
	
	

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

	 Регионални	 развој	 и	 управљање	 пројектима	 је	 изборни	мастер	 студијски	 програм	 развијен	 на	Факултету	
пословне	економије	Универзитета	ЕДУКОНС	у	складу	са	потребама	тржишта	у	региону.	Програм	се	надовезује	на	
различите	 програме	 основних	 студија,	 доступне	 како	 на	 Универзитету	 ЕДУКОНС,	 тако	 и	 на	 осталим	
универзитетима.	 Акценат	 студијског	 програма	 стављен	 је	 на	 сагледавање	 аспеката	 регионалног	 развоја	 кроз	
призму	приближавања	Србије	Европској	 унији	и	изазовима	које	оно	носи,	а	 стручњаци	стичу	 знања	из	области	
регионалног	развоја,	знања	за	рад	на	пословима	планирања	и	програмирања	у	оквирима	земље	или	за	земљу	са	
нивоа	ЕУ	институција,	али	и	за	сам	рад	на	формулацији	и	имплементацији	пројеката.	

	 Придруживање	 Европској	 унији	 захтева	 и	 ангажман	 великог	 броја	 	 стручњака	 из	 области	
менаџмента	планирања	регионалних	политика,	како	у	Србији	тако	и	у	институцијама		Европске	уније,	те	је	
примарни	 циљ	 студијског	 програма	 усавршавање	 и	 унапређење	 капацитета	 јавне	 администрације	 и	
креирање	висококвалификованих	експерата	који	ће	бити	носиоци	ових	процеса.		

Универзитет	 ЕДУКОНС	 је	 правовремено	 препознао	 потребу	 изградње	 капацитета	 кроз	 образовање	
кадрова	у	наведеној	области,	и	кроз	учешће	у	реализацији	специјалистичког	програма	„Управљање	регионалним	
развојем	кроз	ЕУ	фондове“	који	спроводи	Фонд	„Европски	послови“	уз	финансијску	подршку	Покрајинске	владе	
АП	Војводине.	

Решењем	 Министарства	 државне	 управе	 и	 локалне	 самоуправе,	 на	 предлог	 Савета	 за	 стручно	
усавршавање	 запослених	 у	 јединицама	 локалне	 самоуправе,	 Универзитет	 ЕДУКОНС	 добио	 је	 Решење	 о	
акредитацији	за	реализацију	програма	стручног	усавршавања	запослених	у	 јединицама	локалне	самоуправе.	
На	 овај	 начин,	 Универзитет	 ЕДУКОНС,	 као	 и	 акредитовани	 предавачи	 у	 оквиру	 истог,	 су	 добили	 могућност	
реализације	 програма	 обуке	 при	 централној	 институцији	 система	 стручног	 усавршавања	 у	 јавној	 управи	
Републике	Србије,	Националној	академији.	

Искуство	земаља	које	су	приступиле	Европској	унији	указује	на	чињеницу	да	је	било	потребно	обезбедити	
значајан	 број	 едукованог	 кадра,	 како	 за	 институције	 ЕУ,	 тако	 и	 за	 националне,	 покрајинске	 и	 локалне	 органе.	
Наведени	кадрови	активно	учествују	у	политици	развоја	државе	испред	које	су	ангажовани,	због	чега	је	ширина	
њихових	знања	у	наведеним	областима	веома	значајна.	

	 Динамика	 рада	 на	 студијском	 програму	 је	 прилагођена	 и	 особама	 које	 су	 у	 радном	 односу,	 примарно	
запосленима	у	покрајинским,	републичким	и	локалним	телима,	као	и	осталим	организацијама	које	се	профилишу	
као	 носиоци	 локалног	 и	 регионалног	 развоја.	 Студијски	 програм	 је	 дизајниран	 тако	 да	 пружи	 полазницима	
специфична	 знања	 из	 области	 локалног	 и	 регионалног	 развоја,	 екстерног	 финансирања,	 доступних	 програма	
Европске	уније	и	управљања	пројектима.	Наставни	план	и	програм	је	конципиран	тако	да	пружи	напредна	знања	
из	области	писања	и	имплементације	пројеката,	са	посебним	акцентом	на	финансијски	менаџмент.		

	 По	 завршетку	 мастер	 студијског	 програма,	 полазници	 ће	 бити	 оспособљени	 за	 рад	 на	 одговорним	
позицијама	 у	 домену	 планирања	 и	 управљања	 регионалним	 развојем,	 на	 свим	 нивоима	 власти	 у	 Републици	
Србији,	али	и	на	питањима	наднационалих	интеграција,	посебно	у	домену	приближавања	Србије	Европској	унији.	

	

	



	
	

Преглед	студијског	програма	

Звање	које	се	стиче:	Мастер	економиста	са	специјализацијом	у	области		регионалног	развоја	и	
управљања	пројектима	
Ниво	студија:	Мастер	академске	студије	
Година/Семестар:	1/2	
Студијски	програм	носи	60	ЕСПБ		
Полазници	су	у	обавези	да	положе	седам	испита	и	напишу	и	одбране	завршни	(мастер)	рад	

	
Краћи	опис	предмета	

	
1. Пословно	преговарање	

						Полазници	 програма	 стичу	 знања	 о	 следећим	 темама:	 преговарање	 на	 савременим	 ЕУ	 тржиштима;	
уговори	и	пословни	односи;	кључни	кораци	и	препреке	у	успостављању	пословних	односа,	припреми	и	
склапању	међународних	пословних	споразума;	ЕУ	преговарачко	окружење;	култура	и	идеологија;	страна	
предузећа	 и	 бирократија;	 методе,	 технике	 и	 вештине	 у	 међународном	 (ЕУ)	 преговарању	 и	 пословању;	
пословни	 стрес;	 накнадно	 преговарање	 постојећих	 пословних	 договора;	 посредовање	 у	 пословним	
односима;	умеће	дипломатског	преговарања.		
	
2. Финансијска	тржишта	и	институције	

					Полазници	програма	стичу	знања	о	облицима,	локацији	и	анатомији	финансијских	тржишта	у	региону	
и	 свету,	 врстама	 секјуритизованих	 и	 несекјуритизованих	 финансијских	 фондова	 до	 којих	 је	 на	 њима	
могуће	доћи,	оспособљавају	се	за	практични	рад	на	пословима	финансијских	саветника	на	савременим	
финансијским	 тржиштима,	 обучавају	 за	 креативно	 решавање	 проблема	 на	 регионалним	 берзама	 и	 за	
пословну	 сарадњу	 са	 банкама,	 брокерско-дилерским	 кућама,	 инвестиционим	 фондовима	 и	
осигуравајућим	компанијама	код	нас	и	у	ЕУ,	све	у	циљу	прибављања	потребних	финансијских	средстава	
под	 најповољнијим	 условима	 ради	 планирања,	 спровођења	 и	 координације	 регионалног	 развоја	 и	
управљања	пројектима.		

	
3. Форензичка	ревизија	

						Полазници	 програма	 стичу	 потребна	 знања	 о	 области	 форензичког	 рачуноводства,	 упознају	 се	 са	
суштином	 и	 праксом	 ревизије	 криминалних	 радњи	 код	 нас	 и	 у	 ЕУ,	 усавршавају	 вештине	 неопходне	 за	
сагледавање	домета	и	ограничења	форензичке	ревизије	у	минимизацији	ризика	од	криминалних	радњи	
у	 рачуноводству,	 подижу	 способности	 и	 самопоуздање	 у	 анализи	 и	 презентацији	 ставова	 везаних	 за	
актуелне	финансијске	криминалне	радње	код	нас	и	у	ЕУ,	нарочито	на	плану	напора	које	предузима	ЕУ	и	Р.	
Србија	у	сфери	спречавања	прања	новца	и	злоупотребе	европских	пројектно-развојних	фондова.		

	
4. Институције	и	правни	поредак	ЕУ	

	 Полазници	 програма	 стичу	 знања	 о	 следећим	 темама:	 оснивање	 Европске	 уније	 и	 њен	 развој,	
институције	ЕУ	и	систем	доношења	одлука,	правне	тековине	ЕУ;	политика	конкуренције	у	ЕУ,	социјална	
политика	ЕУ,	те	разумевање	услова	и	процеса	на	путу	земаља	кандидата	ка	пуноправном	чланству	у	ЕУ.		

	



	
	

	
5. Регионална	конкурентност	и	стратегија	паметне	специјализације	
	 Полазници	 програма	 стичу	 знања	 о	 следећим	 темама:	 Регионална	 и	 глобална	 конкурентост;	
Брендирање	подручја	и	маркетинг	стратегије;	Предузетништво;	истраживање	и	развој;	економија	знања;	
Стратегија	 и	 платформа	 паметне	 специјализације	 региона/држава;	 кључни	 актери	 у	 изради	 стратегије	
паметне	 специјализације;	 Стратегија	 паметне	 специјализације	 као	 услов	 привлачења	 средстава	 из	 ЕУ	
фондова. Циљ	 предмета	 је	 да	 се	 студентима	 пруже	 основна	 знања	 о	 појму,	 значењу	 и	 концептима	
регионалне	 конкурентности	 и	 паметне	 специјализације,	 могућим	 приступима	 и	 методолошким	
корацима,	 као	 и	 aлатима	 за	 генерисање	 стратегије	 паметне	 специјализације.	 Сврха	 предмета	 је	 да		
студенте	оспособи	за	реализацију	корака	и	активности	у	дефинисању	регионалне	иновационе	стратегије	
паметне	 специјализације,	 као	 и	 да	 им	 понуди	 примере	 садржаја	 стратегија	 у	 појединим	 земљама	 и	
регионима.	

	
6. Одрживи	регионални	развој	и	економија	европских	интеграција	

	 Циљ	 предмета	 је	 да	 се	 студентима	 пруже	 напредна	 знања	 из	 европских	 економских	 интеграција	 и		
реформи	неопходних	за	привредну	интеракцију	са	ЕУ	(и	прикључење	овој	интеграцији),		те	да	се	природа	
и	 последице	 потребних	 секторских	 реформи	 и	 сама	 регионална	 политика	 ЕУ	 сучеле,	 упореде	 и	
хармонизују	 са	 теоријом	 и	 економском	 политиком	 досезања	 одрживог	 регионалног	 развоја. 
Савладавањем	предмета,	полазници	ће	развити	експертизу	у	економским	аспектима	процеса	европске	
интеграције	 у	 и	 изван	 ЕУ,	 те	 значајно	 унапредити	 економска	 знања	 потребна	 за	 формулацију,	
спровођење,	 корекцију	 и	 координацију	 политике	 одрживог	 регионалног	 развоја	 Р.	 Србије	 и	 АП	
Војводине.	
	
7. Програми	ЕУ	и	финансирање	развојних	пројеката	

	 Полазници	 програма	 стичу	 знања	 о	 следећим	 темама:	 планирање	 и	 програмирање	 како	 на	 нивоу	
Европске	уније,	тако	и	на	нивоу	појединачних	земаља	чланица	и	кандидата	у	процесу	приступања;	улога	
и	 значај	 појединих	 институција	 и	 организација	 у	 процесима	 буџетирања,	 алокације	 и	 надзора	 ЕУ	
фондова;	 врсте	 ЕУ	 програма	 и	 фондова	 и	 могућности	 за	 њихово	 коришћење	 на	 различитим	 нивоима	
(локалном,	 регионалном,	 националном);	 програми	 у	 претприступном	 периоду	 (IPA)	 и	 програми	 након	
уласка	у	ЕУ;	пројектни	циклус;		идентификација	и	формулација	пројектних	предлога	(радионичарски	рад	
на	припреми	пројеката);	управљање	пројектима;	финансијски	менаџмент;	евалуација,	мониторинг.	

	

	
	
Први	уписни	рок	за	школску	2018/2019	биће	одржан		током	јуна.	
Други	уписни	рок	за	школску	2018/2019	биће	одржан	током	септембра/октобра	или	до	попуне	
места.	
	
	
За	више	информација:	
	
Канцеларија	за	локални	развој	и	управљање	пројектима	
mail:	master-eu@educons.edu.rs	
	021/4893685;	021/4893601	(12	–	15	h)	
	



	
	

	


