
Структура студијског програма OAС Пословни менаџмент 
 
Елементи студијског програма 

Основни циљ студијског програма ОАС Пословни менаџмент је стицање и достизање нивоа општих и 
специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за обављање 
професионалних задатака из области менаџмента и бизниса. 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 
пословног менаџмента и њихова примена у раду; оспособљеност за разумевање кључних питања у 
пословном менаџменту; 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 менаџерских активности; постизање 
одговарајуће перманентне иновације теорије и праксе пословног менаџмента у складу са оствареним 
програмом, што треба да омогући креирање стручног профила модерног пословног менаџера; 
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 у раду; 
овладавање систематским и мотивисаним радом на личном стручном усавршавању. 

Исход процеса учења су владање напредним академским знањима о теоријама, принципима и процесима 
у оквиру пословног менаџмента; способност вредновања, критичког разумевања, закључивања, те 
примене знања у области пословног менаџмента; вештина решавања сложених проблема у области 
пословног менаџмента и у нестандардним условима; праћење и примена новина у струци, способност и 
спретност комуникације и сарадње са различитим друштвеним групама/ужим социјалним окружењем; 
владање основним методама и техникама менаџмента уз подршку информационо-комуникационих 
технологија; владање ширим контекстом сагледавања проблема пословног менаџмента – разумевања 
значаја мултидисциплинарног приступа у циљу унапређења постојеће праксе и тимског рада; 
предузимљивост у решавању пословних проблема, вођењу сложених пројеката - самостално и са пуном 
одговорношћу, способност демонстрирања усвојених знања и вештина, те организације, вођења, контроле 
и обуке других за рад у области пословног менаџмента; способност примене етичких стандарда професије 
дипломираног менаџера и испољавања позитивног односа према значају доживотног учења. 

Компетентност дипломираних менаџера се огледа и у способности за рад у све захтевнијим условима 
привређивања, у одговору на реалне потребе тржишта за ресурсима овог профила у нашој земљи. Исход 
процеса учења обухвата и развијање креативно менаџерске способности за анализу, одлучивање, 
планирање, организовање, руковођење и контролу пословних активности у привредним организацијама и 
другим институцијама; оспособљавање да користе савремене концепте, системе, технике и методе за 
решавање конкретних проблема у свом раду; развој критичког мишљења у пословној менаџерској пракси; 
оспособљавање за разумевање кључних питања у пословном менаџменту; оспособљавање за тимски 
рад, кооперативност и адекватну комуникацију; стицање вештина преношења знања, као и 
оспособљавање за процесе перманенте едукације и образовања у области  пословног менаџмента. 

Академски назив студента који заврши овај студијски програм је дипломирани менаџер (дипл. менаџ.). 

На студијски програм ОАС Пословни менаџмент може се уписати лице са претходно стеченим средњим 
образовањем у четворогодишњем трајању. 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. 

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем дати су у Табели 5.2. (књизи предмета). 

Курикулум студијског програма ОАС Пословни менаџмент заснива се на бази јединствених европских 
норматива и стандарда предвиђених Болоњском декларацијом. Школска година је подељена на два 
семестра, од којих сваки траје 15 недеља. 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. 

Предуслови за упис појединих предмета дати су у књизи предмета.  

Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других студијских програма 
у оквиру истих или сродних студијских програма, се утврђује 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. 

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 и/или Научно наставно веће. 

Завршетком студија студијскoг програма ОАС Пословни менаџмент 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. 
 
Обим студија и ЕСПБ бодови 

Основне академске студије Пословни менаџмент имају  240 ЕСПБ бодова. 

Мање измене и допуне студијског програма, за који је високошколска установа добила дозволу за рад, не 
сматрају се новим студијским програмом. 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. 
 
Завршни рад и ЕСПБ бодови  

На студијском програму ОАС Пословни менаџмент предвиђен је завршни рад који се вреднује са 7 ЕСПБ 
уз 2 ЕСПБ за Истраживања садржана у завршном раду. 

Структура студијског програма је доступна јавности и у Информатору и у Каталогу Пословног и правног 
факултета (публиковани на овом сајту).  

 

Сврха студијског програма OAС Пословни менаџмент 

Сврха студијског програма ОАС Пословни менаџмент је пружање квалитетног и свеобухватног 
образовања за професију дипломираног менаџера. Факултет ће образовати високостручне кадрове из 
области менаџмента и бизниса, уз примену актуелних знања и метода из домаће и међународне праксе.  

Сврха овог студијског програма јесте да омогући студентима стицање адекватног теоријског и практично 
применљивог знања и одговарајућих вештина у области  пословног менаџмента. У складу је са потребама 
образовања менаџера на различитим нивоима управљања у пословним и другим организацијама.  

Сврха студијског програма ОАС Пословни менаџмент  је обезбеђивање компетенција студената 
потребних за професију менаџера, и то широког спектра компетенција које су корисне, друштвено 
оправдане и које омогућавају примену стечених знања у пракси. Сврха студијског програма је и развој 
аналитичког и критичког мишљења код студента, те способности расуђивања и брзог закључивања ради 
ефикасног доношења пословних одлука.  



Студијски програм ОАС Пословни менаџмент  је одговор на растуће потребе за менаџерима у области 
пословног менаџмента који поседују знања у подручју пословног менаџмента и његовог широког спектра 
дисциплина - менаџмента услуга, еколошког менаџмента, кризног менаџмента, менаџмента логистике и 
ланаца снабдевања, стратегијског менаџмента, пословног одлучивања, управљања људским ресурсима, 
управљања организацијом, организационог понашања, управљања организационим променама, 
истраживања и развоја, иновација и управљања пројектима, управљања квалитетом, производом, 
предузетничким активностима, комуникацијама и пословањем заснованим на маркетиншким принципима 
и подржаним савременим рачунарским системима и информационим технологијама у пословању. Осим 
тога, програм нуди и неопходна основна знања у области економије и економике пословања, 
рачуноводства и финансија, те пословних математичких и статистичких метода. Сврха овог програма је 
управо пружање релевантних знања студентима из наведених области менаџмента. Поред знања које 
нуди, сврха програма је оспособљавање студената да самостално и у тиму раде у различитим 
организацијама и сарађују са различитим особама. Стечене компетенције менаџера су корисне за развој 
организације у којој буду запослени, друштвени и привредни развој, даљи развој образовања, и 
интеграције образовног система Републике Србије у европски образовни простор.  

Реализацијом овог студијског програма Факултет даје допринос основним циљевима Стратегије развоја 
образовања у Србији. 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 Републике 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 пословног менаџмента, планира пројекте који ће бити 
предложени за финансирање по датим програмима ЕУ. 

Студијски програм ОАС Пословни менаџмент заснован је на пракси домаћих и међународних  
високообразовних институција. Студијски програм је конципиран да задовољи високе стандарде квалитета 
образовног система у Републици Србији, и да одговори на изазове пословног менаџмента у 
међународним 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 
ради постизања подударности што гарантује лакше препознавање наших диплома у јединственом 
европском образовном простору и већу мобилност студената. 

Реализација студијског програма изнедриће дипломиране менаџере 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. 

Сврха студијског програма ОАС Пословни менаџмент је у складу са задацима Пословног и правног 
факултета; прилагођена је савременим потребама и захтевима који се у области менаџмента и бизниса 
постављају. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.  

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

Сврха студијског програма ОАС Пословни менаџмент је доступна јавности и у Информатору и у Каталогу 
Пословног и правног факултета (публиковани на овом сајту).  

 
 

Циљеви студијског програма ОАС Пословни менаџмент 

Студијски програм ОАС Пословни менаџмент 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 Пословни менаџмент  је стицање и достизање нивоа општих и 
специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за обављање 
професионалних задатака из области менаџмента и бизниса. 

Конкретни циљеви овог студијског програма су:  
a) Општи циљ - пружање образовања са исхидима као што су: 

 оспособљеност за анализу и синтезу у решавању пословних проблема и последица, те доношење 
адекватних одлука из домена пословног менаџмента; 



 оспособљеност пословног менаџера за овладавање методама, поступцима и процесима у 
истраживања; 

 оспособљеност за развој критичког и самокритичког размишљања и поступања пословног менаџера 
у пословању; 

 оспособљеност пословног менаџера за адекватне практичне примене стеченог знања; 

 оспособљеност пословног менаџера за тимску сарадњу; 

 развоја комуникационих способности и спретности пословног менаџера, као и сарадње са ужим 
социјалним и међународним окружењем; 

 оспособљеност пословног менаџера за професионално етичко поступање. 
b) Посебни циљева - пружaње фундаменталних знања из области менаџмента и сродних дисциплина са 

исхидима као што су: 

 оспособљеност студента 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 да примени знање из структуре менаџерских функција и суштине улоге у 
производно-пословном систему (ППС), да разуме улогу менаџера ППС-а, да креира структуру 
планско- контролног циклуса;  

 оспособљеност да примени знања из контроле квалитета, да разуме узорковање у остваривању 
контроле квалитета, да креира П–карту за конкретни производ; 

 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;  

 оспособљеност да примени знања из основа менаџмента људских ресурса, да разуме улогу 
мотивисања и мотивационе моделе, да учествује у управљању људским ресурсима и препозна 
карактеристичне особине менаџера; 

 оспособљеност студента да примени знања о пословним функцијама у контексту остваривања 
циљева пословно индустријског 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 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;  

 оспособљеност да примени знања из основа логистичких система, да разуме информациони систем 
интегрисане логистичке подршке и способност планирања залиха у предузећу;  

 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 студента да се ближе баве питањима технолошког развоја, од предвиђања, 
планирања и дефинисања стратегија, до нивоа операционализације – организације и управљања 
конкретним пројектима технолошких промена; 

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

 оспособљеност студента 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 студента да разуме основне елементе еколошког менаџмента, тежину последица 
недовољне заштите човекове средине; 

 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; 

 оспособљеноста да разуме и примени основне појмове из математичке статистике и метода и 
техника на њој заснованих за решавање пословних проблема у пословном 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 
oперационих истраживања у решавању менаџемент 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 пословног 
менаџмента, 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 својствима појава и њиховим узроцима, које се 
манифестују, резултирају у организационо понашање, да разуме улогу организационог понашања у 
реализовању менаџерских функција; оспособљеност за анализу конкретног модалитета 
организационог понашања са указивањем на могућност унапређења менаџерског процеса; 

 оспособљеност да примени знања из иновационог процеса, да разуме разлике између појединих 
концепата иновација, да изврши  мерење иновација у предузећу; 

 оспособљеност студената за процену ризика и кризно управљање 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; 

c) Специфични циљева ОАС Пословни менаџмент (oбразовање стручњака са високим степеном 
професионалног, теоријског и практичног знања итд.): 

 образовање пословног менаџера са темељним познавањем, разумевањем и способностима да 
примени знање из концепата и функција менаџмента у пословном систему;  

 да високо професионално разумеју значај улоге мотивације у менаџменту, покажу могућност 
доношења исправних одлука у области менаџмента; анализирају понашање људи у организационом 
окружењу; опишу однос менаџмента наспрам осталих подручија пословања; проуче пословне одлуке 
и користе се корацима у процесу доношења одлука; 

 својим знањима, вештинама и способностима решавају конкретне проблеме кризног управљања: 
процену ризика, предлог решавање кризе на основу концепта и функција пословног менаџера уз 
употребу научних метода и поступака;  

 способност интердисциплинарног повезивања основних знања из различитих области и њихове 
практичне примене; 

 праћење и практична примена новина у области пословног менаџмента; 

 спремност на стални развоја вештина и способности у употреби знања из области пословног 
менаџмента. 

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 европских земаља, студентима се пружа могућност несметаног 
наставка школовања у иностранству.  

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

Циљеви студијског програма ОАС Пословни менаџмент су у складу са циљевима Пословног и правног 
факултета. 

Циљеви реализације студијског програма су јасно и недвосмислено формулисани. 

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 менаџерима. Такође, циљ је развој самог студијског програма 



праћењем достигнућа у области пословног менаџмента. Уз то, циљ је и утицај на развој научно-
истраживачке делатности, издавачке делатности као и на индустријски и привредни развој преко знања, 
вештина и стваралачких компетенција дипломираних студената. 

Циљеви студијског програма ОАС Пословни менаџмент су доступни јавности и у Информатору и у 
Каталогу Пословног и правног факултета (публиковани на овом сајту).  
 
 
Компетенције дипломираних студената на студијском програму ОАС Пословни менаџмент 

Опште способности које означавају завршетак основних академских студија на студијском програму ОАС 
Пословни менаџмент су:  

 владање напредним академским знањима о теоријама, принципима и процесима у оквиру пословног 
менаџмента, 

 способност вредновања, критичког разумевања, закључивања, те примене знања у области пословног 
менаџмента, 

 вештина решавања сложених проблема у области пословног менаџмента и у нестандардним 
условима, 

 праћење и примена новина у струци, способност и спретност комуникације и сарадње са различитим 
друштвеним групама/ужим социјалним окружењем, 

 владање основним методама и техникама менаџмента уз подршку информационо-комуникационих 
технологија,  

 владање ширим контекстом сагледавања проблема пословног менаџмента – разумевања значаја 
мултидисциплинарног приступа у циљу унапређења постојеће праксе и тимског рада, 

 предузимљивост у решавању пословних проблема, вођењу сложених пројеката - самостално и са 
пуном одговорношћу, способност демонстрирања усвојених знања и вештина, те организације, 
вођења, контроле и обуке других за рад у области пословног менаџмента, 

 способност примене етичких стандарда професије дипломираног менаџера и испољавања позитивног 
односа према значају доживотног учења. 

Предметно специфичне-способности које означавају завршетак основних академских студија на 
студијском програму ОАС Пословни менаџмент су: 

 успешно управљање у различитим врстама организација посебно производним, уважавајући етичку и 
еколошку димензију, 

 оспособљеност за разумевање основних економских законитости у привредним активностима као и 
оних који делују унутар предузећа а које омогућују ефикасно достизање пословних циљева, 

 разумевање управљања организацијом и способност управљања људским ресурсима, понашањем у 
организацији и организационим променама, 

 способност управљања технологијама и иновацијама, пројектима, те управљања ризиком, као и 
способност креирања и вођења предузетничког бизниса, 

 способност примене знања из  управљања производом, истраживања и развоја, управљања 
квалитетом и контроле квалитета, 

 способност успешног спровођења основних маркетиншких и финансијско-рачуноводствених 
активности, 

 успешност комуникације засноване на пословној етици, на различитим нивоима и са различитим 
актерима, 

 способност разумевања и примене основних квантитативних метода у решавању пословних проблема 
и информационо-комуникационих технологија у пословним процесима, 

 способност обављања пословних активности уз поштовање норми пословног права, 

 читање, писање и комуницирање на пословном енглеском језику. 
 
 
 
 
 
 
 
 



НИВО ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

 Лице са стеченим нивоом квалификације: 

6.2 

Поседује напредна 
академска и/или стручна 
знања која се односе на 
теорије, принципе и 
процесе укључујући 
вредновање, критичко 
разумевање и примену у 
уској специјалистичкој 
области учења пословног 
менаџмента и/или рада 

Решава сложене проблеме у уској 
специјалистичкој области учења пословног 
менаџмента и/или рада у нестандардним 
условима;. 
Примењује вештине успешне комуникације у 
интеракцији и сарадњи са другима из 
различитих друштвених група; 
Користи специјализовану  опрему, инструменте 
и уређаје релевантне за област учења 
пословни менаџмент и/или рада. 

Предузимљив је у решавању проблема у 
нестандардним условима; 
Води сложене пројекте самостално и са пуном 
одговорношћу; 
Примењује етичке стандарде своје професије 
пословног менаџера; 
Организује, контролише и обучава друге за рад.  
Анализира и вреднује различите концепте, 
моделе и принципе теорије и праксе 
унапређујући постојећу праксу; 
Испољава позитиван однос према значају 
целоживотног учења у личном и 
професионалном развоју пословног менаџера. 

 

 
 
 


