
 
 
ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И КОНСАЛТИНГ 
 
Кратак опис: смер ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И КОНСАЛТИНГ садржи користан баланс 
компетенција које пружају фундаментални теоријски предмети, практични алати и предмети 
гранске оријентације (логистика, трговина, туризам, пољопривреда и др.). Програм интегрише 
знања из неколико области: пословне економије и менаџмента, рачуноводства, финансија 
(макро и микро), економске анализе, пословне информатике и повезаних области (право и 
порези). Програм је комплементаран по структури и садржају предмета са сличним 
програмима у свету. Сваки предмет у предлогу програма има свог „близанца“ на најмање три 
референтне високообразовне институције у свету (доминантно САД и ЕУ), пре свега на нивоу 
основних студија, али и на нивоу магистарских и МБА студија. Језгро програма је везано за 
Пословну анализу. Други део је везан за примену закључака пословне анализе за пословно 
саветовање или консалтинг.  
 
Циљ програма: Сагледавање стања из различитих перспектива пословне економије, 
менаџмента, финансија, рачуноводства, пословне информатике и економске анализе, права и 
пореза је основа за разумевање проблема са којима се економисти суочавају у практичном 
деловању а тиме и претпоставка за њихово добро позиционирање на тржишту рада. 
Дипломирани економиста треба да поседује мултидисциплинарна економска знања да би 
задржао флексибилност запошљавања и да би имао здраву подлогу за флексибилни избор и 
развој пословне каријере. Поменута подручја знања су битна за пословну анализу и 
разумевање организације и функционисања привредних субјеката (предузећа, банака и 
осигуравајућих компанија) као и непрофитних организација. Циљ пословног консалтинга је 
побољшати перформансе привредних субјеката анализом постојећих пословних проблема и 
изазова и имплементацијом активности за решавање проблема и побољшање перформанси. 
Диплома из области Пословне анализе и консалтинга је прилика да студенти економије 
стекну знања на бази комбинације теоријских концепата и алата и искуства њихове примене у 
пракси која ће им омогућити да повећају шансу за успех њихове каријере. Значајан број 
предмета је изборног карактера што даје студентима могућност формирања експертизе 
примерене њиховим афинитетима.  
 
 
 



 
 
Излазне компетенције: По завршетку овог модула, студенти ће бити у прилици да овладају 
следећим знањима и компетенцијама: мерење и анализа перформанси предузећа , процена 
вредности предузећа, стратешка анализа предузећа и формулисање корпоративне и бизнис 
стратегије, припрема ревизорског мишљења, анализа финансијских извештаја и припрема 
рацио анализе, утвврђивање кредитног рејтинга предузећа, дефинисање оптималне структуре 
капитала, савладавање техника за управљање реалним пројектима из праксе, коришћење 
економетријских модела за доношење оперативних и тактичких пословних одлука, креирање 
бизнис плана предузећа и пројекта, анализа исплативости инвестиционе идеје и израда 
анализе сензитивности, примена ЕРП програма за интегрално управљање пословањем (SAP, 
Oracle), припрема регистра ризика и матрице ризика компаније, као и пратећих стратегија 
третирања пословних ризика, укључујући и хеџинг стратегије, разумевање суштине 
финансијских тржишта, начина њиховог функционисања и стратегија портфолио менаџмента , 
упознавање са методама анализе трошкова и алатима који се користе за њихову 
оптимизацију, упознавање са техникама аналитичког маркетинга и овладавање детаљима 
примене метода као што су CRM, conjoint и CLV., разумевање кључних пореских облика и 
принципа и техника фискалне оптимизације једне компаније, разумевање основа пословног 
права (уговори и правни статус), решавање практичних пословних проблема из правне 
перспективе, разумевање кључних трендова у дигиталној ери и њихове импликације на 
пословање данас, нарочито у производњи, продаји, маркетингу и логистици, развој лидерских 
вештина и вештина тимског рада кроз партиципацију на часовима, тимским пројектима, 
сарадњи са менторима са факултета и привреде као и у изради студија случајева. 
 

Структура програма 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

III година студијског програма           IV година студијског програма   
           Пословна анализа и консалтинг                      Пословна анализа и консалтинг 
 

1 Пословне финансије  1   Менаџмент продаје и односа са купцима 
2  Основи економетрије 2   Менаџмент пројеката 
3  Финансијска тржишта  3   Анализа хартија од вредности 
4  Управљачко рачуноводство 4   Менаџмент ризика предузећа 

5-6  Изборни блок МПИ 1 5   Пословно право 
 Пословна информатика 6-7   Изборни блок МПИ 3 

 
Предузетништво и управљање малим и 
средњим предузећима    Базе података 

  Менаџмент вредности    Интернет маркетинг 
 Пословна аналитика    Заштита конкуренције 

7-9 Изборни блок МПИ 2   Међународна трговина 

  Објектно оријентисано програмирање 8-10 
 Изборни блок МПИ 4 
 

  Пореско планирање и оптимизација    Јавне финансије 
 Финансијско моделирање   Финансијска економија 
 Ревизија  Монетарна економија 
 Финансијско извештавање  Рачуноводство трошкова 
  Страни језик за економисте 3  Економика аграра 
 Електронска трговина   Управљање организационим променама 

   
Менаџмент предузећа у туризму и 
хотелијерству 

   Менаџмент вредности за потрошаче 
   Маркетинг логистика  
   Дипломски рад 

 

 


