
Финансије и бизнис, студијски програм ОСС АССКМ представља савремени програм са 

дефинисаном сврхом, позицијом и улогом у високом образовању Р.Србије. Програм настоји да у 

турбулентним променама макро и микро окружења изгради стручњаке у области економске струке, 

са чврстим и иновинарим знањима, јасним компетенција и личним карактеристикама које могу 

одговорити на све захтеве који се постављају струковним економистима. Програм је усклађен и 

кореспондира са  дефинисаним циљевима Академије, захтевима тржишта рада, савременим 

трендовима образовања у свету и Националним оквиром квалификација (НОКС).  

Сврха студијског програма огледа се у припреми струковних економиста- економски и 

финансијски компетентних стручњака везано за област финансија и бизниса, који могу да послују 

на домаћим и светским тржиштима, оспособљених да евидентирају и прате сложене пословне 

промене, процењују могућности које нуди локално окружење и сходно томе доносе одлуке. 

Индивидуална решења се траже од случаја до случаја. Студије на ВШЈ Краљево могу се реализовати 

упоредо са послом.  

Током студија кроз изборне предмете, студенти су у могућности да јачају професионалне вештине 

финансијера у различитим секторима привреде као што су финансијске институције, бизнис и јавни 

сектор,  врше обрачун трошкова, стратегијски посматрају и анализирају факторе који утичу на 

висину трошкова у предузећу; разумеју и управљају организационим променама; обављају 

банкарске послове, управљају маркетингом. Студенти могу да обављају праксу у организацијама са 

којима Академија има склопљене уговоре о пословно техничкој сарадњи.  

Сагласно сврси и мисији Академије струковних студија косовско метохијска, cврха студијскoг 

прoграма основних струковних студија Финансије и бизнис садржана је у следећем: 

• да студентима пружи теоријска и практична знања и вештине да би могли разумети основне 

проблеме економије, првенствено у области финансија и финансијског пословања; 

• да код студената развију аналитичке и логичке способности у уочавању, формулисању, 

анализирању и решавању послова из подручја рачуноводства и ревизије, анализе пословања, 

инвестиционих улагања, електронског финансијског пословања; 

• да студентима омогући да упознају и разумеју економске принципе тржишног пословања у 

националној и међународној економији и исте примењују у решавању проблема у области 

финансија и управљања ризицима пословања, уз уважавање еколошких стандарда;  

• да студенти добију основно знање из области финансијских тржишта, монетарне економије и 

вођења економске политике, како би пратили евентуалне проблеме у реализацији исте и њихов 

утицај на пословање.  

 да студенти разумеју концепт рада и елементе савремених пословних информационих система 

и примене их у раду конкретног  предузећа.  

 лако разумеју различите пореске системе и режиме, посебно систем опорезивања у ЕУ. 

Студент који заврши студијски програм Финансије и бизнис стиче компетенције које су 

препознатљиве одреднице професије и занимања, које омогућавају обављање различитих врста 

послова у предузећима, банкама и другим организацијама. Неки од њих су: финансијски директор, 

менаџер у банкарству, финансијски саветник и аналитичар, портфолио менаџер, инвестициони 

аналитичар и стручњак у изради инвестиционих студија, стручњак у пословима, ревизија и 

контрола, стручњак у пословима управљања и консалтинга у секторима финансија и рачуноводства 

у државној управи и локалној самоуправи, финансијским институцијама, предузећима и другим 

врстама организација у земљи и иностранству. 
Осим што нуди исти садржај програма као и остале водеће светске струковне школе, студијски 

програм основних струковних студија Финансије и бизнис нуди и задовољавање повећаних захтева 

привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових вештина, знања и способности из ове 

области као и савремено повезивање образовања из области финансија и тржишта рада и стварање 

флексибилнијих веза.  



Финансије и бизнис обезбеђује наставак студија на Академији струковних студија, али и на 

другим академијама на студијским програмима из области бизниса, менаџмента, економије, 

финансија и рачуноводства на специјалистичким и мастер струковним студијама. 


