
1.1 Студијски програм ОАС Пословна економија има следеће елементе:  

a) назив и циљеви студијског програма: ОАС Пословна економија .  
Основни циљ студијског програма ОАС Пословна економија   је стицање и достизање нивоа општих и 
специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за обављање 
професионалних задатака из области економије. 

Конкретни циљеви овог студијског програма су:  

- развијање способности за успешно извршавање послова и задатака у различитим привредним 
организацијама, државним и невладиним институцијама и др.;  

- усвајање општих принципа и функција области економије и њихову примену у раду;  
- оспособљеност за разумевање кључних питања у области економије; 
- успешно разумевање сваке конкретне ситуације кроз темељну анализу стања и синтезу прикупљених 

података;  
- развијање вештина за самосталан и тимски рад;  
- овладавање знањима из других области које су важне за успешно обављање економских послова; 
- постизање одговарајуће перманентне иновације теорије и праксе из области економије у складу са 

оствареним програмом, што треба да омогући креирање стручног профила модерног дипломираног 
економисте; 

- оспособљеност да интегришу знања из више области приликом решавања конкретног пословног 
проблема;  

- управљање променама са аспекта прилагођавања организације савременом пословном окружењу;  
- оспособљеност за креативан рад и да буду иницијатори позитивних промена у друштву уопште; 
- оспособљеност  за коришћење информационих технологија и употребу енглеског језика; 
- овладавање систематским и мотивисаним радом на личном стручном усавршавању; 
- оспособљеност за наставак школовања на мастер студијама. 

 

б) врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир 
квалификација:  

Основне академске студије (ОАС)– видети Стандард 4.  

Исход процеса учења јесу компетентни дипломирани економисти, оспособљени за рад у све захтевнијим 
економским условима привређивања, кадрови који задовољавају реалне потребе тржишта за ресурсима овог 
профила у нашој земљи. Исход процеса учења обухвата:  развијање креативних способности за анализу, 
одлучивање, планирање, организовање, руковођење и контролу послова у области пословне економије у 
привредним организацијама и другим институцијама; оспособљавање да користе савремене концепте, 
системе, технике и методе за решавање конкретних економских проблема у свом раду; развој критичког 
мишљења у пословној пракси економисте; оспособљавање за разумевање кључних питања у пословној 
економији; оспособљавање за тимски рад, кооперативност и адекватну комуникацију; стицање вештина 
преношења знања, као и оспособљавање за процесе перманенте едукације и образовања у области  
пословне економије. 

в) стручни, академски, научни односно уметнички  назив; 

Академски назив студента који заврши овај студијски програм је Дипломирани економиста (дипл.екон.). 

г) услове за упис на студијски програм; 



На студијски програм ОАС Пословна економија   може се уписати лице  са претходно стеченим средњим 
образовањем у четворогодишњем трајању, на ранг-листи у оквиру акредитованог броја студената за прву 
годину.Кандидат за упис на основне академске студије полаже пријемни испит. Пријемни испит подразумева 
полагање теста општег знања и информисаности. 

Ближи услови за упис, као и поступак уписа на студијски програм дефинисани су Статутом Факултета и 
Правилником о упису на студије. 

ђ) листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, дата је 
табелама: 

Листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем дати су у табели Табела 5.2. 
Обавезни предмети: Пословна  економија, Пословна математика, Основи информационих технологија, 
Енглески језик 1, Пословна статистика, Рачуноводство, Менаџмент, Енглески језик 2, Пословне финансије, 
Управљачко рачуноводство, Маркетинг, Енглески језик 3, Ревизија, Међународна економија, Стратегијски 
менаџмент, Енглески језик 4, Базе података, Предузетништво, Пословно право, Основи организације, 
Управљање ризицима у пословању, Управљање организационим променама, Електронско  банкарство, 
Стручна пракса, Истраживања садржана у завршном раду - ИР и Израда и одбрана завршног рада. 
Изборни предмети за усмерење финансије и банкарство (8): Менаџмент финансијских институција, 
Банкарство, Корпоративне финансије, Монетарно кредитни систем, Финансијска тржишта и посредници, 
Управљање инвестицијама, Евалуација и ризик и Јавне финансије. 
Изборни предмети за усмерење рачуноводство и ревизија (8): Међународне финансије, Економско 
финансијска анализа, Рачуноводствена и ревизијска  регулатива, Методологија ревизије, Специјална 
рачуноводства, Интерна контрола и ревизија, Анализа финансијских извештаја и Системи обрачуна 
трошкова. 
е) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија; 

Настава се изводи континуирано током 8 семестара према утврђеном наставном плану и програму. Школска 
година је подељена на два семестра, од којих сваки траје 15 недеља. 
ж) бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова 
(ЕСПБ); 

Курикулум студијског програма ОАС Пословна економија   заснива се на бази јединствених европских 
норматива и стандарда предвиђених Болоњском деклаерациојом. Основне академске студије су 
четворогодишње и реализују се у оквиру 8 семестара (240 ЕСПБ). 
Кроз књигу предмета која је дата у прилогу, су дати: назив предмета; број ЕСПБ бодова; статус предмета; 
предуслови за упис појединих предмета; циљ предмета; исходи - компетенције; оквирни садржај; обавезе 
студента, које се реализују кроз активну наставу и самостални рад студента у оквиру предиспитних 
активности и испита и њихово вредновање; начин извођења наставе; провера знања, оцењивање и начин 
полагања испита; основна и допунска литетратура. 

з) бодовну вредност завршног рада на ОАС исказана у ЕСПБ бодовима и износи 10-ЕСПБ: Табела 5.1.  

и. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 

Предуслови за упис појединих предмета дати су у Табели 5.1a Услов за сваки предмет појединачно и Табела 
5.2 Распоред предмета по семестрима и годинама.  
ј) начин избора предмета из других студијских програма: 



Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других студијских програма у 
оквиру истих или сродних студијских програма, утврђен на основу следећих критеријума: усклађивање 
садржаја и циљева студијских програма врши се под условима подударности програма од 80%; упоређивање 
вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог кроз вредност ЕСПБ бодова; 
упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског програма у оквиру истих 
или сродних студијских предмета. На основу ових критеријума узима се у обзир број недељних часова, 
предавања, вежби и др. 

к) услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија:  

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних 
области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број 
ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину. Одлуку о сродности области доноси Научно наставно веће, на 
предлог  Комисије коју именује Декан или веће. 

л) друга питања од значаја за извођење студијског програма:  

Завршетком студија студијскoг програма ОАС Пословна економија  стиче се 240 ЕСПБ бодова. Студије се 
изводе на српском језику. 

Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно стручним областима, њихов распоред 
по годинама студија и семестрима, седмични и годишњи/семестрални број часова наставе и трајање студија. 

Студијски програм се реализује кроз предавања (п) и вежбе (в), израду и одбрану завршног рада. 

1.2. Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова. 

г) Основне академске студије Пословна економија  имају  240 ЕСПБ бодова. 

ј) Мање измене и допуне студијског програма, за који је високошколска установа добила дозволу за рад, не 
сматрају се новим студијским програмом и врше се у складу са Законом, члан 52.  

Мање измене СП су оне којима се суштински не мења структура студијских програма а којима се обезбеђује 
квалитетена и несметана реализација студијског програма. На пример: измена појединих наставних јединица; 
измена литературе; увођење нових изборних предмета; ангажовање нових наставника уколико за тим постоји 
потреба на годишњем нивоу; избор у виша звања. 

1.3. Завршни рад ЕСПБ  бодови:  

а) На студијским програмима: академским (основне) предвиђен је Израда и одбрана завршног рада који се 
вреднује са 7 ЕСПБ. Предвиђена је и софтверска провера аутентичности рада (мере против плагијата). 

 

2.1. Сврха студијског програма ОАС Пословна економија   је пружање квалитетног и свеобухватног 
образовања за професију дипломираног економисте.  Факултет ће образовати високостручне кадрове из 
области пословне економије, уз примену актуелних знања и метода из домаће и међународне праксе.  

Сврха овог студијског програма јесте да омогући студентима стицање адекватног теоријског и практично 
примењивог знања и одговарајућих вештина у области  пословне економије. У складу је са потребама 
образовања дипломираних економиста на различитим нивоима управљања  у пословним и другим 
организацијама. Прелазом на тржишни начин пословања у нашој привреди се отворио читав низ нових 
могућности и развојних шанси, којих је највише у подручју финансија и банкарства, рачуноводства и ревизије 



и њихово инкорпорирања у савремену пословну економију. Ове области ће у будућем периоду представљати 
један од најважнијих фактора убрзаног привредног развоја земље.  

Студијски програм омогућава стицање компетенција у области економије којима се обезбеђује попуњавање 
постојећих празнина одговарајућих кадрова у пословању средњих и великих пословних система. Студенти 
који заврше четворогодишње студије имаће компетенције у области пословне економије а у зависности од 
изборних предмета за које се сами одлуче и специфичне компентенције, и то у домену: финансија и 
банкарства, рачуноводства и  ревизије, пословања у области финансијских тржишта, доношењу одлука о 
инвестицијама, финансијског менаџмента, управљања активом и пасивом, управљања ризицима и односима 
са клијентима. 

Ово је тим више потенцирано, па је самим тим друштвено оправдано и корисно, јер логиком досадашњег 
попуњавања, на поменута радна места су долазили кадрови других стручних профила без одговарајућих 
знања о економији и пословним функцијама. 

Укључивањем наше земље у регионалне и светске интеграције континуирано расте потреба за овим 
профилом кадрова, без којих је немогуће успешно решавати бројна управљачка питања у различитим  
областима пословне економије. Реализацијом овог студијског програма Факултет даје допринос основним 
циљевима Стратегије развоја образовања у Србији,  између осталог кроз активности да се привреда, наука, 
образовање и друге делатности у Републици Србији придружују заједничком европском простору са циљем 
да постане конкурентан и продуктиван чинилац укупних развојних стремљења које следи Европа. 

Допринос Факултета јесте и подршка Стратегији стручног и технолошког развоја Републике Србије, кроз 
првенствено очување и развој укупног научно – истраживачког потенцијала и општег фонда знања, као 
важних чинилаца укључивања Србије у Европске интеграционе процесе. У том контексту Факултет је 
обезбедио људске и друге материјалне  и технолошке ресурсе за развој научно истраживачког рада у 
области пословне економије, планирао пројекте који ће бити предложени за финансирање по датим 
програмима ЕУ. 

Студијски програм ОАС Пословна економија  заснован је на пракси домаћих и међународних  
високообразовних институција, прати све новине у области образовања као што су стандарди Болоњског 
процеса, као и правци високог образовања у Републици Србији. Студијски програм је конципиран да 
задовољи високе стандарде квалитета образовног система у Републици, а такође и да буде у складу са 
захтевима врхунског знања из пословне економије у европским и светским размерама. 

Факултет је настојао да акредитацију понуђеног студијског програма  поред адаптације на нови систем 
образовања стави и у функцију упоређивања са сличним програмима  признатих европских факултета, у 
циљу обезбеђења и унапређења политике квалитета., ради постизања високог степена подударности што 
гарантује лакше препознавање наших диплома у јединственом европском образовном простору и већу 
мобилност студената. 

Реализацијом студијског програма формираће се образовани дипломирани економиста који поседују знања 
упоредива са знањима својих колега у европским и светским оквирима и који ће допринети повећању 
конкурентности на тржишту знања  не само у Републици Србији већ и у ширем окружењу. 

2.2. Сврха  студијског програма ОАС Пословна економија  је у складу са задацима Пословног и правног 
факултета и прилагођена је савременим потребама и захтевима који се у области пословне економије 
постављају. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. 
Студијски програм Пословна економија треба да допринесе повећању међународне конкурентности привреде 
Србије и њеном дугорочно одрживом развоју. Студент који заврши студијски програм Пословна економија 



(240 ЕСПБ) је оспособљен за послове: финансија и банкарства,  рачуноводства и ревизије. Циљ је да се 
након савладавања овог студијског програма стекне способност за креативно решавање проблема и 
доношење одлука из области:  рачуноводства и ревизије, финансијског банкарства са посебним акцентом на 
финансијска тржишта, брокерско-дилерских послова, портфолио менаџмента, менаџера у међународним 
финансијским институцијама, финансирања инвестиционих пројеката, управљања ризицима на финансијским 
тржиштима, рачуноводства буџетских и небуџетских организација, економско финансијске анализе, интерне 
контроле, интерне и екстерне ревизије, евалуације и ризика, финансијског менаџмента у државној управи и 
локалној самоуправи и у раду  међународних организација које се баве финансирањем развоја.  

2.3. Сврха студијског програма јесте и оспособљавање студената за наставак студија на Мастер студијама. 

 

3.1. Студијски програм ОАС Пословна економија  има јасно дефинисане циљеве засноване на принципима 
Болоњске декларације и потребама развоја нашег друштва. Циљ Факултета је да оствари висок квалитет 
процеса студија и квалитет знања свршених студената у складу са принципима познатих међународних 
високообразoвних институција. 

Основни циљ студијског програма ОАС Пословна економија   је стицање и достизање нивоа општих и 
специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за обављање 
професионалних задатака из области пословне економије. 

Конкретни циљеви овог студијског програма су:  

− да студенти стекну знања и вештине и способности за креативно решавање проблема и доношења 
одлука изо бласти: финансијског банкарства са посебним акцентом на финансијска тржишта, 
брокерско-дилерских послова, портфолио менаџмента, менаџера у међународним финансијским 
институцијама, финансирања инвестиционих пројеката, рачуноводства и ревизије,  управљања 
ризицима на финансијским тржиштима, рачуноводства буџетских и небуџетских организација, 
економско финансијске анализе, интерне контроле, интерне и екстерне ревизије, евалуације и 
ризика, финансијског менаџмента у државној управи и локалној самоуправи и у раду  међународних 
организација које се баве финансирањем развоја.   

- развијање способности за успешно извршавање послова и задатака у различитим привредним 
организацијама, државним и невладиним институцијама и др.;  

- усвајање општих принципа и функција пословне економије и њихову примену у раду;  
- оспособљеност за разумевање кључних питања у пословној економији; 
- успешно разумевање сваке конкретне ситуације кроз темељну анализу стања и синтезу прикупљених 

података;  
- развијање вештина за самосталан и тимски рад;  
- овладавање знањима из других области које су важне за успешно обављање разних пословних  

активности; 
- постизање одговарајуће перманентне иновације теорије и праксе пословне економије у складу са 

оствареним програмом, што треба да омогући креирање стручног профила модерног економисте; 
- оспособљеност да интегришу знања из више области приликом решавања конкретног пословно 

економског проблема;  
- управљање променама са аспекта прилагођавања организације савременом пословном окружењу;  
- оспособљеност за креативан рад и да буду иницијатори позитивних промена у друштву уопште; 
- оспособљеност  за коришћење информационих технологија и употребу енглеског језика; 
- овладавање систематским и мотивисаним радом на личном стручном усавршавању; 

Циљ студијског програма јесте и да обезбеди одговарајућа знања која ће омогућити мобилност кандидата у 
националном и међународном миљеу. Усклађеним наставним планом и програмом Факултета, са плановима 



и програмима институција из земаља Европске уније, студентима се пружа могућност несметаног наставка 
школовања у иностранству.  

Посебан циљ овог студијског програма јесте развијање свести студената за перманентним образовањем, 
наставак на мастер студије и образовање током целог живота.  

3.2. Циљеви студијског програма ОАС Пословна економија   су у складу са основним циљевима Пословног и 
правног факултета.,  Стратегији обезбеђења квалитета Универзитета “МБ“ и Стратегијом развоја 
Универзитета  

Факултет у остваривању основних задатака и циљева врши планирање: 

- процеса наставе на свим степенима студија, 
- научно-истраживачког и стручно-уметничког рада, 
- међународне сарадње Факултета, 
- доношења општих аката, 
- финансијског пословања, 
- организовања изложби и научних скупова, и 
- одржавања седница стручних органа и органа управљања. 

Контролу задатака и циљева Факултет врши кроз рад: 

- Савета, 
- Наставно-научног већа, 
- Изборног већа, 
- Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, 
- Комисије за спровођење поступка студентског самовредновања и др. 

Факултет врши контролу: студијских програма, наставног процеса, научно-истраживачког, уметничког и 
стручног рада, наставника и сарадника, уџбеника и других публикација, финансирања и простора и опреме, у 
складу са општим актима Факултета (Статут, Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета). 

3.3. Циљеви реализације студијског програма су јасно и недвосмислено формулисани. 
3.4. Циљеви се усклађују са захтевима одређене области и тржишта рада, привредног развоја и 

дефинисаним квалификацијским оквиром. 
Циљ студијског програма је заснован на дугорочној оријентацији Факултета у обављању образовне, научно-
истраживачке и стручне делатности, која треба да задовољи привредне и друштвене потребе за високо 
образованим дипломираним економистима. Такође, циљ је развој самог студијског програма праћењем 
достигнућа у области пословне економије. Уз то, циљ је и утицај на развој научно-истраживачке делатности, 
издавачке делатности као и на економски и привредни развој преко знања, вештина и стваралачких 
компетенција дипломираних студената.  

Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. 
4.1. Опште способности које означавају завршетак основних академских студија на студијском програму ОАС 
Пословна економија   су:  

− оспособљеност за анализу и синтезу у решавању проблема пословне економије и последица, те 
доношење адекватних одлука; 

− оспособљеност за овладавање методама, поступцима и процесима у истраживања; 
− оспособљеност за развој критичког и самокритичког размишљања и поступања у пословању; 
− оспособљеност за адекватне практичне примене стеченог знања; 
− оспособљеност за тимску сарадњу; 
− развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и 

међународним окружењем; 



−  оспособљеност за професионално етичко поступање. 
4.2. Предметно специфичне-способности које означавају завршетак основних акаденских студија на 
студијском програму ОАС Пословна економија   су: 

- Темељно познавање, разумевање и оспособљеност студента да примени знање из пословне 
економије у производном и услућном пословном систему; да разумеју значај улоге финасија, 
банкарства, рачуноводства и ревизије  у економији, покажу могућност доношења исправних одлука у 
области пословен економије; анализирају понашање људи у организационом окружењу; опишу однос 
финасија, банкарства, рачуноводства и ревизије  према осталим подручјима пословања; проуче 
финансијске и рачуноводствене пословне одлуке и користе се корацима у процесу доношења одлука; 

- Решавања конкретних проблема из области финасија, банкарства, рачуноводства и ревизије  уз 
употребу научних метода и поступака;  

- Повезивања основних знања из различитих области и њихове примене; 
- Праћења и примене новина у области пословне економије; 
- Развоја вештина и спретности у употреби знања из области пословне економије; 
- Оспособљеност да разуме основне елементе загађивања човекове средине, тежину последица 

недовољне заштите човекове средине, да демонстрира пример реаговања на настали поремећај у 
односу на стандард загађености човекове средине; 

- Оспособљеност да разуме  основне компоненте рачунара и њихове карактеристике, као и  
функционисање рачунара, мреже рачунара и оспособљеност да  примени селекције програма за 
обраду текста и графике, као и да користи Интернет; 

- Оспособљеност студентата за разумевање математичког моделирања релевантних егзактних 
алгоритама, који ће бити применљиви у свим економским дисциплинама, за самосталне примене 
појединих општих и специјалних модела, са којима ће се суочавати у посебним ситуацијама решавања 
конкретних проблема; 

- Оспособљеност студента да разуме  основне карактеристике појединих теорија организовања, улогу 
организовања у функционисању пословног система и друге облике заједничког рада људи, 
оспосбљеност да  препозна разлике појединих решења сагласно класичном и контигентном типу 
организације; 

- Оспособљеност студената да се ближе баве питањима развоја, од предвиђања, планирања и 
дефинисања економских стратегија, до нивоа операционализације – организације и управљања 
конкретним пројектима економских промена; 

- Оспособљеноста да разуме и примени основне појмове из пословне статистике и метода и техника на 
њој заснованих за решавање пословних проблема у производном и услужном амбијенту, као и 
суштину и домете квантитативних и оптимизационих метода и техника које се користе за решавање 
пословних проблема; оспособљеност  планирања, припреме и спровођења решења добијених 
применом метода и техника истраживања у решавању економских проблема; 

- Оспосбљеност да примени граматичку грађу и лексику енглеског језика, при вођењу основних 
пословних разговора, разуме  саговорника, за вођење разговора у оквиру обрађених тема, а од 
писаних облика, савладао је писање биографије и пријаве за посао, за обављање успешне 
конверзације, да разуме  текстове из области струке и новинске чланке из области пословне 
економије, за вођење пословне преписке на енглеском језику, као и превођење различитих типова 
пословних писама на енглески језик и са енглеског језика, превођењем краћих стручних текстова са 
српског на енглески језик (резиме); 

- Оспособљеност студента да примени знања  о пословним функцијама у контексту остваривања 
циљева пословно економског система,  да разуме односе у функционисању предузећа ради 
адекватног усмеравања пословних функција, оспособљеност да  креира кључне организационе 
елеменате одабране пословне функције у пословном амбијенту; 

- Оспособљеност студента да примени знања о својствима појава и њиховим узроцима, које се 
манифестују, резултирају у организационо понашање, да разуме улогу организационог понашања у 



реализовању пословно економских функција; оспособљеност за анализу конкретног модалитета 
организационог понашања са указивањем на могућност унапређења пословног процеса; 

- Оспособљеност студента да примени знања о расположивим информационих технологијама, и 
њиховим могућностима и целисходности примене у пословној пракси, да разуме суштину и 
методологију примене како класичних тако и рачунарски подржаних технологија за потребе менаџера, 
оспосбљеност за коришћење интранета и интернета у комуницирању са сарадницима; 

- Оспособљеност студнета да примени знања о функцији маркетинга у остваривању циљева пословно-
производног система, да разуме односе маркетинга и развоја, односно производње, оспособљеност 
да препозна предности одређеног производа у односу на конкуренцију;  

- Оспосбљеност студнета да разуме основне економске принципе и њихову примену, да разуме 
економске процесе и економске токове, оспсобљеност примене основних економских категорија на 
примеру извођења једноставних економских анализа и пословних закључака;  

- Оспособљеност студента па примени знање из  структуре финансијких и рачуноводствених функција и 
суштине улоге у финансијско банкарском систему  (ФБС),  да разуме улогу менаџера ФБС-а, да 
креира  структуру планско-контролног циклуса;  

- Оспособљеност да примени знања из рачуноводства и ревизије,  управљања ризицима на 
финансијским тржиштима, рачуноводства буџетских и небуџетских организација, економско 
финансијске анализе, интерне контроле, интерне и екстерне ревизије, евалуације и ризика; 

- Оспособљеност да примени знања из основа теорије информационих система, да разуме практичну 
реализацију BSP методологије у предузећу, способност примене одговарајућих сервиса код конкретне 
интранет апликације предузећа;  

- Оспособљеност да примени знања из иновационог процеса,  да разуме ралике између појединих 
концепата иновација, да изврши  мерење иновација у предузећу; 

- Оспособљеност да примени стечена знања из односа с јавношћу, да разуме улогу и значај односа с 
јавношћу, оспсобљеност за   креирање подлоге за презентацију имиџа пословног система; 

- Оспособљеност да примени знања о моделима организације, да разуме функционисање процеса 
производње и допринос остваривању циљева пословно-производног система,  да организује  распон 
менаџмента, организационе јединице за производњу зависно од природе процеса; 

- Оспособљеност да разуме главне узрочнике економичног пословања, улогу утрошака, односно 
трошкова у остваривању пословног успеха пословно – производног система, да прати  промену 
профита у зависности од промене обима производње и рационализације утрошака;  

 


