
1.1 Студијски програм МАС Пословно право садржи следеће елементе:   

а. назив и циљеви студијског програма: Студијски програм МАС Пословно право је унапређени постојећи 
студијски програм Пословног права који у законском року подлеже поновној акредитацији. 

Студијски програм има јасно формулисане циљеве чијим остваривањем се омогућава студенту да стекне 
високо специјализована академска, теоријска и практична знања, вештине и способности неопходне за 
обављање самосталних правних, тимских и руководећих дужности у пословним и другим организацијама и за 
реализацију примењених научнуих истраживања којима се унапређује постојећа пракса, као и за наставак 
образовања на докторским студијама права.  

б. врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир 
квалификација: Мастер академске студије Пословно право 

Завршетком овог студијског програма од студента се очекује да поседује високо специјализована академска 
знања која се односе на пословноправне теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко 
разумевање и примену грана пословног права које су изучаване на студијском програму. Осим тога, од 
студента се очекује да стекне неопходне вештине, да на иновативан начин решава сложене проблеме који 
доприносе развоју пословног права; да управља и води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са 
другима у организацији и изван ње, и да примењује сложене номотехничке методе, технике и поступке 
релевантне за правну професију. Завршетком студијског програма МАС Пословно право од студента се 
очекује да стекне способности да делује ефикасно и преузима руководеће послове, да самостално и са пуном 
одговорношћу планира и реализује научна, примењена истраживања и води најсложеније пројекте, те да 
контролише и вреднује резултате рада других и унапређује постојећу праксу. 

в. стручни, академски, научни односно уметнички  назив: Мастер правник. 

г. услове за упис на студијски програм: На СП МАС Пословно право може да се упише лице са претходно 
стеченим високим образовањем у четворогодишњем трајању, с најмање 240 ЕСПБ. Кандидат за упис полаже 
пријемни испит у виду есеја или теста општег знања и информисаности. Рангирање пријављених кандидата 
се врши на основу просечне оцене остварене на основним академским студијама, дужине трајања студија и 
резултата постигнутих на изради есеја или теста општег знања и информисаности. Ближи услови за упис, 
прелазак са других, сродних факултета, као и поступак уписа на студијски програм Пословно право  
дефинисани су Статутом Пословног и правног факултета (у даљем тексту: ППФ или Факултутет) и 
Правилником о упису на студије. 

ђ. листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, дата је 
табелама: Студијски програм обухвата изучавање 3 обавезна и 4 изборна предмета разврстана у два 
изборна блока, као и обавезну стручну праксу, студијскоистраживачки рад који је у директној вези с 
реализацијом завршног рада и израду и одбрану завршног мастер рада. Листа обавезних и изборних 
предмета, са оквирним садржајем дата је у Табели 5.1.б која се налазе у прилогу овог стандарда.  

е. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија: Настава се изводи 
континуирано у облику предавања, вежби, самосталног студиjскоистраживачкограда и осталих часова, током 
два семестара, према утврђеном наставном плану и програму. Школска година је подељена на два семестра, 
од којих сваки траје 15 недеља. Број часова активне наставе и осталих часова видљив је из Табеле 5.1.б 

ж. бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова 
(ЕСПБ): Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табели 5.1б (распоред предмета по семестрима и 
годинама студија) и у Табели 5.2 (Спецификација предмета). Бодови су додељени сваком предмету 
сразмерно оптерећењу студента и степену ангажовања неопходном за припрему истог. Обавезни предмети 



вредновани су са 8 ЕСПБ, док су изборни предмети вредновани са по 7 ЕСПБ бодова. Стручна пракса носи 3 
ЕСПБ бода и 6 часова недељно, у категорији осталих часова, у задњем семестру студија.   

з. бодовну вредност завршног рада на МАС, исказана у ЕСПБ бодовима: Бодовна вредност предмета 
Завршни рад - СИР који је у директној вези са реализацијом завршног рада  исказана је са 7 ЕСПБ бодова и 
14 часова СИР-а недељно, а Завршни рад – израда и одбрана, вреднован је са 12 ЕСПБ бодова и 4 часа у 
категорији остали часови за јавну одбрану завршног мастер рада.  

и. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Предуслови за упис појединих предмета 
дати су у Табели 5.1.б, а услов за упис сваког предмета појединачно дат је у Табели 5.2.  

ј. начин избора предмета из других студијских програма: У студијском програму МАС Пословно право 
заступљен је довољан број изборних предмета, који доприноси квалитету студијског програма. Избор 
предмета из других студијских програма утврђен je на основу усклађености садржаја и циљева студијских 
програма и подударности програма од 80%; упоређивања вредности и обима програма на основу оптерећења 
израженог кроз вредност ЕСПБ бодова; упоређивања укупног оптерећења студента који подноси захтев за 
избор предмета из других студијских програма. Поред ових критеријума, узима се у обзир број недељних 
часова, предавања, вежби и др. облика наставе. 

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

Студент може прећи на студијски програм Пословно право 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 одговарајући семестар. 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: Студијски програм МАС Пословно право  је 
усклађен са сродним студијским програмима права на државним и приватним универзитетима у Србији и 
земљама Европског образовног простора, али поседује и одређене степецифичности. Изводи се само на 
српском језику.  

1.2. Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова: Обим студијског програма Мастер академске студије 
Пословно право изражен је вредношћу од 60 ЕСПБ бодова. 

2.1. Студијски програм МАС Пословно право настао је као израз потребе образовања истраживачки 
оријентисаних и научно усмерених људских потенцијала у области пословног права.  

Сврха студијског програма МАС Пословно право састоји се у образовању савремених кадрова у области 
пословног права, спремних да се суоче са многобројним динамичним променама у пословном окружењу. 
Нови савремени приступи развоју економског, социјалног и политичког система у Србији обухвата и процесе 
интензивне измене и хармонизације националне регулативе са правним прописима Европске уније, како би се 
привредним субјектима омогућио сигуран правни и пословни амбијент за економско повезивње и развој. Да 
би економија и привреда убрзале економски напредак и раст животног стандарда становништва неопходни су 
стручњаци, лидери и доносиоци одлука са унапређеним знањима и вештинама у области пословног права 
који ће, на науци заснованим сазнањима континуирано пратити, инкорпорирати и развијати савремене 
финансијске, компанијске, банкарске и предузетничке стандарде уз неоходну измену и усклађивање 
националне правне регулативе са глобалним пословним токовима.  

Важна друштвена сврха овог студијског програма произлази из специфичности уже области прва којој 
припада. Програм је из области пословног права, која је по својој природи интердисциплинарна спајајући 
економију и право на начин који је неопходан за савремене услове пословања и правно нормирање 



економских трендова. Завршетком овог студијског програма стварају се мастер правници који поседују 
напредна специјалистичка знања и вештине са широком перцепцијом за нова кретања, препознавање, 
имплементацију и креирање националних и међународних правних стандарда у ужој научној области 
пословног права.  

Значајна сврха студијског програма МАС Пословно право јесте да мастер правници буду оспособљени да 
разумеју значај правног регулисања пословних процеса и предузетништва у садашњости и будућности као 
повезани, условљени и заокружени систем и сагледају улогу других високообразованих стручњака у 
досезању циљева националног, регионалног и глобалног повезивања и националног привредног развоја. 

Важна сврха студијског програма је да код студената развија способност да делују предузетнички и 
преузимају руководеће послове у компанијама и привреди у целини; да самостално планирају, реализују и 
воде примењене истраживачке пројекте који унапређују привредни амбијент и праксу. Посебно значајна сврха 
овог студијског програма јесте да код студента мастер правника развија вештина да самостално и на 
иновативан начин решава сложене проблеме који доприносе развоју компанија и пословног права; да 
законито управља; води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима и да примењује савремене 
правне и друге  методе и поступке релевантне за област пословног и других грана права, као основе за 
научна, примењена истраживања. 

Тежећи да што боље одговори својој сврси, Факултет је настојао да у значајнијој мери модернизује и 
унапреди студијски програм МАС Пословно право и усклади га са захтевима из Закона о високом 
образовању, Стратегијом развоја образовања и васпитања у Србији до 2030. године и будућим потребама 
друштва и тржишта рада за мастер правницима у овој области.  

Поновном акредитацијом студијског програма МАС Пословно право, Факултет даје скроман допринос 
реализацији циљева Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. 
године „Моћ знања”, кроз очување и развој укупног научно – истраживачког потенцијала и општег фонда 
знања, као важних чинилаца укључивања Србије у европске интеграционе процесе.  

2.2. Сврха студијског програма МАС Пословно право је у складу с основним циљевима и задацима ППФ и 
Универзитета МБ и прилагођена је савременим потребама и захтевима који се у области пословног права 
постављају пред високо образовне установе. Континуиране и интензивне промене у правном и пословном 
амбијенту, на које су усредсређени мастер правници пословног права, захтевале су развојни карактер 
предложеног студијског програма МАС Пословно право, који је конципиран на бази повратних информација из 
пословно правног окружења.  

2.3. Сврха реализације студијског програма мастер академских студија Пословно право је јасно и 
недвосмислено формулисана и представља конкретизацију основних циљева Стратегије развоја образовања 
у Србији до 2030. године на макро, мезо и микро нивоу. 

Сврха овог студијског програма усклађена је и компатибилна са студијским програмима других правних 
факултета у региону и савременим образовним концептима у Европској унији. На овај начин, студијски 
програм мастер академских студија омогућава студентима мобилност у регионалном и европском 
образовном простору. Поред тога, овај студијски програм води рачуна и о специфичним потребама средине у 
којој  факултет обавља своју делатност, омогућавајући  студентима да, стичући потребна знања и вештине, 
добију могућност запошљавања, професионалног напредовања и даљег школовања, како у Србији, тако и 
ширем региону и Европској унији. 



3.1. Студијски програм мастер академских студија Пословно право има јасно дефинисанe циљеве, који 
укључују постизање научних способности, академских вештина, развој креативних способности и 
специфичних практичних правних и других вештинама, са тежиштем на:  
− проширивању постојећих и стицању нових теоријских знања из уже научне области пословног права и 

повезаних научних дисциплина: компанијског, банкарског, савременог пореског и финансијског 
корпоративног права, као и права конкуренције и права привредних преступа и прекршаја; 

− примени стечених знања кроз оригинално примењено истраживање – завршни мастер рад; 
− овладавању процесом научноистраживачког рада и развијању специфичних научних знања, способности 

и академских вештина за самостални научно-истраживачки рад у ужој области пословног права у складу 
са научним и етичким стандардима; 

− опособљавању студената да самостално користе научну и стручну литературу и да примењују научне 
метода, номотехнике, инструменате и поступаке у истраживању сложених проблема уже научне области 
пословног права и научних дисциплина унутар ње; 

− оспособљавању студената за критичко-аналитичко мишљање и креативно, иновативно решавање 
сложених практичних проблема из области Пословног права; 

− развијању способности код студената за повезивање, унапређивање и квалитативну доградњу знања 
стечених на основним академским студијама у области Пословног права; 

− оспособљавању студената да планирају, реализују и воде примењене истраживачке пројекте; 
професионално и компентентно саопштавају резултате истраживања на стручним скуповима; објављују 
резултате у стручним часописима и да умешно користе различите изворе података за закључивање у 
процесу израде завршног мастер рада; 

− оспособљавању студената да предузетнички делују и преузимају руководеће послове у компанијама, 
привредним друштвима, државним институцијама, установама и организацијама; 

− оспособљавању студената да ефикасно управљају и воде сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу 
са другима субјектима у и изван организације; 

− оспособљавању студената да контролишу рад  других и вреднују резултате њиховог ради у складу са 
њиховим доприносом и стандардима њихове професионалне струке, и 

− формирању научног подмлатка који ће наставити образовање на докторским студијама права уз стицање 
потребних знања, вештина и способности које ће им омогућити већу мобилност у земљи и иностранству. 

3.2. Циљеви студијског програма су у складу са основном визијом, мисијама, циљевима и задацима ППФ и 
Универзитета МБ. Контролу спровођења циљева студијског програма врше надлежни органи Факултета 
(Савет факултета, Наставно-научно веће, Изборно веће, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, 
Комисија за спровођење поступка студентског самовредновања и други органи). 

3.3. Циљеви реализације студијског програма мастер академских студија Пословно права су јасно и 
недвосмислено формулисани у општим актима Факултета и Универзитета у којима се утврђује дугорочна 
орјентација и унутрашња организација Факултета (Статут, Правилник о обезбеђењу и унапређењу 
квалитета...).  

3.4. Циљеви студијског програма МАС Пословно право су засновани на дугорочној оријентацији Факултета у 
обављању образовне и научно-истраживачке делатности, која треба да задовољи привредне и друштвене 
потребе за високо образованим мастер правницима - стручњацима, лидерима и доносиоцима одлука који у 
свом раду свакодневно примењују унапређена знања, вештине и способности из области пословног права. 
Такође, студент се оспособљава да учествује у изради научно – истраживачких пројеката, чиме доприноси 
развоју правне струке и науке. 

4.1. Савладавањем СП МАС Пословно право, студент стиче следеће опште компетенције, које укључују: 

− способност анализе и синтезе у тумачењу и примене правних прописа из области пословног, 
банкарског, финансијског корпоративног и пореског права, ако и из права конкуренције и права 



привредних преступа и прекршаја и способност предвиђања решења и последица које нужно 
произилазе из не примењивања правних аката у овим гранама права;                   

− способност овладавања правним и другим методама, инструментима, поступцима и процесима 
истраживања правних и других проблема пословним организацијама; 

− способност развоја критичког и самокритичког мишљења и одговорног приступа у поштовању закона и 
правних прописа у ужој области пословног права, као и способност предлагања и покретања правних 
поступака против прекршиоца правних норми;  

− способност за правилно тумачење и примену стечених знања у пракси правничке професије;  
− развој комуникационих способности и вештина неоходних за несметано одвијење усмене или писмене 

кореспонденције у домаћем или иностраном пословном окружењу;  
− оспособљеност за заузимање и примену исправних професионалних и етичких ставова; 
− способност за решавање сложених стратешких и тактичких проблема применом иновативних метода у 

области пословног права; 
− способност за доношење комплексних одлука, делегирање одговорности и спровођење задатака; 

 

4.2. Савладавањем студијског програма МАС Пословно право, студент стиче следеће предметно 
специфичне компетенције, које укључују: 

− темељно познавање уже научне области Пословног права и високо разумевање научних дисциплна 
које се изучавају на студијском програму пословног права; 

− решавање сложених правних и других проблема у организацији уз правилну употребу и коришћење 
научних метода, техника, инструмената и номотехниких поступака; 

− повезивање високо специјализованих знања из научних дисциплина уже научне области пословног 
права и примена унапређених пословноправних знања у решавању сложених проблема; 

− праћење и промену новина у привредноправној ужој научној области и пословној пракси; 
− самостално вођење најсложенијих пројеката који обухватају правно уређење пословног амбијента, 

корпоративних финансијских токова; спречавање нелојалне конкуренције и привредног криминала, као 
и очување правне сигурности инвестиција, економског развоја, иновативног пословања, јавних и 
приватних финансијских институција, фондова, механизма и процедура доношења финансијских 
одлука; 

− развој пословноправних вештина и способности у практичној примени теоријских знања у различитим 
руководећим пословним улогама, уз уважавање мултидисциплинараног приступа у решавању 
сложених проблема струке;  

− употребу савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из уже 
привредноправне научне области и научних дисциплина унутар ње, уз способност заштите од 
злоупотребе ових технологија и високотехнолошког криминала.  

 

4.3.  Завршетком мастер академских студија Пословно право од свршених студента се очекује да: 

− поседује унапређена академска знања која се односе на теорије, принципе и процесе уређења и 
функционисања пословних система, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у 
свакодневној друштвеној пракси; 

− поседује правне вештине којима на иновативни начин решава сложене пословно правне и друге 
проблеме; 

− управља, води и примењује сложену комуникацију у интеракцији и сарадњи са пословно-правним и 
другим субјектима у националним и међународним оквирима; 

− користи и примењује у сложеним пословним и правним процесима савремену информатичко-
комуникациону опрему која му помаже у решавању појединих  пословних проблема и у креирању и 
преносу информација;  



− предузетнички решава пословно правне и друге проблеме у новонасталим ситуацијама; 
− самостално и са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте, планира и реализује примењена 

истраживања у области пословног права; 
− организује и обучава правнике за рад у области правне струке, посебно у креирању, тумачењу, 

примени и поштовању позитивних законских норми и људских права и слобода; 
− контролише рад запослених, прати функционисање правне службе у оквиру компаније са посебним 

акцентом на вредновање резултата запослених ради унапређења постојеће пословне праксе; 
− оспособљава сe да учествује у изради научно–стручних пројеката, чиме доприноси развоју правне 

струке; 
− студенти који савладају мастер академске студије стичу право да упишу докторске студије на 

Факултету и другим сродним образовним установама у региону и ЕУ. 
 


