
Распоред одржавања колоквијима за I ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2022/2023. години - љетни семестар 

 

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Финансијско рачуноводство 
10.04.2023. 
Понедјељак 

Амфитеатар и Сала  1 
(08:30 – 11:00) 

05.06.2023. 
Понедјељак 

Амфитеатар и Сала  1 
(08:30 – 11:00) 

Менаџмент  
12.04.2023. 

Сриједа 
Амфитеатар и Сала  1 

(15:00 – 17:00) 
07.06.2023. 

Сриједа 
Амфитеатар и Сала  1 

(15:00 – 17:00) 

Пословно право (ЕиПУ) 
18.04.2023. 

Уторак 
Амфитеатар 

(09:00 – 11:00) 
09.06.2023. 

Петак 
Амфитеатар 

(09:00 – 11:00) 

Методологије развоја 
софтвера (ПИ) 

18.04.2023. 
Уторак 

КСР 
(11:00 – 13:00) 

09.06.2023. 
Петак 

КСР 
(11:00 – 13:00) 

Статистика/Основи 
статистичке анализе  

20.04.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар и Сала  1 
(10:00 – 11:45) 

10.06.2023. 
Субота 

Амфитеатар и Сала  1 
(10:00 – 11:45) 

 
Редовна настава и вјежбе за прву годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године. За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 

 
 
 



Распоред одржавања колоквијима за II ГОДИНУ СТУДИЈА у академској  2022/2023. години - љетни семестар               

 

 
 

Редовна настава и вјежбе за другу годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 

 
 
 

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Међународни економски 
односи 

10.04.2023. 
Понедјељак 

Амфитеатар 
(11:00 – 12:30) 

05.06.2023. 
Понедјељак 

Амфитеатар 
(11:00 – 12:30) 

Финансијска математика 
13.04.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар 
(11:00 – 13:00) 

06.06.2023. 
Уторак 

Амфитеатар 
(11:00 – 13:00) 

Финансијски менаџмент 
18.04.2023. 

Уторак 
Амфитеатар  

(11:00 – 12:30)  
08.06.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар  
(11:00 – 12:30) 

Макроекономија 
20.04.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар 
(08:15 – 09:45) 

10.06.2023. 
Субота 

Амфитеатар 
(08:15 – 09:45) 



Распоред одржавања колоквијима за III ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2022/2023. години - љетни семестар 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ 

 

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Економско математички 
модели и методе 

10.04.2023. 
Понедјељак 

Амфитеатар (13:00 – 15:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

Амфитеатар (13:00 – 15:00) 

Менаџмент људских ресурса  
13.04.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар (09:00 – 11:00) 
06.06.2023. 

Уторак 
Амфитеатар (09:00 – 11:00) 

Енглески / Њемачки језик II 
18.04.2023. 

Уторак 
Сала 3  ЕЈ (11:00 – 13:00)  
Салa 4 ЊЈ (11:00 – 13:00) 

08.06.2023. 
Четвртак 

Сала 3  ЕЈ (11:00 – 13:00)  
Салa 4 ЊЈ (11:00 – 13:00) 

Теорија и политика 
привредног развоја  

 

20.04.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар (12:00 – 13:30) 
10.06.2023. 

Субота 
Сала 1 и Сала 2 (12:00 – 13:30) 

 
Редовна настава и вјежбе за трећу годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 



Распоред одржавања колоквијима за III ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2022/2023. години - љетни семестар 

 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

 

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Базе података 
10.04.2023. 
Понедјељак 

КСР (16:00 – 18:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

КСР (16:00 – 18:00) 

Менаџмент људских ресурса  
13.04.2023. 
Четвртак 

Амфитеатар (09:00 – 11:00) 
06.06.2023. 

Уторак 
Амфитеатар (09:00 – 11:00) 

Напредни енглески језик / 
Напредни њемачки језик 

18.04.2023. 
Уторак 

Сала 3  ЕЈ (11:00 – 13:00)  
Салa 4 ЊЈ (11:00 – 13:00) 

08.06.2023. 
Четвртак 

Сала 3  ЕЈ (11:00 – 13:00)  
Салa 4 ЊЈ (11:00 – 13:00) 

Предузетништво и 
иновације 

20.04.2023. 
Четвртак 

Сала 306 (09:00 – 11:00) 
10.06.2023. 

Субота 
Сала 306 (09:00 – 11:00) 

 
Редовна настава и вјежбе за трећу годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 

 
 
 



Распоред одржавања колоквијима за IV ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2022/2023. години - љетни семестар 

ОДСЈЕК: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ.   УСМЈЕРЕЊЕ: РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА    

     

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Анализа ХоВ 
10.04.2023. 
Понедјељак 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 

Рачуноводство банака и 
осигуравајућих друштава 

13.04.2023. 
Четвртак 

Сала 4 (17:00 – 19:00) 
06.06.2023. 

Уторак 
Сала 4 (17:00 – 19:00) 

Ревизија финансијских 
извјештаја 

18.04.2023. 
Уторак 

Сала 4 (13:00 – 15:00) 
08.06.2023. 
Четвртак 

Сала 1 (11:00 – 13:00) 

Форензичко рачуноводство 
21.04.2023. 

Петак 
Сала 4 (14:00 – 16:00) 

09.06.2023. 
Петак 

Сала 4 (14:00 – 16:00) 

 
Редовна настава и вјежбе за четврту годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 

 



Распоред одржавања колоквијима за IV ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2022/2023. години - љетни семестар 

ОДСЈЕК: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ. УСМЈЕРЕЊЕ: ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ  

   ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Анализа ХоВ 
10.04.2023. 
Понедјељак 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 

Рачуноводство банака и 
осигуравајућих друштава 

13.04.2023. 
Четвртак 

Сала 4 (17:00 – 19:00) 
06.06.2023. 

Уторак 
Сала 4 (17:00 – 19:00) 

Ревизија финансијских 
извјештаја 

18.04.2023. 
Уторак 

Сала 4 (13:00 – 15:00) 
08.06.2023. 
Четвртак 

Сала 1 (11:00 – 13:00) 

Економика осигурања и 
актуарство 

21.04.2023. 
Петак 

Сала 5 (09:00 – 11:00) 
09.06.2023. 

Петак 
Сала 5 (09:00 – 11:00) 

 
Редовна настава и вјежбе за четврту годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 

 



Распоред  одржавања колоквијума за IV ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2022/2023. години - љетни семестар 

ОДСЈЕК: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Међународна трговина 
10.04.2023. 
Понедјељак 

Сала 4 (11:00 – 13:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

Сала 4 (11:00 – 13:00) 

Међународни бизнис 
12.04.2023. 

Сриједа 
Сала 4 (09:00 – 11:00) 

07.06.2023. 
Сриједа 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 

Савремени привредни системи 
18.04.2023. 

Уторак 
Сала 4 (09:00 – 11:00) 

08.06.2023. 
Четвртак 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 

Свјетска тржишта 
21.04.2023. 

Петак 
Сала 4 (12:00 – 14:00) 

09.06.2023. 
Петак 

Сала 4 (12:00 – 14:00) 

Редовна настава и вјежбе за четврту годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe. 

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 

Milan
Highlight
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ОДСЈЕК: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА. УСМЈЕРЕЊЕ: МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

Истраживање и управљање 
маркетингом 

10.04.2023. 
Понедјељак 

Сала 306 (09:00 – 11:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

Сала 306 (09:00 – 11:00) 

Међународни бизнис 
12.04.2023. 

Сриједа 
Сала 4 (09:00 – 11:00) 

07.06.2023. 
Сриједа 

Сала 4 (09:00 – 11:00) 

 

Менаџмент квалитета  
18.04.2023. 

Уторак 
Сала 306 (11:00 – 13:00) 

08.06.2023. 
Четвртак 

Сала 306 (11:00 – 13:00) 

Економика и управљање МСП 
20.04.2023. 
Четвртак 

Сала 306 (09:00 – 11:00) 
10.06.2023. 

Субота 
Сала 306 (09:00 – 11:00) 

 
Редовна настава и вјежбе за четврту годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

     

ПРЕДМЕТ I КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) II КОЛОКВИЈУМ РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ (ВРИЈЕМЕ) 

 

Дигитални маркетинг 
10.04.2023. 
Понедјељак 

Сала 306 (09:00 – 11:00) 
05.06.2023. 
Понедјељак 

Сала 306 (09:00 – 11:00) 

Пројектовање пословних 
информационих система 

12.04.2023. 
Сриједа 

КСР (11:00 – 13:00) 
07.06.2023. 

Сриједа 
КСР (11:00 – 13:00) 

Мултимедија и креативне 
технологије  

18.04.2023. 
Уторак 

КСР (15:00 – 17:00) 
08.06.2023. 
Четвртак 

КСР (15:00 – 17:00) 

Управљање пословним 
процесима 

20.04.2023. 
Четвртак 

КСР (09:00 – 11:00) 
10.06.2023. 

Субота 
КСР (09:00 – 11:00) 

 
Редовна настава и вјежбе за четврту годину студија у љетном семестру се завршавају 09.06.2023. годинe.  

Први колоквијум се, у складу са академским календаром, одржава у периоду од 10.04 - 21.04.2023. године. Други колоквијум се одржава у периоду 
од 05.06 – 10.06.2023. године.  

За вријеме одржавања колоквијума, неће се одржавати настава. 

Пријава колоквијума се  мора  извршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским путем. Колоквијуму могу приступити 
искључиво студенти који су пријавили полагање колоквијума, а према списку Студентске службе. У случају оправдане спријечености студента 
(болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба колоквијума, студенту 
ће бити омогућено, уз одобрење молбе,  полагање писменог колоквијума у термину првог  испитног рока. 
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно 
прикупљених поена из предиспитних обавеза. 
Студентима који полажу испите писмено и усмено, положени колоквијум/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу 
академску годину. 
Сваки писмени колоквијум доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена. 


