
Математика за економисте из зимског семестра, а Статистика и Финансијско 
рачуноводство из љетног семестра, студент бира из зимског семестра максимално 
два предмета (нпр. Монетарне и јавне финансије и изабрани изборни предмет), с 
тиме да не може да изабере условљене предмете из зимског семестра 
(Микроекономија) а из љетног семестра бира два предмета (Макроекономија и 
Финансијски менаџмент) с тиме да не може да изабере условљене предмете из 
љетног семестра (Међународни економски односи и Финансијска математика). 

 
 
Студенти бирају предмете које желе слушати унапријед, али на начин да 

број ECTS бодова предмета које жели слушати унапријед и број неположених 
предмета из семестра из којег бира предмете, не прелази 30 ECTS поена. Овај 
процес се ради искључиво на почетку зимскога семестра. Није могуће 
приликом овјере зимскога семестра и уписа љетног семестра, бирати 
предмете унапријед за љетни семестар, нити бирати више предмета од 
дозвољеног броја поена. 

 
 

 
Студенти  четврте године првог циклуса студија студијског 
програма Економија (студенти уписани у периоду од 2007. године до 2013. 
године), могу поднијети захтјев за наставак школовања на четвртој години првог 
циклуса студија по новом студијском програму Економија и пословно 
управљање. Образац можете преузети у Студентској служби. 



 

 
Руководећи се  искуством из претходних година, савјетујемо вам да ријешите 
првенствено испите из године коју обнављате а да онда наставите полагање 
испита које сте изабрали у текућој години. 
 

Упис у више године студија и обнова студијске године ће трајати од  

08-23.10.2018. године.  

 

Бања Лука, 02.10.2018. године 

            

        Продекан за наставу  

            Проф. др Саша Петковић,  с.р. 

 


