
 

ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 

Кратак опис: смер ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ нуди студентима најсавременија теоријска и 
практична сазнања у облати економије и финансија, као и могућност овладавања модерним 
техникама квантитативне анализе, у решавању пословних, финансијских и економских 
проблема. Смер Економија и финансије, прављен је по угледу на програме најпрестижнијих 
светских универзитета, а посебно полазећи од структуре и садржаја програма Лондонске 
школе економије и политичких наука (ЛСЕ). Овај програм се највећим делом реализује уз 
коришћење релевантних (преведених) иностраних уџбеника, чиме се знања која стичу 
студенти овог програма чине потпуно упоредивим са знањима која се пружају студентима на 
престижним светским универзитетима. 

Циљ програма: пружање савремених теоријских и практичних знања у области економије и 
финансија, као и развој вештина примене модерних техника квантитативне анализе у циљу 
решавања конкретних проблема, у области инвестиционог, пословног и централног 
банкарства, корпоративних финансија, финансијског саветовања, као и у области економске 
политике. Осим тога, циљ овог програма се огледа и у развоју способности свеобухватног 
сагледавања пословних проблема и примене стечених знања и вештина у њиховом 
решавању. 

Излазне компетенције: са стеченим теоријским и практичним знањима и вештинама, 
студенти овог смера ће бити у могућности да разумеју кључне принципе функционисања 
савремене економије и да их примене на решавање проблема у области финансија, те да 
развију способност критичког разматрања економских аргумената. Осим тога, студенти овог 
смера ће овладати способностима примене економских принципа и савремених 
квантитативних метода у анализи економских и финансијских података, као и формулисања 
предлога решења релевантних финансијских и економских проблема, на основу резултата 
квантитативних анализа. У оквиру овог смера посебно ће се развијати способност критичког 
размишљања и закључивања, на основу коришћења информација и података из већег броја 
традиционалних и дигиталних извора. Такође, у оквиру овог смера, студенти ће стећи 
напредни ниво знања и вештина коришћења информационих технологија у економској и 
финансијској анализи, укључујући овладавање основним MS Office алатима, те коришћење 
релевантних статистичких софтверских пакета. По завршетку студија у оквиру овог смера, 
студенти ће стећи модерна знања и вештине, неопходна за бављење широким спектром 
послова, на домаћем и међународном тржишту рада, у инвестиционом и пословном 



банкарству, управљању финансијама на нивоу предузећа, управљању ризицима, портфолио 
менаџменту, берзанском пословању, као и генерално у области финансијског саветовања, те 
анализе и саветовања у домену економске политике и бављења софистицираним пословима 
из домена централне банке, као и за даље бављење академским истраживањима. С обзиром 
на снажну међународну утемељеност, знања и вештине стечена у оквиру овог смера 
представљаће одличну основу и за наставак мастер студија, у земљи или иностранству. 

Структура програма 

Прва и друга година студијског програма Економија, пословно управљање и статистика су 
заједничке. Студент се усмерава избором предмета Финансијска тржишта на другој години 
студија.  

   III година студијског програма    IV година студијског програма 
 Економија и финансије  Економија и финансије 

1 Макроекономска анализа 1 Пословне финансије 

2 Савремени привредни системи 2 Квантитативне финансије 

3 Јавне финансије 3 Изборна корпа - Економија (2 од 4 предмета) 

4 Банкарство 4-5     Индустријска организација 

5 Микроекономска анализа     Методи економске анализе 

6 Анализа хартија од вредности     Економија рада 

7 Основи економетрије  Економика јавног сектора 

8 Монетарна економија 6 Изборна корпа - Финансије (1 од 4 предмета) 
      Финансијска и актуарска математика 
      Осигурање 
      Банкарско пословање и платни промет 
      Теорија и планирање привредног развоја 

7-8

Изборна корпа - Квантитативна анализа 
(2 или 3 од 4 предмета, мин. 12 ЕСПБ) 
     Моделирање у економији и финансијама 
     Финансијска економија 
     Математичка економија 

 Економетријска анализа временских серија 

9 Општа изборна корпа (2 од 5 предмета) 
    Тржиште и тржишне институције 
    Теорија и анализа економске политике 
    Историја економије 
    Економика транзиције 

 Теорија производње 
    Економика аграра 
    Економика индустрије 
    Технолошки развој и политика 

Завршни (дипломски) рад 


