
 

Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. године 

Студијски програм: ЕКОНОМИЈА – модул: ОПШТА ЕКОНОМИЈА 

 
Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

. 

  
Монетарни систем ЕУ 

вежбе (И) 
Е-106 

Монетарни систем ЕУ 
вежбе (И) 

Е-106 

Финансирање 
економског развоја 

предавања (О) 
E-107 

26.11.2018. 

Финансирање 
економског развоја 

предавања (О) 
E-107 

26.11.2018. 

У
то

р
а

к Финансирање 
економског развоја 

вежбе (О) 
E-106 

Финансирање 
економског развоја 

вежбе (О) 
E-106 

 

Институционална 
економија 
вежбе (О) 

E-204 

Институционална 
економија 
вежбе (О) 

E-204 

 

С
р
е

д
а

 

  

Контроверзе у 
макроекономији 

вежбе (О) 
E-106 

Контроверзе у 
макроекономији 

вежбе (О) 
E-106 

Глобализација и 
транзиција 

предавања(И) 
E-201 

28.11.2018. 

 Глобализација и 
транзиција  

предавања (И) 
E-201 

28.11.2018. 

Ч
е
тв

р
та

к Туризам и агробизнис 
вежбе (И) 

Е-106 
 

Туризам и агробизнис 
вежбе (И) 

Е-106 
 

  

Институционална 
економија 

предавања (О) 
Е-107 

29.11.2018. 

Институционална 
економија 

предавања (О) 
Е-107 

29.11.2018. 

П
е
та

к 

  
Глобализација и 

транзиција вежбе (И) 
 

Глобализација и 
транзиција вежбе (И) 

 

Монетарни систем ЕУ 
предавања (И) 

E-105 
30.11.2018. 

Монетарни систем ЕУ 
предавања (И) 

E-105 
30.11.2018. 

 
Туризам и агробизнис 

предавања (И) 
Е-107 

30.11.2018. 

Туризам и агробизнис 
предавања (И) 

Е-107 
30.11.2018. 

С
у
б

о
та

 

 

Контроверзе у 
макроекономији 

предавања (О) 
E-2 

01.12.2018. 

Контроверзе у 
макроекономији 

предавања (О) 
E-2 

01.12.2018. 

   

Из наставног предмета Економска политика и одрживи развој (И) изводиће се консултативна настава.     

Из наставног предмета Финансијски систем и економски раст (И) изводиће се консултативна настава.     

 

О-обавезан предмет модула                                                                                                                                         

И-изборни предмет модула                                                                                                                                          

 



Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. године 

Студијски програм: ЕКОНОМИЈА – - модул: ФИНАНСИЈЕ, БЕРЗЕ И БАНКАРСТВО 

 
Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

. 

  
Монетарни систем ЕУ 

вежбе (O) 
Е-107 

Монетарни систем ЕУ 
вежбе (O) 

Е-107 

Финансирање 
економског развоја 

пердавања (И) 
E-107 

26.11.2018. 

Финансирање 
економског развоја 

пердавања (И) 
E-107 

26.11.2018. 

Интерна контрола и 
ревизија 

предавања (И) 
E-1 

03.12.2018. 

Интерна контрола и 
ревизија 

предавања (И) 
E-1 

03.12.2018. 

У
то

р
а

к Финансирање 
економског развоја 

вежбе (И) 
E-106 

Финансирање 
економског развоја 

вежбе (И) 
E-106 

    

С
р
е

д
а

 

  

Интерна контрола и 
ревизија 
вежбе (И) 

E-107 

Интерна контрола и 
ревизија 
вежбе (И) 

E-107 

Компаративни порески 
системи 

предавања (О) 
Е-1 

28.11.2018. 

Компаративни порески 
системи 

предавања (О) 
Е-1 

28.11.2018. 

Ч
е
тв

р
та

к Управљање ризицима 
финансијских 
институција 
вежбе (О) 

Е-202 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 
вежбе (О) 

Е-202 

Електронски системи 
плаћања 
вежбе (И) 

E-107 

 Електронски системи 
плаћања 
вежбе (И) 

E-107 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 

предавања (О) 
E-1 

29.11.2018. 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 

предавања (О) 
E-1 

29.11.2018. 

П
е
та

к 

    

Монетарни систем ЕУ 
предавања (O) 

E-105 
30.11.2018 

Монетарни систем ЕУ 
предавања (O) 

E-105 
30.11.2018 

С
у
б

о
та

 Компаративни порески 
системи 

вежбе (О) 
Е-1 

 

Компаративни порески 
системи 

вежбе (О) 
Е-1 

 

Електронски системи 
плаћања 

предавања (И) 
Е-1 

01.12.2018. 

 Електронски системи 
плаћања 

предавања (И) 
Е-1 

01.12.2018. 

  

Из наставног предмета Финансијски систем и економски раст (И) изводиће се консултативна настава.     

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

О-обавезан предмет модула                                                                                                                                    

И-изборни предмет модула 

 



Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. год. 

Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ - модул: РАЧУНОВОДСТВО  И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 

Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

. 

  
Монетарни систем ЕУ 

вежбе (И) 
Е-107 

Монетарни систем ЕУ 
вежбе (И) 

Е-107 

Интерна контрола и 
ревизија 

предавања (О) 
E-1 

03.12.2018. 

Интерна контрола и 
ревизија 

предавања (О) 
E-1 

03.12.2018. 

У
то

р
а

к 

  

Финансијско 
преструктурирање 

предузећа 
вежбе (О) 

E-107 

Финансијско 
преструктурирање 

предузећа 
вежбе (О) 

E-107 

Специјални биланси 
предавања (О) 

Е-107 
04.12.2018. 

Специјални биланси 
предавања (О) 

Е-107 
04.12.2018. 

С
р
е

д
а

 

  

Интерна контрола и 
ревизија 

вежбе (О) 
E-107 

Интерна контрола и 
ревизија 

вежбе (О) 
E-107 

Финансијско 
преструктурирање 

предузећа 
предавања (О) 

E-106 
28.11.2018. 

Финансијско 
преструктурирање 

предузећа 
предавања (О) 

E-106 
28.11.2018. 

Ч
е
тв

р
та

к Управљање ризицима 
финансијских 
институција 
вежбе (И) 

Е-202 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 
вежбе (И) 

Е-202 

Електронски системи 
плаћања 
вежбе (И) 

E-107 

 Електронски системи 
плаћања 
вежбе (И) 

E-107 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 

предавања (И) 
E-1 

29.11.2018. 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 

предавања (И) 
E-1 

29.11.2018. 

П
е
та

к 

 

Специјални биланси 
вежбе (О) 

07.12.2018. 
E-1 

Специјални биланси 
вежбе (О) 

07.12.2018. 
E-1 

 

Монетарни систем ЕУ 
предавања (И) 

E-105 
30.11.2018 

Монетарни систем ЕУ 
предавања (И) 

E-105 
30.11.2018 

С
у
б

о
та

 

  

Електронски системи 
плаћања 

предавања (И) 
Е-1 

01.12.2018. 

 Електронски системи 
плаћања 

предавања (И) 
Е-1 

01.12.2018. 

  

 

                                                                                                                                                                                 

О-обавезан предмет модула                                                                                                                                     

И-изборни предмет модула 

 

 



Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. год. 

Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ – модул: МАРКЕТИНГ 

 
Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

е
љ

а
к 

  

Корпоративно 
управљање 
вежбе (И) 

Е-106 

Корпоративно 
управљање 
вежбе (И) 

Е-106 

Корпоративно 
управљање 

предавања (И) 
Е-106 

26.11.2018. 

Корпоративно 
управљање 

предавања (И) 
Е-106 

26.11.2018. 

Електронски трговина 
предавања (И) 

Е-104 

Електронски трговина 
предавања (И) 

Е-104 

У
то

р
а

к 

  
Маркетинг менаџмент 

вежбе (О) 
E-106 

Маркетинг менаџмент 
вежбе (О) 

E-106 

Интеркултурални 
маркетинг 

предавања (О) 
Е-106 

27.11.2018. 

Интеркултурални 
маркетинг 

предавања (О) 
Е-106 

27.11.2018. 

С
р
е

д
а

 Квантитативна анализа у 
маркетингу 
вежбе (О) 

Е-106 

Квантитативна анализа у 
маркетингу 
вежбе (О) 

Е-106 

  

Маркетинг менаџмент 
предавања (О) 

E-204 
28.11.2018. 

Маркетинг менаџмент 
предавања (О) 

E-204 
28.11.2018. 

Ч
е
тв

р
та

к 

  

Интеркултурални 
маркетинг 
вежбе (О) 

Е-106 

Интеркултурални 
маркетинг 
вежбе (О) 

Е-106 

Квантитативна анализа у маркетингу 
предавања (О)  

Е-106 
29.11.2018. 

П
е
та

к 

    

Међународни 
менаџмент људским 

ресурсима 
предавања (И) 

Е-106 
30.11.2018. 

Међународни 
менаџмент људским 

ресурсима 
предавања (И) 

Е-106 
30.11.2018. 

Електронски трговина 
вежбе (И) 

Е-104 
30.11.2018. 

Електронски трговина 
вежбе (И) 

Е-104 
30.11.2018. 

С
у
б

о
та

 

  

Међународни менаџмент 
људским ресурсима 

вежбе (И) 
Е-106 

Међународни менаџмент 
људским ресурсима 

вежбе (И) 
Е-106 

  

Из наставног предмета Пословна стратегија (И) изводиће се консултативна настава.     

О-обавезан предмет модула 

И-изборни предмет модула 



 

 Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. год. 

Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ – модул: МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ 

 
Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

е
љ

а
к 

  

Корпоративно 
управљање 
вежбе (О) 

Е-106 

Корпоративно 
управљање 
вежбе (О) 

Е-106 

Корпоративно 
управљање 

предавања (О) 
Е-106 

26.11.2018. 

Корпоративно 
управљање 

предавања (О) 
Е-106 

26.11.2018. 

У
то

р
а

к 

    

Интеркултурални 
маркетинг 

предавања (И) 
Е-106 

27.11.2018. 

Интеркултурални 
маркетинг 

предавања (И) 
Е-106 

27.11.2018. 

С
р
е

д
а

 

      

Ч
е
тв

р
та

к 

  

Интеркултурални 
маркетинг 
вежбе (И) 

Е-106 

Интеркултурални 
маркетинг 
вежбе (И) 

Е-106 

  

П
е
та

к 

    

Међународни 
менаџмент људским 

ресурсима 
предавања (О) 

Е-106 
30.11.2018. 

Међународни 
менаџмент људским 

ресурсима 
предавања (О) 

Е-106 
30.11.2018. 

С
у
б

о
та

 

  

Међународни менаџмент 
људским ресурсима 

вежбе (O) 
Е-106 

Међународни менаџмент 
људским ресурсима 

вежбе (O) 
Е-106 

   

               

              Из наставног предмета Пословна стратегија (О) изводиће се консултативна настава.    

             

              О-обавезан предмет модула                                              

И-изборни предмет модула                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 



Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. год. 

Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ – модул: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 
Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

е
љ

а
к 

    

Електронски трговина 
предавања (О) 

Е-104 
 

Електронски трговина 
предавања (О) 

Е-104 
 

У
то

р
а

к 

      

С
р
е

д
а

 Квантитативна анализа у 
маркетингу 
вежбе (И) 

Е-106 

Квантитативна анализа 
у маркетингу 

вежбе (И) 
Е-106 

  

Менаџмент 
информациони системи 

предавања (О) 
Е-107 

28.11.2018. 

Менаџмент 
информациони системи 

предавања (О) 
Е-107 

28.11.2018. 

Ч
е
тв

р
та

к Управљање ризицима 
финансијских 
институција 
вежбе (И) 

Е-202 

Управљање ризицима 
финансијских 
институција 
вежбе (И) 

Е-202 

Електронски системи 
плаћања 
вежбе (О) 

E-107 

 Електронски системи 
плаћања 
вежбе (О) 

E-107 

Квантитативна анализа у маркетингу 
предавања (И) Е-106  

29.11.2018. 

Управљање ризицима финансијских институција 
предавања (И) E-1  

29.11.2018. 

П
е
та

к 

   

Менаџмент 
информациони системи 

вежбе (О) 
Е-107 

Менаџмент 
информациони системи 

вежбе (О) 
Е-107 

Електронски трговина 
вежбе (О) 

Е-104 
30.11.2018. 

Електронски трговина 
вежбе (О) 

Е-104 
30.11.2018. 

С
у
б

о
та

 

  

Електронски системи 
плаћања 

предавања (О) 
Е-1 

01.12.2018. 

 Електронски системи 
плаћања 

предавања (О) 
Е-1 

01.12.2018. 

  

 

  

О-обавезан предмет модула 

И-изборни предмет модула 

 



 

Распоред извођења наставе  на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у зимском семестру школске 2018/2019. год. 

Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ – модул: МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ 

 
Дан 08 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 

П
о
н
е
д

е
љ

а
к 

      

У
то

р
а

к 

  
Маркетинг менаџмент 

вежбе (И) 
E-106 

Маркетинг менаџмент 
вежбе (И) 

E-106 

Интеркултурални 
маркетинг 

предавања (И) 
Е-106 

27.11.2018. 

Интеркултурални 
маркетинг 

предавања (И) 
Е-106 

27.11.2018. 

С
р
е

д
а

 Квантитативна анализа у 
маркетингу 
вежбе (И) 

Е-106 

Квантитативна анализа у 
маркетингу 
вежбе (И) 

Е-106 

  

Маркетинг менаџмент 
предавања (И) 

E-106 
28.11.2018 

Маркетинг менаџмент 
предавања (И) 

E-106 
28.11.2018 

Ч
е
тв

р
та

к Туризам и агробизнис 
вежбе (О) 

Е-106 
. 

Туризам и агробизнис 
вежбе (О) 

Е-106 
 

Електронски системи 
плаћања 
вежбе (И) 

E-107 

 Електронски системи 
плаћања 
вежбе (И) 

E-107 

Квантитативна анализа 
у маркетингу 
предавања (И)  

Е-106  
29.11.2018.. 

Квантитативна анализа 
у маркетингу 
предавања (И)  

Е-106  
29.11.2018.. 

Интеркултурални 
маркетинг 
вежбе (И) 

Е-106 

Интеркултурални 
маркетинг 
вежбе (И) 

Е-106 

П
е
та

к 

    

Туризам и агробизнис 
предавања (О) 

Е-107 
30.11.2018. 

Туризам и агробизнис 
предавања (О) 

Е-107 
30.11.2018. 

С
у
б

о
та

 

  

Електронски системи 
плаћања 

предавања (И) 
Е-1 

01.12.2018. 

 Електронски системи 
плаћања 

предавања (И) 
Е-1 

01.12.2018. 

  

 

Из наставног предмета Менаџмент хотелских предузећа (О) изводиће се консултативна настава.                                                               

Из наставног предмета Менаџмент туристичких дестинација (О) изводиће се консултативна настава и то 22.12.2018. у 10,00 у сали Е-107 и 19.01.2019. у 10,00 у сали Е-107. 

О-обавезан предмет модула                                                   

              И-изборни предмет модула                                                    

                                                                                                 


