
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 

 

Сврха студијског програма 

Данас, основну претпоставку за успешно пословање сваког предузећа у Европској унији (ЕУ) 

представља разумевањe природе и процеса европских интеграција. Продубљивање 

јединственог тржишта заједно са заједничким политикама ЕУ има снажан утицај на 

дефинисање и имплементацију пословне стратегије предузећа. Успостављањем 

макроекономске стабилности и елиминисањем валутних ризика, Европска монетарна унија је 

створила предвидиво окружење за доношење дугорочних пословних одлука. Из тих разлога, на 

елитним факултетима у свету рано је уочена потреба за увођење студијских програма који ће 

изучавати разноврсне интеракције између бизниса и процеса европских интеграција. То се 

односи не само на земље ЕУ већ и на земље које карактеришу интензивни економски односи са 

ЕУ као и оне које су у поступку придруживања ЕУ.  

Европска унија је главни спољнотрговински партнер Србије. У великом броју области 

приметан је  снажан утицај институција ЕУ док се чланство у ЕУ означава као један од 

стратешких приоритета Србије. Из тога следи да је познавање ЕУ од кључног значаја за 

разумевање савременог међународног окружења, како за креаторе друштвеног система и 

економске политике, тако и за пословне људе из предузећа. Прилагођавање економије и 

читавог друштва оквирима који постоје у ЕУ представља процес који ће доминирати овим 

просторима у наредним годинама.  

У поређењу са референтним земљама ЕУ, посебно новим државама чланицама из Средње и 

Источне Европе, евидентно је економско заостајање Србије. У прилог томе говоре 

макроекономски показатељи о бруто домаћем производу по становнику, стопи незапослености, 

јавном дугу, спољнотрговинском дефициту али и пословна стварност коју карактерише ниска 

конкурентност домаће привреде. Заостајању Србије у процесу европских интеграција осим 

политичког фактора такође је допринео и неадекватан образован систем.  

Постојећи систем високошколских институција у Србији није пружао довољно фокусираних и 

квалитетних знања која би могли удовољити потребама Србије на подручју европских 

интеграција. Студијски програм Европска економија и бизнис има за намеру управо допринети 

решавању тих недостатка. Сврха студијског програма Европска економија и бизнис се огледа у 

стварању модерног смера, у складу са смерницама Болоњског процеса и развојним правцима 

високог образовања у Србији, који ће пратити динамичне промене у европском окружењу 

Србије излазећи у сусрет потребама за новим компетенцијама, знањима и вештинама који се 

од економиста захтевају, како од стране бизниса, тако и од стране јавних институција. 

 

Циљеви студијског програма 

Студијски програм Европска економија и бизнис нуди студентима комплексан приказ и 

критичку анализу процеса европских интеграција. Студијски програм је постављен тако да 

омогући студентима стицање знања и разумевање заједничких политика Европске уније као и 

европске економије уопште. Посебна пажња је посвећена јавној политици и њеним 

импликацијама на пословну стратегију предузећа у глобалном окружењу. По свом карактеру 

студијски програм представља баланс између економске теорије и примењене економске 

анализе.  

Циљеви програма укључују постизање компетенција и вештина као и метода за њихово 

стицање, овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије. 

Циљеви програма су:  

� образовање и оспособљавање студената за обављање послова и извршавање 

задатака у домаћим и иностраним предузећима која послују у европском економском 

простору  

� образовање и оспособљавање студената за обављање послова и извршавање 

задатака на подручју процеса европских интеграција у домаћим а у перспективи и 

институцијама Европске уније.  

� разумевање економског, институционалног и друштвеног оквира придруживања 

Србије Европској унији као и оспособљавање за уочавање специфичности које би 

требало уважити у креирању стратегије европске интеграције  

� стицање неопходних знања за даље образовање дипломираних студената на вишим 

нивоима студија у земљи и иностранству  

� јачање свести о учењу као континуалном и доживотном процесу образовања који 



омогућава осавремењивање и надоградњу стеченог знања, јер без тога нема повољне 

позиције у предузећу, могућности за развој каријере, доприноса успешном пословању 

сопственог предузећа, и развоју привреде и друштва у целини  

� развој критичког мишљења и аналитичког решавања проблема код дипломираних 

студената и оспособљавање за самостални стручни и развојни рад 

Циљеви реализације студијски програм Европска економија и бизнис су јасно и недвосмислено 

формулисани у формирању стручњака који се, у складу са сопственим интересовањима и 

садашњим и будућим потребама предузећа и јавних институција у европском окружењу, 

оспособљавају за стручан и руководећи рад, стручну критичност и одговорност, 

иницијативност и самосталност у одлучивању и вођењу захтевних послова, и на тај начин 

доприносе развоју предузећа, целокупне домаће привреде и друштва. 

 

Компетенције дипломираних студената 

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

Европска економија и бизнис стичу компетенције које им омогућују разумевање европске 

економије, њених макро/микроекономских,  економско-политичких, секторских и гранских 

аспеката, до социјалне и политике конкуренције. На тај начин се креирају знања и вештине 

потребне за укључивање Србије у европске интеграције, а касније и самофункционисање у 

оквиру ЕУ, што  је у функцији налажења посла на разним институционалним нивоима - 

локални, покрајински, државни, европски, с једне стране, док с друге стране, познавање 

менаџерских и финансијских вештина омогућује студентима да нађу запослење у свим 

сегментима привредне микроструктуре, а највише управо у финансијском сектору, 

мултинационалним компанијама, малим и средњим предузећима, невладиним организацијама. 

Завршетком основних академских студија студенту се издаје диплома којом се потврђује 

завршетак студија и стицање академског назива у складу са Законом.  Компетенције које 

свршени студент стиче су усвојена методолошка, квантитативна и квалитативна знања из 

подручја макро и микроекономије, историје Европе, европских интеграција, економије рада ЕУ, 

међународне економије, социјалне политике ЕУ, европског и међународног бизниса те аграрне 

и индустријске политике ЕУ. Студенти стичу знања и овладавају вештинама неопходним за 

обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја европске 

економије и бизниса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Европска економија и бизнис 
Шифра студијског програма: ОАС-ЕЕ 

Квалификација: економиста, европска економија и бизнис 
 

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 2+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-125 Историја Европе 2  2+2 6 

 Страни језик I 1 и 2 1+1 1+1 4 

   11+11 10+9  

 Укупно:  615 60 

2. година 

ОАС-161 Принципи менаџмента 3 2+2  6 

ОАС-176 Статистика 3 2+2  6 

ОАС-159 Привредни систем и економска политика 3 2+2  6 

ОАС-186 Финансије 3 2+2  6 

ОАС-180 Теорија организације 4  2+2 6 

 Предмет изборног блока 2 4  2+2  6 

ОАС-105 Европске интеграције 4  2+2 6 

ОАС-109 Економија рада ЕУ 4  2+2 6 

 Изборни предмет из свих програма 2. године 3 или 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 

   11+11 9+11  

 Укупно:  630 60 

3. година 

ОАС-135 Међународна економија 5 2+2  6 

ОАС-124 Информациони системи у финансијама, 

банкарству и осигурању 

5 2+3  6 

ОАС-157 Пословне финансије 5 2+2  6 

ОАС-153 Политичка економија 5 2+2  6 

 Предмет изборног блока 3 5 3+2  6 

ОАС-207 Социјална политика ЕУ 6  2+2 6 

ОАС-161 Принципи маркетинга 6  2+2 6 

 Предмет изборног блока 3 6  3+2 6 

 Предмет изборног блока 3 6  3+2 6 

ОАС-355 Завршни рад    6 

   11+11 10+8  

 Укупно:  600 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основне академске студије, Студијски програм: Европска економија и бизнис 
 

Предмети изборног блока 1 

ОАС-174 Социологија 

ОАС-185 Филозофија 

 

Страни језик 1 

ОАС-189 Енглески 1 

ОАС-191 Немачки 1 

ОАС-193 Руски 1 

ОАС-195 Француски 1 

 

Предмети изборног блока 2 

ОАС-103 Банкарство 

ОАС-107 Економетрија 

ОАС-148 Операциона истраживања 

ОАС-160 Пословно право 

 

Изборни предмети програма друге године 

ОАС-102 Базе података 

ОАС-112 Економика и политика аграрног развоја 

ОАС-126 Канали маркетинга 

ОАС-128 Маркетинг истраживање 

ОАС-136 Међународно пословање 

ОАС-143 Менаџмент трговинских компанија 

ОАС-150 Осигурање 

ОАС-154 Понашање потрошача 

ОАС-165 Програмирање развоја пољопривреде 

ОАС-198 Менаџмент људских ресурса 

ОАС-170 Развој информационих система 

ОАС-179 Теорија и политика биланса 

ОАС-183 Управљачко рачуноводство 

 

Страни језик 2 

ОАС-190 Енглески 2 

ОАС-192 Немачки 2 

ОАС-194 Руски 2 

ОАС-196 Француски 2 

 

Предмети изборног блока 3 

ОАС-101 Аграрна политика ЕУ 

ОАС-106 Европски и међународни бизнис 

ОАС-116 Етика пословања 

ОАС-117 Индустријска политика ЕУ 

 


