
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ 

 

Сврха студијског програма 

Студијски програм Финансије, банкарство и осигурање представља један од најактуелнијих и 

најатрактивнијих програма, што се показало и у претходне три године при упису студената на прву годину 

студија Економског факултета у Суботици. Студијски програм је састављен сагласно основним задацима и 

циљевима економског факултета као јединствене високошколске установе из дотичне економске области. 

Студијски програм је конципиран сагласно савременим светским стремљењима из области Финансија 

(монетарних, фискалних и пословних), области Банкарског менаџмента и области управљања ризицима у 

осигуравајућим компанијама. Велики интерес студената за дотични студијски програм указује, да је исти 

атрактиван и препознатљив са аспекта финансијске и банкарске професије. Студијским програмом се 

обезбеђује стицање компетентног знања неопходног за економисте који треба да раде у финансијским 

институцијама, финансијским секторима компанија, банкарским институцијама и осигуравајућим 

компанијама. Овим студијским програмом потврђује се друштвена оправданост и корисност студирања ове 

научне области, са посебним усмерење на финансије, банке и осигуравајуће организације. Реализација 

студијског програма је јасно и недвосмисленоп формулисана, уз очекивање да ће студенти по завршетку 

основних академских студија стећи знање и бити оспособљени да се активно укључе у област Финансија, 

банкарства и осигурања. Сврха студијског програма је да студенти, завршетком основних академских студија 

у четворогодишњем трајању стекну звање дипломираног економисте, са назнаком студијског програма који 

су завршили, који су оспособљени за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за 

замостално доношење одлука као и руковођење и управљање у свом сектору.  

 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма су тако постављени да су у складу са основним задацима и циљевима 

Економског факултета у Суботици и студијским планом основних академских студија. Циљеви студијског 

програма обухватају вештине и методе стицања знања из области Финансија, банкарства и осигурања. У 

оквиру студијског програма који се односи на област Финансија посебно ће се овладати академском 

вештином везаном за пореске системе, методе обрачуна пореза, дефинисање пореске политике, управљања 

финансијама, корпоративног управљања компанијама, методологијим кредитне политике, стратегије и 

тактике прибављања и улагања финансијских средстава. У оквиру студијског програма који се односи на 

област Банкарства посебно ће се овладати академским вештинама везаним за кредитну политику, депозитну 

функцију банака, стратегију управљања активом и пасивом банака, принципима и начелима ликвидности, 

профитабилности, солвентности и сигурности пословања, платним картицама и електорнским банкарством, 

берзанским пословањем, брокерско-дилерским вештинама, вештинама портфолио менаџера и инвестиционог 

саветника. У оквиру студијског програма који се односи на област Осигурања посебно ће се овладати 

академским вештинама које се односе на принципе осигурања, принципе реосигурања, дефинисања премије 

осигурања, дефинисања метода и техника у вези управљања ризицима у осигурања. Циљ овог студијског 

програма јесте да развије креативну способност, као и практичне вештине код студената да би ефикасније 

обављали овај део економске професије.  

Конципирани студијски програм има циљ да формира академско образвоване дипломиране економисте 

(студирањем у трајању од четири године основних академских студија првог степена) за рад на одређеним 

организационим, менаџерским и управљачким функцијама. 

 

Компетенције дипломираних студената 

Студенти који заврше основне академске студије на Економском факултету Суботица, смера Финансије, 

банкарство и осигурање постају дипломирани економски стручњаци који су оспособљени да користе 

савремена научна достигнућа на пољу фискалних финансија, пословних финансија, финансијских берзи, 

пословног банкарства, корпоративног банкарства, електронског банкарства, домицилног и међународног 

осигурања. По завршетку основних академских студија студенти ће овладати теоријском и практичном 

проблематиком коју ће моћи применити у банкама, осигуравајућим компанијама, предузетничким 

компанијама, брокерско-дилерским друштвима, јавној управи и то посебно у делу фискалног система и 

фискалне политике. Уважавањем теоријских, научних и практичних знања из области Финансије, банкарство 

и осигурање студенти ће бити оспособљени за анализу и синтезу као и за стварање професионалног 

мишљење из области монетарних финансија, фискалних финансија, пословних финансија, банкарских 

финансија, финансија осигуравајућих компанија, финансијских тржишта и берзанских трансакција на 

финансијској берзи. Спознајом наведених методолошких знања која су везана за наведене области студенти 

ће бити оспособљени и за практичну, односно оперативну примену стечених знања. 

 



Студијски програм основних академских студија: Финансије, банкарство и осигурање 

Шифра студијског програма: ОАС-ФБ 

 

Квалификација: дипломирани економиста, финансије, банкарство и осигурање 

 

 

Шифра Назив предмета Семестар 
Фонд часова 

предавања+вежбе 

ЕСПБ 

бодови 

1. година      

ОАС-127 Макроекономија 1 3+2  8 

ОАС-146 Микроекономија 1 3+2  8 

ОАС-133 Математика за економисте 1 3+3  8 

ОАС-120 Информационе технологије 1 2+3  6 

ОАС-171 Рачуноводство 2  3+2 8 

ОАС-114 Економика предузећа 2  2+2 6 

  Предмет изборног блока 1 2  2+2 6 

ОАС-103 Банкарство 2  2+2 6 

  Страни језик I 1 и 2 1+1 1+1 4 

   12+11 10+9  

 Укупно:  630 60 

2. година      

ОАС-161 Принципи менаџмента 3 2+2  6 

ОАС-176 Статистика 3 3+2  8 

ОАС-159 Привредни систем и економска политика 3 3+2  8 

ОАС-186 Финансије 3 3+2  8 

ОАС-180 Теорија организације 4  2+2 6 

  Предмет изборног блока 2 3 или 4  2+2 6 

ОАС-150 Осигурање 4  2+2 6 

ОАС-188 Финансијска тржишта и берзе 4  2+2 6 

  Страни језик II 3 и 4 1+1 1+1 4 

ОАС-197 Спорт и физичко васпитање 4  0+2 2 

   12+9 9+11  

 Укупно:  615 60 

3. година      

ОАС-135 Међународна економија 5 3+2  6 

ОАС-160 Пословно право 5 2+2  6 

ОАС-157 Пословне финансије 5 2+2  6 

ОАС-153 Политичка економија 5 2+2  6 

  Предмет изборног блока 3а 6  2+3 6 

ОАС-172 Рачуноводство финансијских и буџетских 

организација 6  3+2 8 

ОАС-161 Принципи маркетинга 6  2+2 6 

  Предмет изборног блока 3б 6  3+2 8 

  Предмет изборног блока 3б 6  3+2 8 

   9+8 13+11  

 Укупно:  615 60 

4. година      

ОАС-489 Финансијска економетрија 7 2+3  8 

ОАС-459 Пословна анализа 7 3+3  8 

ОАС-434 Међународно банкарство 7 3+3  8 

  Предмет изборног блока 4 7 2+3  6 

ОАС-478 Стратегијски менаџмент 8  3+3 8 

ОАС-485 Управљање инвестицијама 8  3+3 8 

ОАС-428 Корпоративно и инвестиционо банкарство 8  3+3 8 

ОАС-455 Израда и одбрана дипломског рада 8   6 

   10+12 9+9  

 Укупно:  600 60 

СВЕГА НА ЧЕТВОРОГОДИШЊИМ ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 240 

 

 

 



 

Студијски програм основних академских студија: Финансије, банкарство и осигурање 

 

Изборна настава на студијском  програму 

 

 

Шифра Назив предмета Семестар 
Фонд часова 

предавања+вежбе 

ЕСПБ 

бодови 

Предмети изборног блока1 (бира се 1 од 2) 

ОАС-174 Социологија 2  2+2 6 

ОАС-185 Филозофија 2  2+2 6 

Страни језик 1 (бира се 1 од 4) 

ОАС-189 Енглески 1 1 и 2 1+1 1+1 4 

ОАС-191 Немачки 1 1 и 2 1+1 1+1 4 

ОАС-193 Руски 1 1 и 2 1+1 1+1 4 

ОАС-195 Француски 1 1 и 2 1+1 1+1 4 

Предмети изборног блока2 (бира се 1 од 5) 

ОАС-198 Менаџмент људских ресурса 4  2+2 6 

ОАС-148 Операциона истраживања 4  2+2 6 

ОАС-455 Организационо понашање 4  3+3 8 

ОАС-166 Пројектни менаџмент 3 2+3  8 

ОАС-476 Теорија вероватноће и стохастички процеси 3 2+3  8 

Страни језик 2 (бира се 1 од 4) 

ОАС-190 Енглески 2 3 и 4 1+1 1+1 4 

ОАС-192 Немачки 2 3 и 4 1+1 1+1 4 

ОАС-194 Руски 2 3 и 4 1+1 1+1 4 

ОАС-196 Француски 2 3 и 4 1+1 1+1 4 

Предмети изборног блока3а (бира се 1 од 2) 

ОАС-124 Информациони системи у финансијама, 

банкарству и осигурању 6  

 

2+3 6 

ОАС-182 Управљачки информациони системи 6  2+3 6 

Предмети изборног блока3б (бира се 2 од прва 3+ семинарски рад по решењу) 

ОАС-155 Порески систем и политика 6  3+2 8 

ОАС-173 Ревизија 6  3+2 8 

ОАС-187 Финансијска и актуарска математика 6  3+2 8 

ОАС-355 Завршни-семинарски рад (остали часови 30) 5 или 6   2 

Предмети изборног блока4 (бира се 1 од 2) 

ОАС-404 Банкарско и берзанско право 7 2+3  6 

ОАС-433 Међународне финансије 7 3+3  8 

 

Напомена: Комбиновањем изборних предмета студент може стећи више од прописаног укупног 

броја ЕСПБ бодова (најмање 240). 


