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КВАНТИТАТИВНА
АНАЛИЗА



• Овладавање математичким алатима неопходним за економску 
анализу и за научна истраживања у пословној економији
• Одређивања цена инструмената на свим сегментима финансијских 
тржишта, пре свега различитих врста каматних стопа, временске 
структуре и управљања ризиком за обављање сложених портфолио 
послова у финансијским институцијама у циљу најпрофитабилнијег 
улагања средстава, увид у идентификовање ризика и стретегије и 
технике управљања ризицима, разумевање специфичности извора и 
управљања финансијским средствима осигуравајућих компанија
• Мерење ризика у животном и неживотном осигурању, управљања 
трошковима осигурања у пензијском и здравственом осигурању, 
изучавање праваца развоја светског пензијског и здравственог 
осигурања
• Савладавање сложенијих метода демографске анализе укључујући 
и методологију пројекција становништва

 

 

СТУДЕНТИ СТИЧУ ВЕЋИ ОБИМ ЗНАЊА ИЗ 
СЛЕДЕЋИХ ОБЛАСТИ:



• Знања везана за основне компоненте тенденција кретања становништва и 
уочавања узрочно-последичних веза, мера популационе политике, као и оних 
релевантних за промовисање здравља, спровођење миграторне политике и 
политичког одговора на старење популације, сагледавање разноликости 
структурних карактеристика становништва;
• Методолошка знања за примену економетријских модела, обрада савремених 
метода макроеконометријског моделирања које се заснивају на анализи 
временских серија;
• Специфична знања из области коришћења нових 
информационо-комуникационих технологија у пословању, пројектовање 
пословних информационих система, познавање софтверских алата за 
анализу, пројектовање, израду и имплементацију пословних апликација, знања 
везана за нове информационе технологије  и улога и значај информационих 
система у процесу пословног 
одлучивања;
• Упознавање са моделима квантитативне анализе у доношењу пословних 
одлука и математичке 
теорије и методологије за анализу и решавање конфликтних ситуација 

 

 

СТУДЕНТИ СТИЧУ ВЕЋИ ОБИМ ЗНАЊА ИЗ 
СЛЕДЕЋИХ ОБЛАСТИ:



И ОВЛАДАЋЕ СЛЕДЕЋИМ ВЕШТИНАМА:

• Образује стручњаке за обављање сложених анализа потребних за 
доношење закључака на основу савремених научних теоријских сазнања из 
домена друштвених наука, а на основу релевантних емпиријских података;
• Пружа адекватно образовање за послове у привреди, банкарству, 
државним установама, научним институтима, статистичким заводима, 
осигуравајућим друштвима, државној управи и у другим областима;
• Обучава стручњаке за израду тарифа и резерви у осигурању, креирање 
нових производа у осигурању, управљање финансијама у осигуравајућим 
компанијама, израду националне стратегије развоја осигурања и 
стратешких планова развоја осигуравајућих компанија;
• Овладавање методологијом прикупљања, обраде и анализе података о 
становништву, формулисање и вођење демографских пројеката у државној 
управи и локалној самоуправи,
• Стицање знања из области економетријског моделирања, методологије 
квантификовања економских међузависности, анализе упоредних података, 
анализе временских серија, технике рада са подацима панела;
• Савлађивање принципа у доношењу одлука у условима неизвесности, 
знања из области тестирања хипотеза, предвиђања и симулације;

 



КОЈА СУ ЗАНИМАЊА?
• Руководиоци у осигуравајућим компанијама, пре свега, у 
области актуарства, тј. овлашћени актуари;
• Руководиоци методологијом прикупљања и обраде података о 
становништву, формулисање и вођење демографских пројеката у 
државној управи и локалној самоуправи;
• Руководиоци и аналитичари у пословним информационим 
системима, послови пројектовања апликативног софтвера, база 
података и рачунарских мрежа у пословним системима и 
едукације за примену рачунара у различитим пословним 
системима;
• Руководиоци и истраживачи ангажовани на пословима 
планирања, оптимизације и рационализације у пословању, 
руковођење аналитичким радом тимова у привреди и управи, 
рад на квантификовању економских међузависности, анализа 
упоредних података (тржишта, домаћинства, фирме, региони);
• Стручњаци за  креирање статистичких анализа



• Актуарство
• Демографија 
• Економетрија
• Информатика
• Операциона истраживања
• Статистика

Модули студијског програма Квантитативна анализа
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