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Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања из области статистичке анализе и 

оспособљавање студената за коришћење различитих модела и метода примењене 

статистике. Циљ предмета је и примена теоријских знања о статистичким моделима у 

прикупљању, обради и анализи података, развијање способности логичког 

закључивања о добијеним резултатима, уз истовремену практичну примену теоријски 

обрађених метода. Изучавањем модела и метода примењене статистике, циљ је да се 

створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у 

реалним тржишним околностима. 

Исход предмета: 

Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да:  

 дефинишу и примене статистичке појмове и методе анализе статистичких 

података, 

 повежу теоријска и практична знања приликом обраде података, 

 изаберу статистичке методе и моделе који ће у конкретним околностима дати 

најбоље резултате, 

протумаче добијене резултате и предложе оптимална решења пословног проблема. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

• Уводни појмови, прикупљање, обрада и графичко приказивање података. 

• Случајна променљива, распореди вероватноћа. 

• Статистичко закључивање, интервали поверења, тестирање хипотеза.  

• Непараметарски тестови. 

• Једнофакторска и двофакторска анализа варијансе. 

• Проста линеарна регресија, вишеструки регресиони модели. 

• Анализа временских серија, методе предвиђања.  

• Статистичка контрола квалитета . 

 

Практична настава 

 Примена статистичких модела на конкретним примерима. 

Практичан рад у рачунарској лабораторији у одабраним статистичким пакетима. 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

Недеља Наставна јединица 

1. Упознавање са садржајем предмета, Циљ и исход предмета, Преглед 

литературе, Формирање коначне оцене 

2. Улога статистике у пословним околностима, Основни појмови, 

Графичко приказивање података (примери у Excel-у) 

3. Мере централне тенденције, Мере дисперзије (примери у Excel-у) 

4. Мере облика распореда (примери у Excel-у) 



5. Регресиона анализа, Проста линеарна регресија кроз примере у Excel-у 

6. Вишеструка регресиона анализа употребом Excel-a 

7. Релативни бројеви, пондерисани и непондерисани индекси 

8. Припрема за колоквијум 

9. КОЛОКВИЈУМ 

10. Анализа временских серија, Линеарни, експоненцијални и квадратни 

тренд кроз примену у Excel-у 

11. Анализа временских серија, Метод покретних просека, Метод 

експоненцијалног поравнања (Excel примери) 

12. Предвиђање сезонских података (Excel примери) 

13. Ауторегресивни модели, Ауторегресија првог, другог и трећег реда кроз 

примену у Excel-у 

14. Припрема за испит 

15. Упис предиспитних поена, подела потписа 
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 Power Point презентације 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 55 поена 
Завршни 

испит 
45 поена 

присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45 

провера знања у току наставе (колоквијум-

и) 
50 усмени испит - 

остале активности и учешће студената у 

раду на предавањима и вежбама  
- 

  

практичан рад: студија случаја -   
 


