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Студијски програм "Пословно управљање" је програм мастер академских студија 

намењен образовању и оспособљавању стручњака мастер економиста - мастера у 

области пословног управљања. Студијски програм траје једну школску годину и 

има 60 ЕСПБ и то: 42 ЕСПБ у предметима и 18 ЕСПБ у завршном мастер раду. 

Студијски програм "Пословно управљање" покрива седам могућих изборних 

модула: Стратегијски финансијски менаџмент, Организација и менаџмент људских 

ресурса, Маркетинг менаџмент, Међународно пословање предузећа, Пословно 

комуницирање и односи с јавношћу, Трговина - менаџмент продаје и ланца 

снабдевања и Менаџмент у туризму. Модули студијског порограма пружају 

могућност студентима да избором одређеног профила стекну додатна и 

продубљена из појединих подручја савременог бизниса и пословног управљања. 

Студијски програм је у потпуности формулисан у складу са захтевима и 

стандардима акредитације, али и савременим токовима развоја научних 

дисциплина пословног управљања. Студијски програм је усклађен са студијским 

програмима пословног управљања који постоје на иностраним високошколским 

установама. 

 

Структура студијског програма 

 

Програм другог степена мастер академских студија под називом "Пословно 

управљање" траје једну годину и носи 60 ЕСПБ бодова. На израду и одбрану 

завршног мастер рада односи се 18 ЕСПБ бодова, а на полагање предмета односи 

се 42 ЕСПБ бодова. Први део програма покрива базичне предметне садржаје 

пословне економије, менаџмента и маркетинга и реализује се у првом семестру (21 

ЕСПБ). 

Студент у првом семестру прати два обавезна предмета у складу са програмским 

захтевима оптираног изборног модула у другом семестру, док трећи предмет 

студент бира из шире корпе предмета. Уже-стручни део студијског програма би се 

реализовао у другом семестру кроз седам могућих изборних модула: Стратегијски 

финансијски менаџмент, Организација и менаџмент људских ресурса, Маркетинг 

менаџмент, Међународно пословање предузећа, Пословно комуницирање и односи 

с јавношћу, Трговина - менаџмент продаје и ланца снабдевања и Менаџмент у 

туризму. Сваки изборни модул би студентима нудио додатна и продубљена знања у 

вредности од 21 ЕСПБ бодова из појединих подручја савременог бизниса и 

пословног управљања. Такође, два предмета у другом семестру имају карактер 

обавезних предмета док се трећи предмет бира из уже изборне корпе са 

предметима од непосредног значаја за конкретни модул. 

Да би студент оптирао одговарајући студијски модул у другом семестру, он би 

морао да положи минимум један предмет предусловног карактера за тај модул из 

првог семестра. 

 

Сврха студијског програма 

 



Реализација овог студијског програма јесте у функцији прихватања и афирмације 

европских стандарда и садржаја сврсисходног универзитетског образовања, у 

складу са Болоњском декларацијом. Мастер програм ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ 

је дугорочно оријентисан на одржавање и унапређивање већ стечене образовне 

конкурентске предности Економског факултета у Београду у домену пословне 

економије и менаџмента или управљања пословањем предузећа, на подлози 

савремених пословних и тржишних концепција и приступа. 

Мастер програм под називом ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, као завшни мастер 

програм академских студија, нуди студентима унапређена и развијена знања, 

концепције, стратегије и вештине савременог бизниса, менаџмента и маркетинга у 

својим функционалним и специфичним секторским аспектима. Студенти се 

оспособљавају за креирање и остваривање пословног успеха, унапређивање 

пословних и организационих перформанси, како на домаћем, тако и на 

међународном тржишту, како у реалном индустријском, тако и услужном сектору. 

Студијски програм афирмише, међусобно усклађује и преплиће виталне аспекте 

савременог пословања предузећа из домена: менаџмента и организације, 

маркетинга и пословног комуницирања, као и примењених аспеката савременог 

менаџмента и маркетинга у домену пословања предузећа у трговини, пословања 

предузећа у туризму и међународног пословања предузећа. 

Овакво дефинисање мисије студијског програма ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ 

определило је и његову програмску структуру. Ради се о сложеном студијском 

програму који се у првом делу реализује кроз јединствену изборну корпу базичних 

дисциплина пословне економије и менаџмента, а у свом другом делу се реализује 

кроз фокусирано и модуларно изучавање појединих аспеката управљања 

пословним операцијама предузећа: стратегијски финансијски менаџмент, 

организација и менаџмент људских ресурса, маркетинг менаџмент, пословно 

комуницирање и односи с јавношћу, међународно пословање предузећа, менаџмент 

продаје и ланца снабдевања и менаџмент у туризму. 

Настава на овом студијском програму изводи се уз примену најсавременијих 

метода у области високог образовања и интерактиван однос наставника и 

студената, а у циљу адекватне припреме студената за њихов будући позив и 

успешно сналажење у привредној и пословној пракси. Улога овог студијског 

програма је да путем квалитетне наставе, примене савремених метода и праћења 

светских трендова у области образовања, пословне економије и менаџмента, 

Економски факултет у Београду задржи и ојача лидерску позицију на тржишту 

високошколских установа у овој области. 

За студенте који желе да се баве истраживањем и уопштавањем сазнања на бази 

емпиријске анализе, нових концепција и примењених научно истраживачких 

метода, постоји могућност уписа докторских студија. 

 

Циљеви студијског програма 

 

Циљ фокусираних мастер академских студија из савременог бизниса, менаџмента и 

маркетинга је обезбеђивање научно истраживачког, академског и практичног 

оспособљавања завршних универзитетских студената за самостално бављење 

примењеним, истраживачким, експертским, консултантским аспектима савременог 



бизниса, менаџмента и маркетинга. Овај циљ се постиже комбинацијом предавања, 

интерактивног, групног, креативног и семинарског, како академског тако и 

емпиријско-практичног, начина рада професора и сарадника са студентима. 

Акценат је на образовању студената у складу са моделима школовања који се 

примењују на најбољим западноевропском и америчким универзитетима. Циљ је да 

студент који заврши овај програм понесе са њега савремена теоријска знања и 

практичне вештине и алате који ће му дати добру основу да постане ефикасан и 

ефективан дипломирани менаџер или све траженији пословно оријентисани 

економиста. 

Дакле, студијски програм ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, као мастер програм из 

области пословног управљања Економског факултета у Београду, има за циљ да 

понуди студентима виши ниво знања, концепција, стратегија и вештина савременог 

управљања пословним функцијама и операцијама предузећа. На тај начин студенти 

различитих профила са завршеним првим степеном основних студија стичу 

одговарајуће компетенције за обављање широког круга послова, како би могли на 

успешан начин да одговоре изазовима савремених пословних, управљачких, 

организационих и тржишних услова и стандарда. 

Студенти овог студијског програма се упознају с релевантним теоријским и 

примењеним концептима у области савременог бизниса, менаџмента и маркетинга, 

који их могу усмерити ка даљем теоријском бављењу наведеном проблематиком на 

докторском нивоу или им могу олакшати рад у пракси. Циљ је да студенти који се 

определе за овај студијски програм буду атрактивни и тражени кадрови на 

тржишту рада, које ће због стечених одговарајућих компетенција желети да запосле 

реномирана предузећа у Србији и  у иностранству. 

Основни циљ програма је проучавање кључних концепата и алата савременог 

бизниса, менаџмента и маркетинга који се користе за доношење одлука у условима 

учесталих и радикалних промена, као и сагледавање њиховог утицаја на 

перформансе организације. Допунски циљ програма је сагледавање утицаја 

маркетиншке, финансијске, инвестиционе, организационе, кадровске и 

информационе перспективе пословних система на вођење посла и стратегијске 

одлуке. Програм се односи на предузећа (реални сектор и услуге) као и непрофитне 

организације, али додирује, у значајној мери, и финансијске организације и 

посреднике. 

Разумевање кључних концепата и обука у вези са применом основних алата који се 

користе за доношење одговарајућих пословних одлука треба да омогуће 

студентима обављање широког спектра послова у привредној и пословној пракси. 

Студијски програм је конципиран према Болоњској декларацији за стицање 

компетенција мастер економиста, стручњака и консултаната из различитих 

аспеката савременог бизниса, менаџмента и маркетинга у различитим врстама 

организација и различитих нивоа тржишних домета – од локалних до глобалних. 

 

Компетенција дипломираних студената 

 

Мастер "Пословно управљање", без обзира на изборни модул студијског програма 

који студент изабере и заврши, би могао успешно да се сналази радећи у привреди, 

како производним тако и услужним предузећима; профитним и непрофитним 



организација, домаћим, међународним, мултинационалним, транснационалним и 

глобалним компанијама, истраживачким и консултантским фирмама, као и 

агенцијама које се баве пружањем професионалних услуга, ревизијом и 

консалтингом; привредним министарствима и државној управи, привредним 

коморама, пословним асоцијацијама, научно-истраживачким организацијама и 

институцијама. 

Сви студенти који заврше мастер академске студије на студијском програму 

"Пословно управљање", би били оспособљени за коришћење савремених 

пословних вештина, као што су: Концепцијско техничке вештине: коришћење 

концепата, метода и алата савременог бизниса, менаџмента и маркетинга; 

Интерперсоналне и комуникативне вештине: тимски рад, комуникација, решавање 

конфликата, мотивација, преговарање, развој међуљудских односа, вредновање 

резултата, лидерство; Аналитичко презентационе вештине: аналитичке и вештине 

артикулације проблема и проналажења решења, оперативно управљање, креирање 

пословних политика; рад са сложеним пословним софтверима, као и 

презентационе, преговарачке и интернетско претраживачке вештине. 

Излазне компетенције мастер економисте овог студијског програма су опредељене 

уже-стручним дисциплинама и знањима која се нуде на неком од седам студијских 

модула, а подржане комплементарним базичним знањима из пословне економије и 

менаџмента. 

 

Додатак дипломе: Област – за стратегијски финансијски менаџмент. 

 

Уколико заврши студијски модул пословног управљања под називом Стратегијски 

финансијски менаџмент, мастер економиста ће овладати знањима: позиционирања 

предузећа према окружењу, сагледавања и вредновања трендова развоја и битних 

прекретница, формулисања, вредновања и имплементације пословне стратегије на 

бази интерног и екстерног раста (спајање и припајање), кризног менаџмента, 

консолидације и стратегије заокрета, вредновања ефеката регуларних активности 

предузећа, вредновања нових подухвата (или инвестиционих пројеката), 

вредновања хартија од вредности и коришћења одговарајућих портфолио 

стратегија, пројектовања организације према стратегијским захтевима, коришћења 

интегралних софтвера за управљање пословањем и комуникацију са купцима и 

добављачима. Лице које заврши овај студијски програм оспособљено је да обавља: 

ситуациону анализу предузећа, испита капацитет тржишта и сагледа могућности 

његове пенетрације и развоја, формулише стратегије предузећа (и његових делова), 

анализира перформансе предузећа »са« и »без« стратегије, процењује вредност 

различитих стратегија, инвестиционих пројеката и улагања у хартије од вредности, 

примењује алате за вођење посла и стратегијско одлучивање који се базирају на 

модерној информационој технологији. На подлози стечених компетенција, мастер 

економиста овог модула ће бити у стању да обавља послове: највишег менаџерског 

нивоа (одбори директора), финансијског менаџера, пословног консалтинга, 

финансијског аналитичара, пословног планирања, контролинга, анализе бонитета, 

кредит рејтинга и  рејтинга корпоративног управљања. 

 

 



Додатак дипломе: Област – за организацију и менаџмент људских ресурса. 

 

 

Ако заврши студијски модул пословног управљања под називом "Организација и 

менаџмент људских ресурса", студент стиче следеће компетенције: да дизајнира 

макро и микро организациону структуру, анализира и редизајнира послове, 

израђује систематизацију и описе и спецификације радних места; да планира 

људске ресурсе; регрутује и изабере кандидате за упражњена радна места; 

мотивише запослене и модификује њихово понашање; решава конфликте и 

ефективно преговара; изграђује и води тимове; управља организационим учењем и 

знањем; формулише стратегију и политику људских ресурса; води организационе 

промене користећи различите програме и моделе; формулише и спроводи политику 

зарада; креира и имплементира систем оцењивања перформанси запослених; 

учествује у колективном преговарању; да организује послове у сектору људских 

ресурса; доноси одлуке; формулише и спроводи пословну стратегију; да познаје и 

користи сложене пословне софтвере. Студент који заврши овај студијски програм 

оспособљен је да обавља следећа занимања: Менаџер различитих функција и нивоа 

у организацијама свих врста, а посебно менаџер људских ресурса; Стручњак за 

различита подручја пословне економије и менаџмента (стручњак за организацију, 

стручњак за регрутовање, стручњак за селекцију, планер-аналитичар, стручњак за 

зараде и бенефиције , стручњак за оцењивање перформанси, стручњак за обуку и 

развој запослених, стручњак за индустријске односе, стручњак за комуникацију са 

запосленима); Консултант из области пословне економије и организације, а 

посебно у области људских ресурса; Предавач у образовним институцијама у 

области организације и менаџмента, а посебно менаџмента људских ресурса. 

 

Додатак дипломе: Област – за маркетинг менаџмент. 

 

Студент који заврши студијски модул "Маркетинг менаџмент" ће бити оспособљен 

за широк спектар послова из области управљања, са нагласком на занимањима из 

области маркетинга, а која постоје у свим привредним и непривредним субјектима: 

управљање марком, анализа тржишта и потрошача и доношење одговарајућих 

стратегија наступа, управљање међународним маркетингом, планирање, 

организовање и контрола целокупне маркетиншке активности предузећа, 

управљање маркетиншким комуникацијама итд. Кључна знања која студент овога 

модула стиче су: знања у области стратегијског маркетинга; знања у области 

маркетиншких комуникација и њихове интеграције; знања у области анализе 

потрошача и планирања и спровођења истраживања њихових ставова и понашања, 

за потребе маркетинга; знања у области управљања међународним маркетинг 

активностима; знања у области стратешког и оперативног управљања брендом; 

знања у области широког спектра активности управљања дистрибуцијом. Студент 

који заврши изборни модул Маркетинг менаџмент би био оспособљен за широк 

спектар менаџерских и специјалистичких послова из области маркетинга, као што 

су: бренд менаџер (brand manager), account менаџер (у маркетинг агенцијама), 

менаџер тржишта, маркетинг менаџер, директор маркетинга, менаџер продаје, 

специјалиста за истраживање тржишта и маркетинга, консултант у области 



маркетинг менаџмента, професор у средњим стручним школама економског 

профила итд. 

 

Додатак дипломе: Област – за међународно пословање предузећа. 

 

Завршавањем студијског модула "Међународно пословање предузећа", студент 

стиче унапређена и развијена знања из виталних и опредељујућих аспеката 

међународног бизниса, као што су: познавање међународних институционалних, 

трговинских и финансијских претпоставки пословања; извозних, кооперативних и 

инвестиционих форми међународног пословања; проблематике међународног 

финансирања, мерџера и аквизиција; функционалних аспеката међународног 

менаџмента; приступа и метода међународног маркетиншког истраживања; 

тржишног таргетирања и позиционирања; стратегија и техника међународног 

маркетиншког програмирања и деловања; инструмената међународних 

финансијских тржишта и берзанског пословања; оперативне реализације извозног и 

увозног посла, међународних пословних уговора, као и техника међународног 

пословног преговарања. Власник дипломе овог модуларног усмерења би био 

оспособљен за следеће послове: истраживач и аналитичар међународног пословног 

и тржишног окружења, регионални и country менаџер, самостални менаџер 

иностраних клијената, од сарадника до извршног руководиоца међународних 

пословних пројеката, међународних маркетинг акција и кампања, међународних 

сајмова и изложби, заступник и менаџер продаје у иностранству, сарадник и 

руководилац извоза или увоза, послова међународне дистрибуције, шпедиције и 

логистике, партнерских аранжмана са иностранством, инвестиција у иностранству, 

сарадник или руководилац међународних пословних финанисија, стручњак или 

самостални консултант за међународни бизнис, менаџмент и маркетинг, предавач 

или професор у средњим школама, асистент на високошколским установама. 

 

Додатак дипломе: Област – за пословно комуницирање и односе с јавношћу. 

 

Уколико се студент определи да заврши студијски модул "Пословно комуницирање 

и односи с јавношћу", он ће овладати специјализованим знањима за: области 

маркетиншких комуникација и односа с јавношћу: доношење пословних одлука о 

циљевима, циљним групама, стратегијама, тактикама, буџету и вредновању 

(евалуацији) предузетих стратегија и тактика и остварењу постављених циљева; 

области планирања медија: израда медија плана уз коришћење свих релевантних 

показатеља који се користе у планирају медија (досег, фреквенција, GRP, CPP, CPT 

итд.), као и резултата истраживања (студије гледаности, читаности и слушаности); 

вербалну и невербалну комуникацију, процес пословног и маркетиншког 

преговарања; управљање директним маркетингом: креирање и ажурирање 

маркетиншких база података, као и примена квантитативних метода у директном 

маркетингу. Студент који заврши овај студијски програм оспособљен је да обавља 

следећа занимања: менаџер маркетиншких комуникација, менаџер односа с 

јавношћу, специјалиста за комуникацију (портпарол, саветник за комуникације), 

организатор и/или координатор истраживачких пројеката, аналитичар 

прикупљених података (Data analyst), медиа планер, вођа пројеката у 



маркетиншким, оглашивачким и агенцијама за односе с јавношћу - Акаунт менаџер 

(Account manager), менаџер маркетиншких база података, консултант у области 

маркетиншких комуникација и односа с јавношћу, сарадник у институтима за 

тржишна истраживања, струковним удружењима, релевантним међународним 

институцијама, наставник у средњој економској и трговинској школи. 

 

Додатак дипломе: Област – за трговину - менаџмент продаје и ланца снабдевања. 

 

Уколико заврши студијски модул пословног управљања под називом "Трговина - 

менаџмент продаје и ланца снабдевања", студент ће бити оспособљен да: обавља 

послове набавке, логистике и продаје, као и трговинског посредовања; управља 

продајном силом предузећа; обавља менаџерске послове у унутрашњој и спољној 

трговини; да развија CRM ; управља ланцем снабдевања предузећа; развија канале 

маркетинга, обавља послове мерчедајзинга, формулише трговинску политику и 

политику конкуренције; формулише и реализује политику маржи, продајних и 

набавних цена, води политику продајног асортимана, као и да послује на 

виртуелном тржишту. Занимања (или послови на тржишту рада) које би обављао 

студент који заврши овај судијски модул су: менаџер кључних купаца (Кеy account 

менаџер); менаџер продаје; менаџер у спољној трговини; менаџер производа; 

менаџер набавке; менаџер категорије производа; менаџер кључних продајних 

објеката; менаџер у електронској трговини; менаџер логистике на међународном и 

домаћем тржишту; менаџер транспорта на међународном и домаћем тржишту; 

менаџер дистрибутивног центра; менаџер шпедиције на међународном и домаћем 

тржишту; менаџер ланца снабдевања; сарадник у струковним трговинским 

удружењима; сарадник за трговинску политику у органима управе; наставник у 

средњој економској и трговинској школи. 

 

Додатак дипломе: Област – за менаџмент у туризму. 

 

Уколико се студент определи за студијски модул "Менаџмент у туризму", његовим 

завршавањем он ће бити оспособљен за: бављење менаџментом и маркетингом у 

туризму, хотелијерству и сродним и пратећим делатностима, истраживање 

тржишта и коњуктуре у туризму, планирање и синхронизовање комплементарних 

активности у туризму (угоститељства, трговине, саобраћаја и сл.), организовање 

великих догађаја и манифестација, примену е – бизниса у туризму, хотелијерству и 

пратећим делатностима, коришћење инструмената просторног планирања у 

туризму.Након завршетка овог студијског програма студент ће бити оспособљен за 

шири спектар сложенијих (креативно-развојних, планерских, управљачких, 

истраживачких и других) послова у туристичкој индустрији, органима и 

организацијама јавног сектора и бројним другим пословима у комплементарним 

делатностима. Студент који заврши овај студијски програм оспособљен је да 

обавља следећа занимања: менаџер различитих нивоа и функција у туризму и 

комплементарним делатностима, као и у хотелијерству, менаџер организатора 

путовања, руководилац истраживачко-развојних послова у јавном сектору и 

туристичкој индустрији, саветник у ресорном министарству, руководилац сектора у 

ресорном министарству, саветник у асоцијацијама туристичке и остале привреде, 



руководилац сектора у националним, регионалним и локалним туристичким 

организацијама, саветник за питања одрживог развоја туризма, стручњак за питања 

планирања, организације, спровођења и маркетинга великих догађаја, вођа пројекта 

у професионалним организаторима великих догађаја, наставник у одговарајућим 

средњим стручним школама. 

 
nastavnik u odgovarajućim srednjim stručnim školama 


