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Сврха студијског програма 

 

Сврха студијског програма Економија је организовано образовање научних-наставних и истраживачких 

кадрова за будућност. У оквиру образовног система посвећује се изузетна пажња оспособљавању 

студената докторских студија за самосталан и високо квалитетан научно-истраживачки рад на подручју 

Европских интеграција, Финансија, Квантитативне економије и Аграрне економије и агробизниса, у 

складу са потребама друштва. Сврха модула Европске интеграције на Економском факултету у 

Суботици подразумева стицање образовања највишег степена у научним дисциплинама које 

специфицирају истраживачки домен интегративних токова у Европи, са нагласком на процесуалност и 

натурално усмерени конвергентни динамизам српске националне економије.  

Спознаја и овладавање научним и истраживачким техникама које произилазе из феноменолошког и 

критички функционалног изучавања европског интегративног оквира су изузетно друштвено оправдане, 

с обзиром на неопходност студиозног познавања и имплементације софистицираних сазнања и техника 

на хетерогеном и вертикално/хоризонтално комплексном подручју заокруживања Европске уније као 

политичко-економског и институционалног оперативног простора. 

Студијски програм је обликован према принципима Болоњске декларације при чему су за узор узете 

докторске студије на елитним, пре свега, западноевропским универзитетима. Конципиран је и усмерен 

на оспособљавање будућих доктора наука за научно-истраживачки рад на високом нивоу, саобразно 

међународним стандардима.  

Сврха модула студијског програма Економија, Финансије, Квантитативна eкономија, Аграрна 

економија и агробизнис је темељно упознавање и разумевање повезаности економских и математичких 

наука, савладавање одговарајућих квантитативних метода за изучавање економских и финансијских 

проблема, верификација  савремених економских достигнућа квантитативним средствима,  развијање 

креативности у погледу побoљшања (модификације) постојећих или чак стварања нових 

квантитативних метода за економска истраживања, агроекономска истраживања, откривање нових 

повезаности између економских, финансијских и егзактних (математичких) наука, оспособљеност 

докторанада да још више проширују делокруг квантитативних метода у корист економске теорије и 

праксе.  

Оригинална и научно релевантна истраживања омогућавају развој нових технологија, методологија и 

поступака који доприносе општем развоју друштва.  

Поред тога, сврха студијског програма докторских студија је да кроз овакав систем образовања 

доприноси и развоју науке и критичког мишљења путем оспособљавања кадрова за критичко 

процењивање истраживачког рада других. Структура и концепција студијског програма докторских 

студија Економија обезбеђује стицање друштвено оправданих и корисних компетенција.  

Сврха студијског програма Економија је потпуно у складу са задацима, циљевима и мисијом 

Економског Факултета Суботица.  
Сврха изучавања модула Финансија се односи на овладавање областима финансијских тржишта, 

финансијских инструмената, савременим трендовима у банкарству, осигурању, монетарним и 

фискалним финансијама, међународним финансијама и савременим аспектима берзанског и банкарског 

права. Изучавање модула подразумева овладавање проблематиком институционих инвеститора, 

финансијских деривата, инструмената монетарне политике, фискалне децентрализације, банкарских 

перформанси и банкарског портфолија, заштите инвеститора на ефектној берзи, регулативе осигурања и 

реосигурања, режима девизног курса, проблема дужничке кризе, општих и посебних правила 

банкарског и берзанског пословања, и слично.  

Сврха студијског програма је да оспособи студенте за научно-истраживачки рад и рад у пракси  кроз 

теоријско-емпиријска сазнања о улози пољопривреде у привредном развоју, закономерностима опште-

привредног и аграрног развоја, каузалитету аграрне и економске политике, моделирању раста и развоја 

аграрног и руралног сектора привреде, експанзије агробизниса, улоге институциналног уређења и 

институционално-политичких фактора и институција у обликовању развојних перформанси на макро и 

на микро нивоу, улоге и физиономије економске политике у секторском развоју, финасирању развојног 

процеса целине агробизнис сектора, односно мобилизације и ефикасне алокације ресурса у развоју овог 

сектора, развојних тенденција у светској пољопривредно-прехрамбеној економији и процеса и 



импликација глобализације, као и планирању и управљању одрживог аграрног и руралног развоја. 

Имајући у виду ресурсне потенцијале аграрног сектора у нашој земљи и ниво конкурентности у 

међународним размерама, те потребу да се оствари што динамичнији и с другим привредним секторима 

уравнотежени развој пољопривреде научници и стручњаци овог профила су неопходни за креирање и 

имплементацију програма аграрног и руралног развоја на свим нивоима организовања привредног 

живота. 

Сврха студијског програма Aграрна економија и агробизнис је да оспособи студенте за самосталан 

студијско-истраживачки и научни рад и рад у пракси  кроз теоријско-емпиријска сазнања о улози 

пољопривреде у привредном развоју, закономерностима опште-привредног и аграрног развоја, 

каузалитету аграрне и економске политике, моделирању раста и развоја аграрног и руралног сектора 

привреде, експанзије агробизниса, улоге институциналног уређења и институционално-политичких 

фактора и институција у обликовању развојних перформанси на макро и на микро нивоу, улоге и 

физиономије економске политике у секторском развоју, финасирању развојног процеса целине 

агробизнис сектора, односно мобилизације и ефикасне алокације ресурса у развоју овог сектора, 

развојних тенденција у светској пољопривредно-прехрамбеној економији и процеса и импликација 

глобализације, као и планирању и управљању одрживог аграрног и руралног развоја. Имајући у виду 

ресурсне потенцијале аграрног сектора у нашој земљи и ниво конкурентности у међународним 

размерама, те потребу да се оствари што динамичнији и с другим привредним секторима уравнотежени 

развој пољопривреде научници и стручњаци овог профила су неопходни за креирање и имплементацију 

програма аграрног и руралног развоја на свим нивоима организовања привредног живота. 

 

 

Циљеви студијског програма 

 

Примарни циљ студијског програма докторских студија на факултету је оспособљавање доктораната за 

самосталан истраживачки рад.  

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области 

Економија. Развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, 

развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за 

обављање научно-истраживачког и наставног рада из ове области.  

Најважнији део програма је планирање и припрема теме докторске дисертације, спровођење 

истраживања, писање и одбрана дисертације. Студенти су у избору ужих научних подручја слободни и 

самостални. Они профилирају, у сарадњи са ментором студијског плана, програм који одговара 

њиховом интересовању, али и који је релевантан и актуелан с обзиром на савремена научна кретања у 

тој области. Кандидати се морају посебно сконцентрисати на методологију и научни метод у тој 

области. Значајан циљ студијског плана је укључивање доктораната у образовни и научно-

истраживачки рад Факултета; којим ће се постићи систематско и сериозно оспособљавање и 

регрутовање најбољих за будући рад на Факултету односно Универзитету. Циљ студијског програма је 

да се образује научни, стручни кадар који поседује довољно продубљеног знања, усклађеног са 

савременим правцима развоја научних дисциплина у свету.  

Логична следственост модула Европске интеграције произилази из вертикалне проходности са 

основних академских и дипломских, мастер, студија европске економије и бизниса које се изучавају на 

Економском факултету у Суботици.  

Модул обухвата напредна знања економске теорије и анализе укључујући и напредне квантитативно 

статистичке методе с циљем дубљег разумевања природе и импликација процеса европских 

интеграција.  

У модулу Финансија посебно се наглашавају циљеви савремених трендова усмерених на финансијским 

тржиштима, монетарним и фискалним финансијама, банкарском и берзанском пословању, осигурању, 

међународним финансијама, специфичним правилима и начелима везаним за банкарско и берзанско 

домицилно и међународно право. Циљ модула јесте да студенти докторских студија овладе 

проблематиком и макро и микро финансија, а све у циљу даљег унапређења домицилног и 

међународног финансијског тржишта.   

Покривеност методолошким и политичко-економским аспектима европских интеграција, функционално 

условљених и повезаних са економетријским садржајима динамичких процеса, затим међународним 

макроекономским теоријско и економскополитичким каналима и механизмима, уз конфигурацију 

осталих веома значајних сегмената европског теоријско-принципијелног и емпиријско-аналитичког 

корпуса – тржишта рада и социјалне политике, регионалне, структурне и кохезионе политике, 



пословног морала и социологије људских ресурса у регионалном контексту, скупа са индивидуалним 

склоностима студената докторских студија у избору дисциплина из других докторских програмских 

садржаја које нуди Економски факултет, има за циљ стварање стручњака способног да квалификовано, 

на високом научноистраживачком нивоу прати, тумачи, креира и предиктује тенденције кретања 

европске и српске економије у оквиру глобалних интегративних и регионалних процеса.  
Круцијални циљ овог модула подразумева и способност и могућност будућих кандидата да се укључе у 

широко отворени процес научне афирмације и конкуренције у смислу објављивања властитих резултата 

у међународним и домаћим часописима, у књигама и монографијама, да узму учешћа на међународним 

научним скуповима, у њиховим консултативним позицијама у односу на потребе институција и бизниса 

у ширем и ужем окружењу. 

Квантификација економије је до данас достигла невиђени ниво. О томе сведоче и додељене награде 

Шведске банке за економске науке у сећању на Алфреда Нобела  у последње време. Употреба егзактних 

математичких инструмената је постала велики изазов за савремене економске науке. Те промене су 

јасно присутне у даљњем формирању економских наука. Наведене чињенице су допринеле формирању 

модула Квантитативна економија. Циљ модула Квантитативна економија је да студенти поседују 

довољно продубљено знање за самосталан истрживачки рад у области квантитативних метода с 

посебним освртом на "feedback" који постоји између математичких и економских наука као и за 

планирање, припреме, писање и одбране докторске дисертације, учешће на научним конференцијама, 

саопштавање резултата у научним часописима и укључивање докторанада у образовни процес. 

Приликом дефинисања истраживачке и образовне струке докторских студија води се рачуна да се 

изаберу такве теме, предмети, истраживачки пројекти, који се везују за научне области, које се налазе у 

жижи интересовања и представљају основу за решавање актуелних проблема савременог пословања. 

Циљ студијског програма је такође и образовање стручњака у домену тимског рада, као и развој 

способности за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Посебна 

пажња се поклања развијању свести код студената за потребом личног доприноса развоја друштва у 

целини и заштите животне средине.  

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима Економског факултета 

Суботица.   

Примарни циљ програма докторских студија из области аграрне економије и агробизниса је 

оспособљавање студената доктораната за самосталан студијско-истраживачки и научни рад, као и за рад 

у пракси на решавању конкретних развојних проблема аграрног сектора. Програм омогућава стицање 

знања и овладање вештинама које су неопходне за обављање врло сложених управљачких и 

финансијско-аналитичких послова из области развоја аграрног и агробизнис сектора. Програм укључује 

научну и стручну комуникацију с непосредним и ширим економским окружењем, примарно европским. 

Студијски програм је конципиран у складу с принципима и интенцијама Болоњске декларације, при 

чему се настојало да буде усклађен с докторским студијама које су организоване на универзитетима у 

непосредном окружењу и елитним светским универзитетима с намером да код студената докторских 

студија развије способност критичког промишљања резултата научно-истраживачког рада и доприносе 

развоју науке на основама методологије научних истраживања.  
Такође, студијски програм је конципиран тако да у целости буде у складу са задацима, циљевима и 

мисијом Економског факултета у Суботици. 

 

 

 

Компетенције дипломираних студената 

 

Студенти који заврше докторске студије Економија су компетентни да воде истраживања и да решавају 

конкретне проблеме из праксе. Поседују способност критичког мишљења, анализе проблема, синтезе 

решења и предвиђања понашања одабраног решења. Јасно разликују и предвиђају добре и лоше стране 

одабраног решења.  

Окончавање програма модула Европске интеграције на Економском факултету у Суботици у функцији 

је формирања компетентног доктора наука из генерално врло разуђеног и истовремено изразито 

специфичног подручја бављења научно-истраживачким радом. 

Програмска композиција докторских студија императивно указује на чињеницу да у старту будући 

студенти поседују завидан ниво знања, како, поред подразумевајуће методологије научног рада пер се, 

тако и из области теоријско-методолошких економских дисциплина, у циљу укључивања у самостално, 

критичко, проучавање и савладање програмских садржаја типично европско-интегративног карактера. 



Компететивна способност студената докторских студија обухвата изучавање и/или изолацију односно 

решавање проблема или питања која произилазе из функционалне феноменолошке детерминације и 

операционализације политичке економије европских интеграција, међународно-економских теоријских 

и емпиријских аспеката платно-билансних позиција и режима девизних курсева у оквиру Европске 

уније и евро зоне.  

Компетенција се очитује и у овладавању веома перспективним и (не)захвалним подручјима тржишта 

рада и особито, социјалне политике Европске уније, затим, регионалне, структурне и кохезионе 

политике Европске уније, пословног морала у европском простору, као и социологији људских ресурса 

у регионалном оквиру. 

На основу тако усвојених сазнања и могућности, доктори наука у области европских интеграција 

препознају своје компетенције на пословима прикључења националне економије Европској унији у 

оквиру екстерних и интерних мулти/институционалних или пословних аранжмана, у бављењу научно-

истраживачким и наставним радом. 

Завршетком студијског програма, будући доктори наука стичу способности и вештине самосталног 

научно-истраживачког рада на широком подручју европских интеграција, чиме се отвара могућност за 

укључивање у научно истраживачки рад у високошколским институцијама, научно-истраживачким 

институтима као и у истраживачким институтима у привреди. 

Студенти студијског програма Економије, модула Финансија, током трогодишњих студија бавиће се 

теоријским изучавањем финансијске научне области, научно-истраживачким радом и активним радом 

на изради и одбрани докторске дисертације. У оквиру теоријско-методолошких дисциплина посебно ће 

се ставити нагласак на области које нису изучаване или довољно изучаване на основним академским и 

дипломским академским (мастер) студијама. Теоријско-методолошка проблематика ће се односити на 

финансијска тржишта и финансијске инструменте, аспекте монетарних и фискалних финансија, 

стратешко планирање у домицилним и међународним банкама, трговање са финансијским дериватима 

на финансијским берзама, детерминисање ризика у осигурању, међународног платног промета и узанси 

европског банкарског и берзанског права. Научно-истраживачки рад ће се односити на одређене 

развојне пројекте првенствено домицилног система и система земаља у транзицији.  

По завршетку докторских студија студент ће овладати широм проблематиком из области финансија, 

банкарства и осигурања са могућношћу да ради у привредној пракси, банкарским и осигуравајућим 

институцијама, буџетским институцијама, научно-образовним институтима и факултетима.  

• самосталност у решавању практичних и теоријских проблема и дилема у области 

примене и развоја финансија, банкарства и осигурања, 

• оспособљеност за самостално организовање и спровођење научних истраживања у 

подручју финансија, банкарства и осигурања, 

• могућност личног укључивања у реализацију међународних научних пројеката или 

истраживања, 

• компетентност  у погледу могућности праћења најсавременијих сазнања из научне 

области финансија, банкарства и осигурања (на енглеском језику), 

• испољавање креативности у процесу решавања сложених пословних проблема из 

области стратешких финансија, стратешког банкарства и стратешког осигурања, 

• поштовање принципа међународног етичког кодекса и МРС у функцији добре научне 

праксе, 

• комуницирање на професионалном нивоу у свим приликама, посебно када је реч о 

саопштавању резултата сопственог научно-истраживачког рада, 

• квалитетан научни допринос развоју теорије и праксе примене финансија, банкарства и 

осигурања у свету и код нас, 

• способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примена, 

• високи ниво овладавања информационо-комуникационим технологијама у циљу 

несметане комуникације са окружењем. 
Свршени студенти докторских академских студија Економија, модул Квантитативне економије су 

компетентни за бављење научно-истраживачким радом и објављивање резултата својих истраживања, 

јер су оспособљени за продубљивање знања и откривање нових правила, метода, научних истина као и 

за верификацију (доказивање и сл.) добијених резултата у области Квантитативне економије. На основу 

претходног они поседују потребно знање да би учествовали у наставном процесу и пренели сазнања 

која поседују студентима на основним и дипломским студијама у области  Квантитативне економије. 

Успешним окончањем докторских студија из модула Аграрна економија и агробизнис компетентност се 

манифестује способношћу будућих доктора наука да идентификују и креативно решавају сложене 

развојне проблеме аграрног и руралног сектора на свим нивоима уз разумевање и уважавање 



институционалних услова, анализирају, формулишу и спроводе мере аграрне и руралне политике, 

активно учествују у обликовању и имплементацији развојних стратегија за целину сектора, регион и 

локалну заједницу на принципима одрживог развоја на макро и микро нивоу, рационално управљају 

материјалним и људским ресурсима у складу с постављеним развојним циљевима, да реализују 

студијско-истраживачки  и научни рад у оквиру пројеката из области аграрне и руралне политике и 

развоја, као и да буду успешни предавачи и носиоци трансфера знања. 

 

 

 

Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 

Moдул: Европска интеграција 

ДР-635 Политичка економија европских интеграција 

ДР-607 Економетрија динамичких процеса 

ДР-621 Међународна макроекономија 

ДР-657 Тржиште рада и социјална политика Европске уније 

ДР-645 

Регионална, структурна и кохезиона политика 

Европске уније 

ДР-640 Пословни морал у европском простору 

ДР-649 Социологија људског ресурса региона 

 

Moдул: Финансије 

ДР-662 

Савремени трендови финансијских тржишта и 

инструмената 

ДР-631 Савремени аспекти монетарних финансија 

ДР-663 Савремени аспекти фискалних финансија 

ДР-603 Савремени трендови у банкарству 

ДР-604 Савремени трендови берзанског пословања 

ДР-633 Савремени трендови у осигурању 

ДР-622 Савремени аспекти међународних финансија 

ДР-602 Савремени аспекти банкарског и берзанског права 

 

Moдул: Квантитативна економија 

ДР-632 Оперативни менаџмент 

ДР-609 Економско предвиђање 

ДР-619 Математички методи у ланцима снабдевања 

ДР-620 Математичко прогамирање у пракси 

ДР-628 Методи мултиваријантне анализе 

ДР-650 Статистички консалтинг 

ДР-654 Теорија фази скупова 

ДР-661 Управљање ризиком 

 

Moдул: Аграрна економија и агробизнис 

ДР-655 Теоријско-емпиријска анализа у аграрној економији 

ДР-634 Политика аграрног и руралног развоја 

ДР-605 Глобализација и светски прехрамбени систем 

ДР-636 Пољопривреда Србије и европске интеграције 

ДР-614 Концепти агробизнис стратегије 

ДР-627 

Менаџмент природних ресурса и одрживи развој 

пољопривреде 

ДР-624 Менаџмент аграрне производње 

 

 

 



Обавезни заједнички предмети  

 

ДР-801 Научно истраживачки рад 1 

ДР-802 Научно истраживачки рад 2 

ДР-803 Научно истраживачки рад 3 

ДР-804 Научно истраживачки рад 4 

ДР-851 Израда пројекта истраживања и пријава тезе 

ДР-852 Спровођење истраживања 

ДР-853 Писање дисертације 

ДР-855 Одбрана дисертације 

 

Студенти студијског програма докторских студија: Економија бирају укупно 

један предмет из других студијских програма. 

 

ИД-3 

Изборни предмет из других студијских 

програма: 

Предмети студијског програма Пословна 

информатика 

Предмети студијског програма Менаџмент и 

бизнис 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

докторских студија  
 

 

Модул: ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА 

     

Часови 
активне 
наставе  

Рбр Шифра Назив предмета С статус П+В СИР ЕСПБ 

 ПРВА ГОДИНА            

1 ИД-1 Изборни из другог студијског програма 1 ИБЗ 2+1 3 10 

2 ДР-635 Политичка економија европских интеграција 1 ОМ 3+1 2 12 

3 ИМ-ЕИ Изборни из модула 2 ИБМ 2+1 3 8 

4 ДР-801 Научно-истраживачки рад 1 1  O  1+1 6 8 

5 ДР-802 Научно-истраживачки рад 2 2  O  2+1 11 22 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ДРУГА ГОДИНА           

1 ИМ-ЕИ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

2 ИМ-ЕИ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

3 ИС-ЕИ Изборни из других модула студијског програма 4 ИБМ 2+1 3 10 

4 ДР-803 Научно-истраживачки рад 3 3  O  2+1 5 10 

5 ДР-804 Научно-истраживачки рад 4 4  O  2+1 11 20 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ТРЕЋА ГОДИНА           

1 ДР-851 
Докторска дисертација 1 – Израда пројекта истраживања и 
пријава тезе 5  O - 7 10 

2 ДР-852 Докторска дисертација 2 – Спровођење истраживања 5  O - 13 20 

3 ДР-853 Докторска дисертација 3 – Писање дисертације 6 O  - 13 20 

4 ДР-855 Докторска дисертација 4 – Одбрана дисертације 6 O  - 7 10 

Укупно часова активне наставе - недељно - 40  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

Укупно часова активне наставе на студијском програму = 1800 
 

 

Модул: ФИНАНСИЈЕ 

     

Часови 
активне 
наставе  

Рбр Шифра Назив предмета С статус П+В СИР ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА           

    1 ИД-1 Изборни из другог студијског програма 1 ИБЗ 2+1 3 10 

    2 ДР-662 Савремени трендови финансијских тржишта и инструмената 1 ОМ 3+1 2 12 

    3 ИМ-ФИ Изборни из модула 2 ИБМ 2+1 3 8 

    4 ДР-801 Научно-истраживачки рад 1 1 O   1+1 6 8 

5 ДР-802 Научно-истраживачки рад 2 2 O   2+1 11 22 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ДРУГА ГОДИНА            

1 ИМ-ФИ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

2 ИМ-ФИ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

3 ИС-ФИ Изборни из других модула студијског програма 4 ИБМ 2+1 3 10 



4 ДР-803 Научно-истраживачки рад 3 3 O   2+1 5 10 

5 ДР-804 Научно-истраживачки рад 4 4 O   2+1 11 20 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ТРЕЋА ГОДИНА            

1 ДР-851 
Докторска дисертација 1 – Израда пројекта истраживања и 
пријава тезе 5 O  - 7 10 

2 ДР-852 Докторска дисертација 2 – Спровођење истраживања 5 O - 13 20 

3 ДР-853 Докторска дисертација 3 – Писање дисертације 6 O - 13 20 

4 ДР-855 Докторска дисертација 4 – Одбрана дисертације 6 O - 7 10 

Укупно часова активне наставе - недељно - 40  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

Укупно часова активне наставе на студијском програму = 1800 
 

 

 

 

Модул: КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА 

     

Часови 
активне 
наставе  

Рбр Шифра Назив предмета С статус П+В СИР ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА            

1 ИД-1 Изборни из другог студијског програма 1 ИБЗ 2+1 3 10 

2 ДР-632 Оперативни менаџмент 1 ОМ 3+1 2 12 

3 ИМ-КЕ Изборни из модула 2 ИБМ 2+1 3 8 

4 ДР-801 Научно-истраживачки рад 1 1 O 1+1 6 8 

5 ДР-802 Научно-истраживачки рад 2 2 O  2+1 11 22 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ДРУГА ГОДИНА            

1 ИМ-КЕ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

2 ИМ-КЕ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

3 ИС-КЕ Изборни из других модула студијског програма 4 ИБМ 2+1 3 10 

4 ДР-803 Научно-истраживачки рад 3 3 O  2+1 5 10 

5 ДР-804 Научно-истраживачки рад 4 4 O  2+1 11 20 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ТРЕЋА ГОДИНА            

1 ДР-851 
Докторска дисертација 1 – Израда пројекта истраживања и 
пријава тезе 5 

O 

- 7 10 

2 ДР-852 Докторска дисертација 2 – Спровођење истраживања 5 O - 13 20 

3 ДР-853 Докторска дисертација 3 – Писање дисертације 6 O - 13 20 

4 ДР-855 Докторска дисертација 4 – Одбрана дисертације 6 O - 7 10 

Укупно часова активне наставе - недељно - 40  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

Укупно часова активне наставе на студијском програму = 1800 
 

 

 

 

 

 

 



Модул: АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИС 

     

Часови 
активне 
наставе  

Рбр Шифра Назив предмета С статус П+В СИР ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА           

1 ИД-1 Изборни из другог студијског програма 1 ИБЗ 2+1 3 10 

2 ДР-655 Теоријско-емпиријска анализа у аграрној економији 1 ОМ 3+1 2 12 

3 ИМ-АЕ Изборни из модула 2 ИБМ 2+1 3 8 

4 ДР-801 Научно-истраживачки рад 1 1 O  1+1 6 8 

5 ДР-802 Научно-истраживачки рад 2 2 O  2+1 11 22 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ДРУГА ГОДИНА           

1 ИМ-АЕ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

2 ИМ-АЕ Изборни из модула 3 ИБМ 2+1 3 10 

3 ИС-АЕ Изборни из других модула студијског програма 4 ИБМ 2+1 3 10 

4 ДР-803 Научно-истраживачки рад 3 3 O  2+1 5 10 

5 ДР-804 Научно-истраживачки рад 4 4 O  2+1 11 20 

Укупно часова активне наставе - недељно 15 25  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

ТРЕЋА ГОДИНА           

1 ДР-851 
Докторска дисертација 1 – Израда пројекта истраживања и 
пријава тезе 5 

O 

- 7 10 

2 ДР-852 Докторска дисертација 2 – Спровођење истраживања 5 O - 13 20 

3 ДР-853 Докторска дисертација 3 – Писање дисертације 6 O - 13 20 

4 ДР-855 Докторска дисертација 4 – Одбрана дисертације 6 O - 7 10 

Укупно часова активне наставе - недељно - 40  

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

Укупно ЕСПБ: 60 

Укупно часова активне наставе на студијском програму = 1800 
 

 

ИД-1 Блок изборних предмета из других студијских програма 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-653 Теорија менаџмента и управљачке технологије 

2 ДР-608 Економија ресурсима и корпоративна ефикасност 

3 ДР-625 Менаџмент и развој 

4 ДР-623 Међународни менаџмент људских ресурса 

5 ДР-646 Реинжињеринг бизнис процеса 

6 ДР-626 Менаџмент истраживачкo развојним пројектима 

7 ДР-637 Пословна етика и етика животне средине 

8 ДР-630 Моделирање организације пословних система у ЕУ 

9 ДР-651 Стратегијски финансијски и рачуноводствени менаџмент 

10 ДР-639 Савремени аспекти пословних финансија 

11 ДР-615 Савремени аспекти корпоративних финансија 

12 ДР-652 Савремени аспекти теорије и анализе биланса 

13 ДР-643 Савремени трендови у рачуноводству 

14 ДР-642 
Савремени трендови рачуноводственог извештавања и 
информационе технологије 

15 ДР-644 Савремени трендови у ревизији 

16 ДР-606 Савремени трендови европског корпорацијског права 

17 ДР-647 Савремени трендови у маркетингу 

18 ДР-617 Маркетинг односа са потрошачима 



19 ДР-613 Интернационализација пословања и глобални маркетинг 

20 ДР-616 Маркетинг непрофитних организација 

21 ДР-618 Маркетинг услужних делатности 

22 ДР-611 Интегрисано маркетинг комуницирање 

23 ДР-656 Технолошки прогрес и канали маркетинга 

24 ДР-648 Системи пословне логистике 

25 ДР-659 Управљање пословним процесима 

26 ДР-610 Интегрални информациони системи: ЕРП 

27 ДР-601 Анализа и пројектовање информационих система 

28 ДР-629 Модели и базе података 

29 ДР-641 Развој софтверских производа 

30 ДР-660 Управљање пројектима  у развоју и имплементацији ИС 

31 ДР-638 Пословна интелигенција 

32 ДР-612 Интелигентни  системи и технике 

33 ДР-658 Управљање информацијама и знањем 

 

ИМ-ЕИ Блок изборних предмета из модула 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-607 Економетрија динамичких процеса 

2 ДР-621 Међународна макроекономија 

3 ДР-657 Тржиште рада и социјална политика Европске уније 

4 ДР-645 Регионална, структурна и кохезиона политика Европске уније 

5 ДР-640 Пословни морал у европском простору 

6 ДР-649 Социологија људског ресурса региона 

 

ИМ-ФИ Блок изборних предмета из модула 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-631 Савремени аспекти монетарних финансија 

2 ДР-663 Савремени аспекти фискалних финансија 

3 ДР-603 Савремени трендови у банкарству 

4 ДР-604 Савремени трендови берзанског пословања 

5 ДР-633 Савремени трендови у осигурању 

6 ДР-622 Савремени аспекти међународних финансија 

7 ДР-602 Савремени аспекти банкарског и берзанског права 

 

ИМ-КЕ Блок изборних предмета из модула 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-609 Економско предвиђање 

2 ДР-619 Математички методи СЦМ (Супплy Цхаин Манагемент) 

3 ДР-620 Математичко прогамирање у пракси 

4 ДР-628 Методи мултиваријантне анализе 

5 ДР-650 Статистички консалтинг 

6 ДР-654 Теорија фази скупова 

7 ДР-661 Управљање ризиком 

 

ИМ-АЕ Блок изборних предмета из модула 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-634 Политика аграрног и руралног развоја 

2 ДР-605 Глобализација и светски прехрамбени систем 

3 ДР-636 Пољопривреда Србије и европске интеграције 

4 ДР-614 Концепти агробизнис стратегије 

5 ДР-627 Менаџмент природних ресурса и одрживи развој пољопривреде 

6 ДР-624 Менаџмент аграрне производње 

 

 

 

 

 



 

ИС-ЕИ 
Блок изборних предмета из других модула студијског 
програма 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-662 

Савремени трендови финансијских тржишта и 

инструмената 

2 ДР-631 Савремени аспекти монетарних финансија 

3 ДР-663 Савремени аспекти фискалних финансија 

4 ДР-603 Савремени трендови у банкарству 

5 ДР-604 Савремени трендови берзанског пословања 

6 ДР-633 Савремени трендови у осигурању 

7 ДР-622 Савремени аспекти међународних финансија 

8 ДР-602 Савремени аспекти банкарског и берзанског права 

9 ДР-632 Оперативни менаџмент 

10 ДР-609 Економско предвиђање 

11 ДР-619 Математички методи СЦМ (Супплy Цхаин Манагемент) 

12 ДР-620 Математичко прогамирање у пракси 

13 ДР-628 Методи мултиваријантне анализе 

14 ДР-650 Статистички консалтинг 

15 ДР-654 Теорија фази скупова 

16 ДР-661 Управљање ризиком 

17 ДР-655 Теоријско-емпиријска анализа у аграрној економији 

18 ДР-634 Политика аграрног и руралног развоја 

19 ДР-605 Глобализација и светски прехрамбени систем 

20 ДР-636 Пољопривреда Србије и европске интеграције 

21 ДР-614 Концепти агробизнис стратегије 

22 ДР-627 Менаџмент природних ресурса и одрживи развој пољопривреде 

23 ДР-624 Менаџмент аграрне производње 

 

ИС-ФИ Блок изборних предмета из других модула студијског програма 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-635 Политичка економија европских интеграција 

2 ДР-607 Економетрија динамичких процеса 

3 ДР-621 Међународна макроекономија 

4 ДР-657 Тржиште рада и социјална политика Европске уније 

5 ДР-645 Регионална, структурна и кохезиона политика Европске уније 

6 ДР-640 Пословни морал у европском простору 

7 ДР-649 Социологија људског ресурса региона 

8 ДР-632 Оперативни менаџмент 

9 ДР-609 Економско предвиђање 

10 ДР-619 Математички методи СЦМ (Супплy Цхаин Манагемент) 

11 ДР-620 Математичко прогамирање у пракси 

12 ДР-628 Методи мултиваријантне анализе 

13 ДР-650 Статистички консалтинг 

14 ДР-654 Теорија фази скупова 

15 ДР-661 Управљање ризиком 

16 ДР-655 Теоријско-емпиријска анализа у аграрној економији 

17 ДР-634 Политика аграрног и руралног развоја 

18 ДР-605 Глобализација и светски прехрамбени систем 

19 ДР-636 Пољопривреда Србије и европске интеграције 

20 ДР-614 Концепти агробизнис стратегије 

21 ДР-627 Менаџмент природних ресурса и одрживи развој пољопривреде 

22 ДР-624 Менаџмент аграрне производње 

 

 

 

 

 

 



ИС-КЕ 
Блок изборних предмета из других модула студијског 
програма 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-635 Политичка економија европских интеграција 

2 ДР-607 Економетрија динамичких процеса 

3 ДР-621 Међународна макроекономија 

4 ДР-657 Тржиште рада и социјална политика Европске уније 

5 ДР-645 Регионална, структурна и кохезиона политика Европске уније 

6 ДР-640 Пословни морал у европском простору 

7 ДР-649 Социологија људског ресурса региона 

8 ДР-662 Савремени трендови финансијских тржишта и инструмената 

9 ДР-631 Савремени аспекти монетарних финансија 

10 ДР-663 Савремени аспекти фискалних финансија 

11 ДР-603 Савремени трендови у банкарству 

12 ДР-604 Савремени трендови берзанског пословања 

13 ДР-633 Савремени трендови у осигурању 

14 ДР-622 Савремени аспекти међународних финансија 

15 ДР-602 Савремени аспекти банкарског и берзанског права 

16 ДР-655 Теоријско-емпиријска анализа у аграрној економији 

17 ДР-634 Политика аграрног и руралног развоја 

18 ДР-605 Глобализација и светски прехрамбени систем 

19 ДР-636 Пољопривреда Србије и европске интеграције 

20 ДР-614 Концепти агробизнис стратегије 

21 ДР-627 Менаџмент природних ресурса и одрживи развој пољопривреде 

22 ДР-624 Менаџмент аграрне производње 

 

ИС-АЕ 
Блок изборних предмета из других модула студијског 
програма 

Рбр Шифра Назив предмета 

1 ДР-635 Политичка економија европских интеграција 

2 ДР-607 Економетрија динамичких процеса 

3 ДР-621 Међународна макроекономија 

4 ДР-657 Тржиште рада и социјална политика Европске уније 

5 ДР-645 Регионална, структурна и кохезиона политика Европске уније 

6 ДР-640 Пословни морал у европском простору 

7 ДР-649 Социологија људског ресурса региона 

8 ДР-662 Савремени трендови финансијских тржишта и инструмената 

9 ДР-631 Савремени аспекти монетарних финансија 

10 ДР-663 Савремени аспекти фискалних финансија 

11 ДР-603 Савремени трендови у банкарству 

12 ДР-604 Савремени трендови берзанског пословања 

13 ДР-633 Савремени трендови у осигурању 

14 ДР-622 Савремени аспекти међународних финансија 

15 ДР-602 Савремени аспекти банкарског и берзанског права 

16 ДР-632 Оперативни менаџмент 

17 ДР-609 Економско предвиђање 

18 ДР-619 Математички методи СЦМ (Супплy Цхаин Манагемент) 

19 ДР-620 Математичко прогамирање у пракси 

20 ДР-628 Методи мултиваријантне анализе 

21 ДР-650 Статистички консалтинг 

22 ДР-654 Теорија фази скупова 

23 ДР-661 Управљање ризиком 

 

 

 

 

 

 

 




