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Студијски програм мастер академских студија "Економска анализа и политика" (60 

ЕСПБ) представља други циклус високог образовања из области економије, 

специфично економске анализе и економске политике. Програм прати динамичне 

промене у економском окружењу, излазећи у сусрет потребама за новим 

компетенцијама, знањима, али и вештинама који се од мастер економиста 

захтевају, како од стране привреде, тако и од стране државних институција. 

Програм истовремено прати и све новине у области образовања као што су 

стандарди Болоњског процеса, као и правце развоја високог образовања у Србији, у 

циљу пружања квалитетног, флексибилног и ефикасног образовног процеса. 

Програм је конципиран да пружа сва неопходна знања и вештине потребне за 

овладавање компетенцијама и академским вештинама мастер економиста који ће се 

укључити у рад на пословима економских аналитичара и консултаната у привреди, 

али и на пословима везаним за формулисање, реализацију и вођење економске 

политике, како у владиним институцијама (министарствима и републичким 

агенцијама), тако и у економским институтима. Студијски програм оспособљава 

мастер економисте и за даљи научно-истраживачки рад на докторским студијама. 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима развоја 

економске науке, али и наставним садржајима и наставним методама који се 

примењују на страним високошколским установама. 

 

Структура студијског програма 

 

Студијски програм "Економска анализа и политика" има 60 ЕСПБ, након 

претходно остварених 240 ЕСПБ на основним академским студијама. Предмети 

студијског програма носе 42 ЕСПБ, док се на основу завршног - мастер рада 

остварује 18 ЕСПБ бодова. Структура програма у потпуности прати савремене 

међународне токове наставног процеса, тако да је обезбеђена одговарајућа 

изборност (39 ЕСПБ). Истовремено, методе које се примењују у наставном процесу 

су савремене (укључивање студената у активно савладавање програма, подстицање 

на критичко размишљање у вези са предемтним градивом, решавање конкретних 

проблема - метод студија случаја и сл.) и обезбеђују стицање одговарајућих 

компетенција и академских вештина. 

 

Сврха студијског програма 

 

Студијски програм "Економска анализа и политика" у потпуности прати потребе 

тржишне привреде за одговарајућим стручњацима у области економске аналитике, 

као и креирања и вођења економске политике. Студијски програм оспособљава 

мастер економисте да се укључе у решавање конкретних економских проблема које 

намеће тржишна привреда у предузећима, али и државним органима, агенцијама, 

као и у научноистраживачки рад на високошколским установама и институтима. 

Програмом се студенти оспособљавају за широк спектар различитих послова, што 

им омогућава усклађеност микро и макро приступа у структури наставних 

предмета програма. Сва важна питања и проблеми који су присутни у 



свакодневном функционисању тржишне привреде обухваћени су предметима 

програма: макроекононсмка кретања и одговарајуће мере економске 

политике којима се на њих утиче, специфичности управљања економским 

функцијама државе, специфичности макроекономија на настајућим тржиштима, 

економија јавног сектора - буџет и имовина јавног сектора, политика 

конкурентности, институције и њихов значај за тржишне економије, тржишне 

структуре. 

Сврха студијског програма је потврђена са једне стране одговарајућим 

оспособљавањем образовног профила мастер економисте, тражених на тржишту 

рада и њиховим укључивањем на одговарајућим пословима, али и чињеницом да је 

студијски програм научно заснован на савременим токовима науке, али и 

методологије научног и наставног процеса. 

 

Циљеви студијског програма 

 

Циљ студијског програма "Економска анализа и политика" је образовање 

одговарајућих стручњака – мастер економиста који ће имати компетенције 

аналитичког карактера (макроекономског и микроекономског аспекта) неопходне 

за одлучивање на микроекономском нивоу – предузећа, али и макроекономском 

нивоу - о циљевима и инструментима економске политике, уз значајна академска 

знања из облати економске теорије (развоја, макроекономске и микроекономске 

теорије), економске политике, институционалне економије, економије јавног 

сектора, политичке економије процеса транзиције и глобализације, потребних за 

даљи научноистраживачки рад и наставак студија на докторским студијама из 

области економије, пословног управљања, статистике и демографије. Циљ 

студијског програма је да студентима понуди специфична знања и академске 

вештине за обављање економско-аналитичких и економско-стручних послова у: 1) 

предузећима, 2) јавној управи и локалној самоуправи, 3) јавним предузећима, 4) 

истраживачким и научним институцијама, и 5) у привреди и привредним 

асоцијацима. 

 

Компетенција дипломираних студената 

 

Студенти окончањем студијског програма "Економска анализа и политика" стичу 

стручни назив: мастер економиста, за област: Економска анализа и политика. На 

студијском програму "Економска анализа и политика" студент стиче одговарајућа 

знања везана за део програма који покрива ужу дисциплину и средишње садржаје 

програма, као и помоћне садржаје. 

Студент стиче знања из области микроекономије и макроекономије, 

макроекономије привреда са настајућим тржиштима, управљања економским 

функцијама државе, економије јавног сектора, политике конкурентности, 

институционалне економије, тржишних структура, политичке економије процеса 

транзиције и глобализације; као и из методолошких садржаја (методологије 

научноистраживачког рада и економетрије). 

Истовремено, студент овладава савременим вештинама неопходним за обављање 

послова мастер економисте у тржишној привреди. Међу вештинама које се стичу 



су: усавршавање аналитичких вештина, усавршавање компјутерских вештина и 

њихове примене на конкретне проблеме, усавршавање вештине усмене и писмене 

комуникације, усавршавање вештина презентације идеја (укључујући и 

мултимедијалну презентацију), усавршавање вештина писања стручног и научног 

рада, овладавање вештином одлучивања, овладавање вештином руковођења тимом, 

способност независног рада на рашавању конкретних економских проблема на 

нивоу економисте мастера. 

Компетенеције које су исход студијског програма су: 

• Оспособљеност за примену економских концепата на решавање реалних 

економских проблема 

• Оспособљеност за формулисање, тестирање и евалуирање различитих 

микроекономских и 

макроекономских модела 

• Оспособљеност за руковођење аналитичким радом у предузећима 

• Оспособљеност за руковођењем аналитичким радом у финансијским 

институцијама 

• Оспособљеност за формулисање и вођење комплексних пројеката у државној 

управи 

• Оспособљеност за формулисање и вођење комплексних пројеката у локалним 

самоуправама 

• Оспособљеност за руковођење аналитичким радом у консултантским кућама 

• Оспособљеност за формулисање и спровођење економске политике 

• Оспособљеност за формулисање, мониторинг и евалуацију наставног процеса из 

области 

економије на нивоу средњошколског образовања, као и основних струковних и 

специјалистичких 

струковних студија 

•Оспособљеност за даљи научно-истраживачки рад у институтима и на 

факултетима 

•Оспособљеност за аналитички рад у средствима јавних комуникација 

•Оспособљеност за уређивачки рад у издавачким кућама у области економије 

•Оспособљеност за аналитички рад на пословима у међународним организацијама 

•Оспособљеност за аналитички и руководећи рад на тржишту рада у националној 

служби за запошљавање 

•Оспособљеност за предавача економских предмета 

Занимања, односно послови на тржишту рада које би мастер економиста могао 

обављати када заврши студијски програм Економска анализа и политика су: 

•Послови руковођења аналитичким сектором у предузећима и финансијским 

институцијама 

•Руководеће послове економисте у органима државне управе 

•Послове научно-истраживачког рада у области економије 

•Руководеће послове економисте у централној банци 

•Саветодавне и руководеће послове економисте у министарствима 

•Саветодавне и руководеће послове економисте у републичким агенцијама 

•Саветодавне и руководеће послове економисте у невладином сектору 



•Саветодавне и руководеће послове економисте у националној служби за 

запошљавање 

•Саветодавне и руководеће послове економисте у синдикатима 

•Саветодавне и руководеће послове економисте у удружењима послодаваца 

•Послове аналитичара економских кретања у предузећима, банкама, међународним 

економским организацијама 

•Послове аналитичара економских кретања у средствима јавног информисања 

•Послове уређивања у издаваштву из области економије 

•Послове извођења наставе економских предмета 

 

 

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

 

Мастер програм "Економска анализа и политика" је формулисан у складу са 

већином мастер програма из ове области (Економије, Економске анализе и 

Економске политике) на европским и светским универзитетима. Мастер програм 

прати светска искуства у организацији наставе (наставном процесу и структури 

курикулума), као и токове економске науке (садржај предмета који се изучавају – 

силабус и литература која се на предметима користи). Реч је о комплексном и 

свеобухватном програму, који је усаглашен са савременим научним токовима. Због 

тога је овај студијски програм упоредив са сличним програмима на иностраним 

високошколским установама, посебно у оквиру европског образовног простора. У 

погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину студија, 

стицања дипломе и начина студирања, студијски програм је усаглашен са 

европским стандардима. Као и слични програми на светским универзитетима и 

програм "Економска анализа и политика" састоји се од једне корпе обавезних - 

базичних предмета и 2 корпе изборних предмета, из које студенти бирајући 

предмете бирају и знања, односно усмерење, које им обезбеђује одговарајуће 

компетенције. 

 

 
 

Р.бр. 
 

Шифра 
предмета 

 
Назив предмета 

 
С 

 
Тип 

 
Статус 

Активна настава Остали 
часови 

 
ЕСПБ 

П В СИР ДОН 

ПРВА ГОДИНА 
1 MMAP Макроекономија: анализа и политика 1  О 2 1 4 0 0 7 
2 MEKR Економика регулације 1  О 2 1 4 0 0 7 
3 MPOK Политика конкурентности 1  О 2 1 4 0 0 7 
4 M1I01 Изборни блок 1 МАСТЕР 1 ( бира се 1 од 2 )   ИБ1       

   MMAM Економетријски методи и модели 1  И 2 1 4 0 0 7 

   MMNI Методологија научног истраживања 1  И 2 1 4 0 0 7 
5-6 M1I02 Изборни блок 2  МАСТЕР 1 ( бира се 2 од 6 )   ИБ2       

  MUEP Управљање економском политиком 2  И 2 1 4 0 0 7 
  MPZT Политика запошљавања и тржишта 

рада 
2  И 2 1 4 0 0 7

7   MTPE Транзициони процеси и економска 
политика 

2  И 2 1 4 0 0 7 

   MTPJ Теорија и политика јавног избора 2  И 2 1 4 0 0 7 

   MMEF Међународне финансије 1-M 2  И 2 1 4 0 0 7 



   
 MIEG 

Институционална економија, 
глобализација и транзициони 
процеси 

2   
И 

 
2 

 
1 

 
4 

 
0 

 
0 

 
7 

7 MZAR Завршни рад   О 0 0 0 0 0 18 
Укупно часова активне наставе:   

Укупно ЕСПБ: 60 

 


