
Прилог 4.2. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних предмета појединачних студијских програма 

 

Ниво студија Студијски програм Исход учења студијског програма Обавезни предмети 
Основне струковне 

студије 
Порези и царина Крајњи исход је стицање адекватних 

примењивих знања, вештина и способности 
које ће студентима омогућити самосталан рад 
у струци, као и за даље индивидуално 
стручно усавршавање. 
Студенти су оспособљени за самостално 
обављање послова у: локалним управама за 
обрачунавање и контролу и наплату пореза; 
царинским управама, дирекцијама, 
царинарницама, царинским испоставама, 
рефератима и одсецима за контролу над 
царинском робом; спровођењу царинског 
поступка, обрачуну, наплати увозних и 
других дажбина, праћењу и заштити 
ауторских и интелектуалних права својине; 
откривању царинских деликата, вођењу 
евиденције, вођењу статистичких података о 
промету, увозу, извозу отварању и раду у 
шпедицијама, 
 

Математика  
Основи менаџмента  
Економија  
Информатика  
Основи права 
Економика предузећа 
Статистика 
Финансирање локалне 
самоуправе 
Царински управни 
поступак 
Електронско 
пословање 
Финансирање локалне 
самоуправе 
Царинска тарифа 
Управно право 
Царинско и девизно 
пословање  
Царинско познавање 
робе 

Информациони 
системи јавне 
управе 
Спољнотрговинско 
пословање 
Контрола и 
ревизија 
Порески систем и 
политика 
Царински систем и 
политика 
Утврђивање и 
наплата јавних 
прихода 
Међународни 
транспорт, 
шпедиција и 
осигурање 
Пореско 
књиговодство и 
евиденција 
 

Основне струковне 
студије 

Финансије и 
рачуноводство 

Крајњи исход подразумева стицање 
адекватних примењивих знања, вештина и 
способности које ће студентима омогућити 
самосталан рад у струци, као и за даље 
индивидуално стручно усавршавање. 
Релизација студијског програма обезбеђује 
стицање компетентног знања  неопходног за 
самостално обављање специфичних послова 

Математика                     
Монетарне и јавне 
финансије 
Маркетинг  
Основи менаџмента  
Економија  
Информатика  
Основи права 

Анализа 
пословања 
предузећа 
Контрола и 
ревизија 
Операциона 
истраживања 
Информациони 



у финансијско - рачуноводственим секторима 
малих и средњих предузећа, банкама, 
осигуравајућим друштвима и другим 
финансијским организацијама. 

Економика предузећа 
Статистика 
Рачуноводство 
Пословно право 
Финансијске 
институције и 
тржишта 
Електронско 
пословање 
Информациони 
системи у банкарству 
Финансирање локалне 
самоуправе 

системи у 
рачуноводству 
Управљачко 
рачуноводство 
Рачуноводство 
трошкова 
Трговинско 
рачуноводство 
Банкарство 
Осигурање 
Ревизија 
финансијских 
извештаја 
 

Основне струковне 
студије 

Менаџмент и 
интернационална 

бизнис 
администрација 

Студијски програм Менаџмент и 
интернационална бизнис администрација 
омогућује студентима стицање специфичних 
компетенција за решавање проблема 
менаџмента и међународне пословне 
администрације. 
Компетенције се односе на: анализу 
економских показатеља пословних 
активности, организацију послова у сектору 
људских ресурса, примену одређених 
техника у управљању квалитетом, примену 
одговарајућих модела набавке, транспорта и 
складиштења производа, анализу интерног  и 
екстерног окружења предузећа, разумевање 
међународних пословних активности. 
Захваљујући стеченим компетенцијама 
студенти се оспособљавају за обављање 
различитих послова на домаћем и 
међународном тржишту: истраживање 
тржишта, управљање производњом и 
услугама, канала дистрибуције, управљање 

Математика  
Основи менаџмента  
Економија  
Информатика  
Основи права 
Економика предузећа 
Статистика 
Рачуноводство 
Монетарне и јавне 
финансије 
Маркетинг 
Пословно право 
Стратешки менаџмент 
Менаџмент 
информациони 
системи 
Менаџмент људских 
ресурса 
Интернационална 
бизнис 
администрација I 

Основи 
предузетништва 
Берзанско 
пословање 
Менаџмент малих 
и средњих 
предузећа 
Менаџмент 
међународне 
набавке 
Менаџмент услуга 
Операциона 
истраживања 
Менаџмент 
квалитета 
Електронско 
пословање 
Логистика 
Финансијски 
менаџмент 
Менаџмент 



продајом, стратегије наступа на домаћем и 
међународном тржишту, итд. Ови послови су 
најчешће заступљени у предузећима, 
институцијама и организацијама, државној 
управи, специјализованим агенцијама. 
 

Интернационална 
бизнис 
администрација II 

производње 
Међународни 
маркетинг 

Основне струковне 
студије 

Туризам Студијски програм Туризам образује 
струковне економисте који ће бити 
оспособљени за различите послове из домена 
туристичке привреде. Студијски програм ће 
као крајњи исход пружити и омогућити 
студентима стицање адекватних 
применљивих знања, вештина и способности 
и оспособити их за самосталан рад у струци 
непосредно по дипломирању. 

Математика 
Oснови менаџмента 
Информатика 
Пословни страни језик  
Економија 
Економика предузећа 
Статистика 
Рачуноводство 
Маркетинг 
Економика туризма 
Пословно право 
Менаџмент људских 
ресурса 
Туристички 
информациони 
системи 
Међународни 
маркетинг 

Туристичка 
географија 
Туризам и заштита 
животне средине 
Пословање 
туристичких 
агенција 
Менаџмент 
туристичких 
дестинација 
Менаџмент услуга 
Историја 
уметности 
Менаџмент 
туризма и 
угоститељства 
Селективни 
облици туризма 
 

Основне струковне 
студије 

Рачунарство и 
информатика 

Студенти су оспособљени за обављање 
следећих послова: пројектовање, инсталација, 
администрација и безбедност рачунарске 
мреже; пројектовање и имплементација 
софтвера и вештине примене комерцијалних 
софтверских пакета; примена Интернет и веб 
технологија; развој мултимедијалних 
ресурса. 
Свршени студенти студијског програма 
Рачунарство и информатика оспособљени су 

Математика  
Физика 
Основи рачунарске 
технике  
Основи интернет 
технологија 
Увод у програмирање  
Основи 
електротехнике и 
електронике 

Програмирање 
графичких 
апликација 
Оперативни 
системи  
Рачунарска 
графика и 
мултимедија  
Вештачка 
интелигенција  



за следеће послове: систем аналитичар, 
програмер, администратор базе података, 
администратор рачунарских мрежа, веб 
дизајнер и активни учесник развоја модула 
електронског пословања 

Дискретна математика   
Архитектура и 
организација рачунара  
Релационе базе 
података   
Рачунарске мреже  
Алгоритми и 
структуре података 
 

XML технологије и 
веб сервиси 
Пројектовање 
информационих 
система 
Објектно 
оријентисано 
програмирање 
 

Специјалистичке 
струковне студије 

Фискална политика Исход овог студијског програма јесте 
формирање и оспособљавање квалитетног 
стручног кадра у области економске заштите 
националног простора, а посебно у области 
фискалне политике. 
Након завршених специјалистичких студија 
Фискална политика студенти су оспособљени 
за рад и то на руководећим пословима у: 
управи јавних прихода и њиховим 
филијалама; локалним управама за 
обрачунавање пореза, контролу обрачуна 
пореза, наплату пореза итд.; у царинским 
управама, дирекцијама, царинарницама, 
царинским испоставама, одсецима за 
контролу над царинском робом; спровођење 
царинског поступка, обрачун, наплату и 
принудну наплату увозних и других дажбина; 
праћењу и заштити ауторских и 
интелектуалних права својине; откривање 
царинских деликата, вођење евиденције, 
вођење статистичких података о промету, 
увозу, извозу итд.; отварање и рад у 
шпедицијама. 
 

Јавне финансије 
Порески поступак 
Царински поступак 
Пореска и буџетска контрола и ревизија 
Фискална економија и менаџмент јавног 
сектора 
Компанијско право 
Финансијска анализа 
Информациона подршка систему пословног 
одлучивања  

Специјалистичке 
струковне студије 

Корпоративно 
управљање 

Студијски програм специјалистичких студија 
усмерен је на развијањe компетенција у 

Корпоративно управљање 
Корпоративне финансије 



области корпоративног управљања. 
Реализацијом овог програма студенти стичу 
знања из следећих области: фундаментални 
принципи пословања предузећа, разумевање 
суштине корпоративног управљања и 
оспособљеност за примену ових савремених 
техника и метода у пословању наших 
предузећа, управљање корпоративним 
финансијама и формулисање финансијске 
стратегије, начина доношења пословних 
одлука уз информациону подршку, 
управљање инвестиционим одлукама, 
фундаменти компанијског права. 
 

Информациона подршка систему пословног 
одлучивања 
Финансијска анализа 
Управљање инвестицијама 
Финансијско тржиште 
Компанијско право 
Маркетинг менаџмент 
 

Специјалистичке 
струковне студије 

Пословно управљање Студенти који заврше овај студијски програм 
оспособљени су за обављање следећих 
занимања: менаџер различитих функција и 
нивоа у организацијама свих врста, а посебно 
менаџер људских ресурса; стручњак за 
различита подручја пословне економије и 
менаџмента; консултант из области 
организације, а посебно у области људских 
ресурса; предавач у образовним 
институцијама у области организације и 
менаџмента, а посебно менаџмента људских 
ресурса. 
 

Организационо понашање 
Организациони дизајн 
Лидерство 
Радно право 
Менаџерско и стратешко одлучивање 
Тржиште рада 
Информациона подршка систему пословног 
управљања 
Модели пословног одлучивања 
 

Специјалистичке 
струковне студије 

Примењене 
информационе 

технологије 

Специјалистичке струковне студије 
Примењене информационе технологије 
омогућују стицање следећих знања и 
компетенција из: технологија локалних и 
глобалних рачунарских мрежа, мрежних 
протокола, протокола рутирања, самосталног 
подешавања мрежне опреме; 
администрирања оперативних система, 

Интернет Архитектура 
Базично програмирање 
Веб системи и технологије 
Управљање подацима 
Интегративно програмирање и технологије 
Платформске технологије 
Администрација и одржавање система 
Безбедност и сигурност података 



мрежа, софтвера, датотека, веб система и 
система за управљање базама података; 
технологија и метода за развој, примену, 
управљање и интеграцију података унутар 
информационих система организације; 
пројектовања и имплементације графичких и 
веб апликација; технологија које омогућавају 
мапирање и размену података код 
дистрибуираних апликација, као и познавања 
принципа сервисно оријентисаних 
архитектура (SOA – Service Оriented 
Аrchitecture). 
 

 

 

 


